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Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe, 

munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350.000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz 
negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

Ezentúl légy példa

Az olvasó gyermekből 
lesz gondolkodó felnőtt

Folytatás a 4. oldalon

Az ember életé-
ben vannak mér-
földkövek. Ami-

kor megáll, visszatekint a 
megtett útra, számot vet, 
s ennek fényében tervezi 
a jövőt. Egy ilyen állomás 
lett az utóbbi évtizedek-

ben egyre népszerűbb sza-
lagavató ünnepség is, ami-
kor a középiskolák végző-
seinek mellére feltűzik a re-
mény és a hit jelképeivé vált 
zöld szalagot. Erre az ese-
ményre a Nagyberegi Re-
formátus Líceum diákjai 

mindig emlékezetes, a je-
lenlévők szívében-lelkében 
mély nyomokat hagyó mű-
sorral készülnek. 

Így volt ez idén is az 
október 16-án a Beregszá-
szi Művelődési Házban sor-
ra kerülő ünnepségen, ami-

kor is huszonhat érettségi 
előtt álló fiatal fegyelme-
zetten, nem kevés megille-
tődöttséggel sorakozott fel 
a színpadra hozzátartozó-
ik, barátaik, tanáraik előtt. 

A Nagyberegi Református Líceum diákjainak szalagtűző ünnepségén

A Magyarországi Táj-
házak Szövetsége nem 

véletlenül ítélte oda idén 
az Év tájháza címet ép-
pen a nagybereginek. Hisz 
a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola 
által működtetett intéz-
ményben a Pro Cultura 
Subcarpathica (PCS) civil 
szervezet évek óta olyan 
programokat szervez a 
fiatalok számára, ame-
lyek autentikus környe-
zetben adnak lehetőséget 
a hagyományok ápolásá-
ra, kulturális örökségünk 
átadására, ahol a résztve-
vők megismerkedhetnek 
többek között régi, kiha-
lófélben lévő kismester-
ségekkel, kipróbálhatnak 
népi játékokat, népda-
lokat, néptáncokat gya-
korolhatnak, megkóstol-
hatják az eleink receptje 
alapján készült kemencé-
ben sült finomságokat stb. 

Idén a Nagyberegi Tájház lett az Év tájháza

Az elmúlt vasárna-
pon ünnepi isten-

tiszteletre gyűlt össze 
Feketeardó közel ötszáz 
tagot számláló reformá-
tus közössége. A köze-
lebbi-távolabbi települé-
sekről érkezett hívekkel 
együtt azért adtak hálát, 
hogy a magyar kormány 
támogatásával először a 

templomtetőt sikerült le-
cserélni, majd elvégez-
ni a templombelső tel-
jes felújítását. A köszön-
tések során többször el-
hangzott, hogy az Isten 
hajlékának megújulása 
után a lelkek megújulá-
sának kell következnie. 

Részletek a 3. oldalon
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A Naftohaz ukrán állami gáz-
vállalat kérelmet nyújtott be a 
német szabályozó hatósághoz az 
Északi Áramlat-2 orosz gázve-
zeték minősítésében való rész-
vételre – közölte Jurij Vitrenko, 
a vállalat vezetője hétfői kijevi 
sajtótájékoztatóján.

„A Naftohaz, mint nemze-
ti vállalat, amely Ukrajna ener-
giabiztonságáért folytat harcot, 
és védi a nemzeti érdekeket, ké-
relmezte a német szabályozónál, 
a német szövetségi hálózati fel-
ügyeletnél, hogy részt vehessen 
az Északi Áramlat-2 üzemeltető-
jének minősítésében” – fogalma-
zott Vitrenko. Szavai szerint Uk-
rajna álláspontja az, hogy az Észa-
ki Áramlat-2 nem kaphatja meg a 
minősítést, mivel nem szavatolt 
az, hogy a gázvezeték üzemelte-
tése teljes mértékben megfelel-
jen az európai jogszabályoknak.

Kiemelte, hogy ha a Naftohaz 
kérelmét elfogadják, az arra köte-
lezi a szabályozó hatóságot, hogy 
hivatalosan vegye figyelembe a 
Naftohaz álláspontját és érveit 
az orosz gázvezetékkel kapcso-
latban. „Reméljük, hogy a sza-
bályozó nem utasítja el a kérel-
met” – tette hozzá.

Vitrenko egy korábbi nyilatkoza-

Az ukrán állami gázvállalat kérelmezte 
részvételét az Északi Áramlat-2 minősítésében

tában már kijelentette, hogy az orosz 
gázvezeték minősítése ellentmonda-
na az Európai Unió harmadik energia-
csomagjában foglalt normáknak – em-
lékeztetett az UNIAN hírügynökség.

Az Északi Áramlat-2 projektet 

irányító Nord Stream 2 AG-tól a né-
met szövetségi hálózati felügyelet 
(Bundesnetzagentur) szeptember-
ben kapta meg a független üzemel-
tetői minősítés iránti kérelmet, ami 
az EU harmadik energiacsomagjá-
nak követelménye. Uniós előírás, 
hogy a gáz kitermelését és szállí-
tását a vezetéken különböző válla-
latok valósítsák meg.

A német szakhatóság en-
gedélyének kiadása akár négy 
hónapig is eltarthat, azután az 
ügy az Európai Bizottság elé 
kerül majd.

Az Ukrajnát elkerülő, 11 mil-

liárd dolláros beruházás a duplá-
jára, évi 110 milliárd köbméter-
re növeli a már meglévő Észa-
ki Áramlat kapacitását. A Nord 
Stream 2 AG hétfőn jelentette 
be, hogy befejeződött az Észa-
ki Áramlat-2 gázvezetékpár első 
vezetékének feltöltése, amely így 
üzemkésszé vált.

MTI

Csúfos kudarcot vallott Ukraj-
na magyar energiabeszerzést 
érintő hazug kommunikáci-
ós hecckampánya, ugyanis az 
Európai Unió világossá tette, 
hogy Magyarország teljesen 
jogszerű módon kötött hosszú 
távú gázvásárlási megállapo-
dását Oroszországgal – jelen-
tette ki a külgazdasági és kül-
ügyminiszter Luxembourgban 
az uniós Külügyi Tanács ülésé-
nek szünetében hétfőn.

Szijjártó Péter a sajtótájé-
koztatóján magyar újságíróknak 
nyilatkozva hangsúlyozta: Josep 
Borrell, az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselő-
je világossá tette, hogy Magyar-
országnak joga van ilyen szerző-
dést kötni, ez ellen semmilyen pa-
nasznak nincsen helye.

Az uniós főképviselő az EU 
álláspontját közölte Kijevvel is, 

Szijjártó Péter: csúfos kudarccal végződött Ukrajna magyar 
energiabeszerzést érintő hazug kommunikációs kampánya

aláhúzva, hogy Magyarország jog-
szerűen járt el a szerződés aláírásá-
val – tette hozzá.

A külgazdasági és külügymi-
niszter kiemelte: Ukrajna heves, 
ellenséges, hazug állításokon ala-
puló kommunikációs és politi-
kai kampányt indított Magyaror-
szággal szemben. Továbbá nem 
EU-tagországként bepanaszolta az 
unió egyik tagországát az Európai 
Bizottságnál.

„Ukrajna el akarta lehetetlení-
teni a magyar energiaellátás biz-
tonságát. Súlyosan beavatkozott 
a belügyeinkbe és a szuverenitá-
sunkat sértő nemzetközi lépéseket 
tett” – fogalmazott.

Szijjártó Péter kijelentette: Ma-
gyarország energiaellátása szuvere-
nitási kérdés, azzal köt szerződést 
az energiaellátás biztosításáról, aki-
vel akar. Magyarország a leghatá-
rozottabban elutasítja az ukránok-

nak részben a magyar szuvere-
nitást megkérdőjelező, másrészt 
a Magyarországot negatív szín-
ben feltüntető ellenséges kom-
munikációs és politikai kampá-
nyát – húzta alá.

Emlékeztett, a tavalyi és az 
idei évet tekintve a legtöbb Eu-
rópában vásárolt gáz Ukrajnába 
Magyarországon keresztül érke-
zett. Ennek ismeretében elfogad-
hatatlan lenne Kijev részéről a 
kárpátaljai magyar kisebbségek 
jogainak bármi fajta korlátozása.

Szijjártó Péter végezetül hoz-
zátette, a jelenleg tapasztalha-
tó magas energiaárak mellett jól 
látszik a gázbeszerzésről kötött 
magyar-orosz megállapodás je-
lentősége. A szerződés keretében 
Magyarország jó áron szerezheti 
be a gázt hosszútávú ellátás biz-
tosítása mellett – emelte ki.

MTI

Újabb, fegyvereket és orvosi fel-
szereléseket tartalmazó ameri-
kai segélyszállítmány érkezett 
Ukrajnába – közölte Olekszandr 
Matyijcsuk, az ukrán fegyveres 
erők orvosi szolgálatának ezre-
dese egy tévéműsorban.

Részleteket a szállítmány tartal-
máról nem hozott nyilvánosságra. 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
szeptember elejei egyesült államok-
beli látogatása alatt született megál-
lapodás arról, hogy Ukrajna 60 mil-
lió dollár értékben kap kiegészítő 
katonai támogatást az amerikai kor-
mánytól egyebek között „a határai 
mentén jelentősen megnövekedett 
orosz katonai tevékenység, a ke-
let-ukrajnai tűzszünet megsértése 
és egyéb provokációk miatt”. A két 
ország védelmi minisztere erről Wa-
shingtonban írt alá dokumentumot, 

Újabb amerikai fegyverszállítmány 
érkezett Ukrajnába

amelyben újabb Javelin páncéltörő 
rakéták szállítása is szerepel.

Az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál emlékeztetett arra, hogy ennek 
a kiegészítő támogatásnak az első 
része október 10-én érkezett meg a 
kijevi Boriszpil repülőtérre. A vé-
delmi tárca akkori közlése szerint a 
már korábban egyeztetett 250 mil-
lió dolláros segítségen felül az Uk-
rajnának nyújtott 60 millió dollár 
értékű kiegészítő támogatás része-
ként – több szállítmányban – orvosi 
felszereléseket, fegyvereket, azok-
hoz szükséges lőszereket és radar-
figyelő berendezéseket kap Kijev 
amerikai partnereitől.

A védelmi minisztérium emlé-
keztet arra, hogy Ukrajna 2014-től 
több mint 2 milliárd dollár támoga-
tást kapott az Egyesült Államoktól.

MTI

Hamarosan elkezdik a 14 és 18 
éves közötti korosztály korona-
vírus elleni beoltását Ukrajná-
ban, az ehhez szükséges doku-
mentumokat az egészségügyi mi-
nisztérium már elkészítette – kö-
zölte vasárnap Oleh Ruban, a fo-
gyasztóvédelmi szolgálat kijevi 
részlegének igazgatója egy tévé-
műsorban.

A tisztségviselő azt nem tud-
ta megmondani, hogy mikortól in-
dulhat el ennek a korosztálynak az 
oltása.

Közben az országban elsőként 
a legszigorúbb, vörös járványhely-
zeti kategóriába átsorolt dél-ukraj-
nai Herszon megye helyi vezetése 
arról számolt be, hogy a régióban 
a koronavírusos betegek számá-
ra elkülönített kórházak telítettsé-
ge elérte a 70 százalékot: pénteki 
adatok alapján a 2006 ágyból 1281 
volt foglalt. Mikola Jakimenko, a 
megyei válságstáb vezetője közöl-
te, hogy további négyszáz ágyat ter-
veznek elkülöníteni. Szavai szerint 
orvosi oxigénből 2-4-szer többre 
van szüksége most a betegeknek, 
mint a korábbi járványhullámok 
idején, mert most súlyosabb a be-
tegség lefolyása.

Herszon után hétfőtől újabb 
négy megye – Odessza, Zaporizzsja, 
Dnyipropetrovszk és Donyeck – ke-
rül át a vörös besorolásba. Kárpátal-
ja és a főváros, Kijev egyelőre még 
a jelenlegi legenyhébb, sárga kate-
góriában van.

A n d r i j  S z a d o v i j ,  L v i v 
(Lemberg) polgármestere bejelen-
tette, hogy hétfőtől a nyugat-ukraj-

Ukrajnában hamarosan elkezdik a 14 
év fölötti kiskorúak beoltását

nai városban is szigorú korlátozáso-
kat vezetnek be: az iskolákban no-
vember 1-jéig oktatási szünet lesz, 
bezárnak az óvodák is. A kulturá-
lis és sportlétesítmények, bevásár-
lóközpontok, vendéglátó egységek 
csak akkor működhetnek, ha az al-
kalmazottak és a látogatók be van-
nak oltva, vagy 72 óránál nem ré-
gebbi negatív PCR-teszttel rendel-
keznek, és a helyiségekben a férő-
helyeket legfeljebb a feléig tölthe-
tik meg. A vendéglátóhelyek a fen-
ti feltételek mellett is csak este 11 
óráig tarthatnak nyitva.

A vörös kategóriába sorolt régi-
ókban a szabályok szerint a mozi-
kat, színházakat, múzeumokat, be-
vásárló- és szórakoztató központo-
kat, vendéglátóipari egységeket, pi-
acokat, edzőtermeket és uszodákat 
csak azok látogathatják, akik meg-
kapták a védőoltás mindkét dózi-
sát, továbbá azok az oktatási intéz-
mények működhetnek a szokásos 
módon, ahol az alkalmazottak száz 
százaléka teljes védettséggel bír.

Ukrajnában vasárnapra 11 288-
cal 2 635 170-re nőtt az azonosított 
új fertőzöttek száma, az elhunyta-
ké 219-cel 60 633-ra, az aktív be-
tegeké pedig több mint 7500-zal 
248 540-re.

Az egészségügyi tárca legfris-
sebb adatai szerint az oltási kam-
pány februári kezdete óta 6 467 
945-en kapták meg valamely vé-
dőoltás mindkét dózisát a 42 millió 
lakosú Ukrajnában. További 1454 
470-en még csak az oltás első dó-
zisát vették fel. 

MTI/Kárpátinfo

A Demokratikus Koalíció (DK) 
továbbra is kitart amellett, hogy 
meg kell szüntetni az „ukrán 
nyugdíjbizniszt” – mondta Ara-
tó Gergely, a DK országgyűlési 
képviselője szombati online saj-
tótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus szerint 
ukrán állampolgárok Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 2010 
óta nagy számban létesítenek fik-
tív lakcímet, majd kihasználva egy 
korábbi magyar-szovjet egyez-
mény rendelkezéseit, az egyko-
ri Szovjetunióban és Ukrajnában 
szerzett szolgálati, biztosítási időre 
hivatkozva, időnként hamis doku-
mentumokkal az ukrajnainál jóval 
magasabb magyarországi nyugdí-
jat vesznek igénybe. Ennek össze-
ge a 2-300 ezer forintot is eléri, és 
emellett igénybe veszik a magyar 
egészségügyi ellátást is, de Ma-
gyarországon egy percet sem dol-

Ukrajnában felfüggesztik azok-
nak a pedagógusoknak a mun-
kaviszonyát, akik nem veszik fel 
a koronavírus elleni védőoltást, 
így fizetést sem kapnak – közöl-
te az egészségügyi minisztérium 
szerdán, Viktor Ljaskóra, a tár-
ca vezetőjére hivatkozva.

A miniszter emlékeztetett arra, 
hogy a pedagógusok is azon fog-
lalkozásúak kategóriájába tartoz-
nak, akik számára kötelező a vé-
dőoltás. Az oktatási szféra dolgo-
zói novemberig kaptak haladékot 
arra, hogy beolttassák magukat, 
különben az úgynevezett országos 
karantén ideje alatt nem dolgozhat-
nak és így munkabért sem kapnak.

Az adaptív, azaz régiónként a 
járványhelyzet súlyossága szerint 

Ukrajnában felfüggesztik az oltatlan 
pedagógusok munkaviszonyát

eltérő korlátozásokkal járó óvintézke-
dések rendszerét nevezik karanténnak 
Ukrajnában. Ezt először tavaly márci-
us 12-én vezették be az országban, s 
ezután többször meghosszabbították. 
Legutóbb szeptember 20-án hosszab-
bította meg a kormány az év végéig.

Az egészségügyi minisztérium 
ezen felül javasolta, hogy az iskolák-
ban hozzák előre október 18-ra az őszi 
szünet kezdetét. „Az utóbbi időszak-
ban romlott a járványhelyzet, már na-
ponta diákok százait diagnosztizálják 
Covid-19-fertőzéssel és tanulók ez-
rei tanárokkal együtt kerülnek emiatt 
házi karanténba” – mutatott rá Ljasko.

Az ukrán tudományos akadémia 
szerdán közzétette legfrissebb előre-
jelzését, amelyben azt prognosztizál-
ja, hogy a hónap végéig Ukrajnában 

elérheti a napi húszezret az új fer-
tőzöttek száma.

Az UNIAN hírügynökség pe-
dig az Ukrán Biztonsági Szolgálatra 
(SZBU) hivatkozva beszámolt arról, 
hogy ismét, ezúttal a kelet-ukrajnai 
Harkivban lepleztek le két személyt 
– egy utazási iroda munkatársait 
–, akik egy magánlaboratóiummal 
együttműködve PCR-teszteket ha-
misítottak külföldre utazók számá-
ra. Ihor Kuzin országos tisztifőorvos, 
az egészségügyi miniszter helyette-
se a múlt hónap közepén mondta el 
egy tévéműsorban, hogy már addig 
legalább harminc büntetőeljárást in-
dítottak hamis PCR-tesztek, oltási, 
valamint gyógyultságról szóló iga-
zolások kiállításáért. Eközben szél-
hámosok „mágneses antichipet” is 
árusítanak az interneten azzal az 
ígérettel, hogy ennek használatával 
„biztonságos” a védőoltás felvétele. 
Az antichip ára 129 és 190 hrivnya, 
azaz 1524 és 2245 forint között in-
gadozik.
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DK: fel kell számolni az ukrán 
nyugdíjbizniszt!

goztak – jegyezte meg. Felidézte, 
hogy 2009-ben az akkor hivatal-
ban lévő kormány megkezdte az 
egyezmény felmondásának előké-
szítését, de ezt Orbánék 2010 óta 
nem lépték meg.

Arató Gergely elképesztőnek 
nevezte, hogy a kormány „politi-
kai érdekből ukrán nyugdíjasoknak 
osztogat” 2-300 ezer forintot, mi-
közben a magyarországi nyugdíja-
sokat „a választások előtt kampány-
szerűen adott juttatásokkal próbálja 
odaédesgetni”.     

Kijelentette: a 2022-es válasz-
tás után, a Dobrev Klára vezette de-
mokrata kormány fel fogja számol-
ni ezt a visszaélést. Megjegyezte 
azt is: a Fidesz gyaníthatóan soro-
zatos választási csalásra használja 
fel a rendszert, ezt a kampánymig-
rációt használja fel arra, hogy erő-
sítse a pozícióit.

MTI
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Remény, hit, bátorság
A Nagyberegi Református Líceum diákjainak szalagtűző ünnepségén

Várva, hogy feltűzzék mellükre 
az érettség közelségét szimboli-
záló reménység zöld szalagját, s 
hogy ezt megköszönve hitet te-
gyenek a legmélyebb érzésekről, 
és valljanak az igaz értékekről.

Az alkalom ezúttal is igei 
szolgálattal vette kezdetét. Tóth 
László, az oktatási intézmény 
lelkész-igazgatója a Prédikáto-

rok könyve 9. részének 14–17. 
verse alapján arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az Istentől ka-
pott bölcsesség többet ér minden 
fegyvernél és minden hatalom-
nál, s csak azzal lehet legyőzni 
az ellenséget. Azt kívánta a sza-
lagtűzésre váró diákoknak, hogy 
ezzel az isteni bölcsességgel le-
gyenek majd mindenkor abban 
a közösségben, ahová kerülnek, 
mert ezzel életeket menthetnek, 
az örök életre vezethetik a kör-
nyezetükben élőket.  

A ma feltűzött zöld szalag 

jelképezzen minden szépet és jót, 
amit az alma materüktől kaptak, ad-
jon hitet, bátorságot és erőt az elkö-
vetkező hónapok kitartó munkájá-
hoz, ami álmaik eléréséhez vezet, 
mondta köszöntőjében Békésyné 
dr. Lukács Angéla beregszászi ma-
gyar konzul, aki – Móricz Zsigmon-
dot idézve – felhívta a figyelmet: 
„Az öröm abból ered, hogy vala-
ki meg tudja látni azt, ami szép és 
jó az életben”. A diplomata azt kí-

vánta, hogy az isteni gondviselés 
vezesse mindenkor a diákokat cél-
jaik elérésében.

Nagy Béla, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház főgondnoka levélben 
küldte el köszöntőjét, melyben a jó 
munka gyümölcsöt termő voltára 
hívta fel az ünnepeltek figyelmét, 
illetve arra, hogy mindenkor Isten 
útmutatásait keressék. Ebben segít 
az ige: „Maga az Úr megy előtted, 
ő lesz veled. Nem hagy el téged, és 
nem marad el tőled. Ne félj hát, és 
ne rettegj!” (Móz 31, 8). 

Kovács András, a Nagyberegi 

Református Líceum oktatási 
igazgatója a zöld szalag üzene-
téről szólt. Arra figyelmeztet, 
mondta, hogy maturandusok let-
tetek, akikre most jóval több fel-
adat hárul. Példát kell mutatni 
az utánatok jövőknek, és a több 
mint 700 elődötök követőjeként 
tovább kell vinni, öregbíteni az 
alma mater jó hírét. A zöld sza-
lag a bátorság és a hit kérdéseire 
is figyelmeztet, fogalmazott az 
igazgató. Nem tudjuk, mit tarto-
gat a jövő, de hinnünk kell, hogy 
Isten reményteli jövőt tervezett 
számunkra, mondta. Majd Vö-
rösmartyt idézve így bátorítot-
ta a végzősöket: „Gondolj meré-
szet és nagyot, és tedd rá éltedet, 
nincs veszve bármi sors alatt, ki 
el nem csüggedett”.  

Megható pillanatok követ-
keztek: az osztályfőnökök – Gálfi 
Dezső és Kovács András – feltűz-
ték az érettségi előtt álló fiatalok 
mellére a zöld szalagot. A tizedi-
kesek igazi barátként, testvérként 
köszöntötték a végzősöket, majd 
az ünnepeltek vallottak igencsak 
meghatóan szép zenés-verses 
összeállításban hitről, barátság-
ról, családról, szeretetről. 

Ti vagytok a föld sója. Ke-
resztyénként arra kell törekedni, 
hogy a sótlan életeket – a máso-
két és a magunkét is – jobb ízűvé 
tegyük. Figyeljetek Isten szavára, 
hogy általa sószemekké váljatok, 
akik megízesítik az életet! Min-
dig álljatok készen a szolgálatte-
vésre, életetek legyen példa má-
sok számára! – hangzott az ünne-
peltek felé zárásként a kívánság. 
A melletekre most feltűzött szalag 
pedig keltsen bennetek reményt a 
jövőre nézve, hogy a ti erőfeszíté-
seiteknek, szüleitek és tanáraitok 
áldozatos munkájának köszönhe-
tően eléritek céljaitokat. 

Marton Erzsébet

A 84. zsoltárban így olvassuk: 
„boldogok, akik a házadban lak-
nak” (Zsolt 84,5a). Isten hajléka 
a menedék, a biztonságot jelentő 
igazi oltalom. A nehézségek ide-
jén különösen kiderül, kinek az 
erejével küzdünk meg bajaink-
kal. A magunk vagy Isten ere-
je az, ami segít a mindennapok-
ban? Meg tudunk újulni az Úrban 
és dicsérni őt, ahogy megérdem-
li? Képesek vagyunk időt fordí-
tani az Istennel való személyes 
kapcsolat fenntartására? Életbe-
vágó kérdés, döntenünk kell, kit 
követünk. Számít, hogyan viszo-
nyulunk a bűneinkhez, takargat-
juk, rejtegetjük őket – a templom-
ban akár –, vagy színt vallunk és 
leborulunk a Mindenható Isten 
előtt teljes megadással. A Jézus-
nak átadott élet – új élet. Látszik 
ez rajtad? Az otthonodban? A há-
zasságodban? A gyermekeiddel 
való kapcsolatodban?

A következő napok témáit 
érintették azok a gondolatok, me-
lyeket az Apostolok Cselekedetei 
első részében olvashatunk. „El-
lenben erőt kaptok, amikor eljön 
hozzátok a Szentlélek, és tanúim 
lesztek…” (ApCsel 1, 8) Honnan 
vesszük az erőt? A magunk ereje 
véges, elfogy. Sokszor csak ak-
kor vesszük észre, mennyire „ala-
csony az energiaszintünk”, ami-
kor padlóra kerülünk. Kinek az 
erejével indulok el otthonról nap 
mint nap? Kinek az ereje segít át 
a nehézségeken? Ez itt a kérdés! 
Emberi erőbe kapaszkodni any-
nyit jelent, mint a szakadék felé 
tántorogni. Előttünk vannak intő 
példák: Júdásnak nem volt ereje 
Ura mellett maradni! Péter apos-
tolnak nem volt ereje bizonysá-
got tenni a Megváltóról, amikor 
a főpap elé hurcolták Jézust! Ha 
az erő forrása nem Jézus, az Isten 
ajándéka, akkor elveszünk. Mert 
nincs erő a bűnnek ellenállni! 
„Nincs erő Bibliát olvasni, ima-
órára járni, ima- és asztalközös-
séget tartani! „…Ha pedig nem 
jól cselekszel, bűn az ajtód előtt 
leselkedik és rád vágyódik, de te 
uralkodjál rajta” – figyelmeztet-
te az Úr Kaint a testvérgyilkosság 
előtt (1Mózes 4,7). Hát nem így 
van ez a mi életünkben is? Nem 
akarjuk átengedni az irányítást, 
ezért nincs erőnk a problémá-
ink megoldásához. Dániel pró-
féta az erejét Istentől vette és el-
lenállt a király parancsának. Meg 
is lett az eredménye, az élő Isten 
megmentette, sőt felemelte. Mi 
a helyzet veled, velünk? Mi ké-
pesek vagyunk NEM-et monda-
ni a bűn csábításának? Az igaz-
ság az, hogy a bűn megöl. Az 
ördög pedig a hazugság atyja. A 
Biblia így nevezi: „Embergyilkos 
volt kezdettől fogva…” (Jn 8,44). 
Ne ragaszkodjunk ahhoz, ami el-
pusztít, inkább válasszuk az éle-
tet – Krisztusban! 

Amikor erő kell, kiáltunk! 
Kapaszkodni próbálunk minden 
lehetséges megoldásba, hogy 
megmeneküljünk. Betegség, ha-

Evangelizációs hét Csepében

Boldog az az ember…
Október 11–15. között evangelizációra hívtak a harangok a csepei 
református templomba, ahol id. Pocsai Sándor tiszteletes hirdet-
te az igét 5 napon keresztül a következő témával a középpontban: 
Ki vagy mi a fixpont az én életemben? És miért üresek a templo-
mok? A kérdés felvetése aktuális, látva az európai helyzetet, lát-
va a mi helyzetünket. A nyugati társadalmak kiszorították éle-
tükből a teremtő Istent, és ennek súlyos következménye van. Ná-
lunk, Kárpátalján is sokasodnak a figyelmeztető jelek. Hol tart 
nekünk, kárpátaljai magyaroknak a lelki életünk? 

lál, veszteség, sok-sok jajszó. De 
az elrontott életet csak Isten tudja 
megjavítani. Teljes bizalom kell 
ahhoz, hogy el tudjuk mondani 
Istennek: „Atyám, bocsáss meg 
nekem! Fogadj vissza!” Nem lát-
szatkeresztyénségre van szükség, 
hanem a bűnbánó alázatra, hogy 
Isten kiemelhessen a szennyből. 
Lehet templomba járni évtizede-
kig, de attól még nem lesz valaki-
nek üdvössége. Lehet élni és visz-
szaélni Isten szent nevével, és ha-
ladni a kárhozat útján tovább és 
tovább. Jairus, a zsidó törvény-
ismerő, aki komoly pozíciót töl-
tött be a templomnál, mindent 
feltett egy lapra. Odament Jézus-
hoz, kockáztatva, hogy mit szól a 
„világ”. A lánya élete volt a tét! 
Megszólította azt az egyetlen Va-
lakit, aki igazán tudott neki segí-
teni. A Krisztust. És csoda tör-
ténik! A leányka felébred, élet-
re kel, és nemcsak ő, a szülők is 
életet kapnak. Isten ma minket is 
ébreszteni akar. Ne szórakozzunk 
az Istennel, mert annak nincs jó 
vége! Akarsz-e istenélményben 
részesülni? Szeretnél-e örvende-
ző, békés életet? Jézus most sze-
mélyesen tőled kérdi: Akarsz-e 
velem járni? Ne bízz a magad ere-
jében, hanem támaszkodj arra az 
Úrra, aki képes rendbe tenni a 30, 
40 akár 50 éves elrontott életedet.

Isten vagy az ördög tanít ben-
nünket? Sarkalatos kérdés. Aka-
runk-e Jézus tanítványai lenni? 
Tudunk-e őszintén saját szava-
inkkal imádkozni? Vagy a szán-
kat csak káromolásra, mások 
bántására, pletykára használjuk? 
Ne várjuk meg, amíg a szük-
ség fog megtanítani arra, ho-
gyan mehetünk Istenhez! Csakis 
bűnbánóan… Az ige arra biztat, 
hogy vessük le mindazt, ami régi 
és öltsük fel az újat, ha már új te-
remtés vagyunk. A Szentlélek ad 
erőt, hogy ellen tudjunk állni a 
bűnnek, és így tudjunk lelkiek-
ben növekedni. Isten cselekvést 
kér. „Mostan”. Nem holnap, nem 
majd, hanem most. Vannak em-
berek, akiknek annyi „mostan” 
volt már felkínálva. Nem éltek 
a lehetőséggel. Kár lenne ne-
künk is elmulasztani az alkal-
mat, hogy elfogadjuk az Isten 
kegyelmét, csodálatos ajándé-
kát: Jézus Krisztust. Az üdvös-
ségünk a tét. Mert szól az Isten 
egyszer, kétszer, de nem biztos, 
hogy harmadszor is fog… Ve-
gyük észre a jeleket! Mert min-
dig vannak előjelek. Tegyük fel 
a kérdést magunknak: van-e az 
életnél fontosabb? És hol aka-
runk élni? Istennel az Ő dicsősé-
gében vagy nélküle a kárhozat-
ban? A döntést lehet halogatni, 
de megúszni nem. Nincs semle-
ges választás.

Aki szeretné az evangelizá-
ciós igehirdetéseket utólag meg-
hallgatni, az internet YouTube ol-
dalán megteheti. Isten áldása le-
gyen id. Pocsai Sándor életén és 
szolgálatán! SDG!

Bodnár Diána

A mindinkább rohanóvá váló 
világunkban – az internet tér-
hódítása és az okoskütyük el-
terjedése miatt is – igencsak 
kevés idő jut az olvasásra, 
könyvek olvasására. Ezért is 
ért kellemes meglepetésként, 
hogy a beregdédai cserkészek 
olyan kuckó létrehozását ter-
vezik, ahol az örsi foglalko-
zások mellett lehetőség nyílik 
könyvek cseréjére, az olvasot-
tak megbeszélésére, közösségi 
életre. Nos, a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövet-
sége (KCsSz) és a Kezünkben 
a Jövő Alapítvány támogatásá-
val ez az álmuk valóra is válik. 
Az elmúlt szombaton került 
sor a felújított terem, s benne 
az olvasósarok átadására.

Szász Marianna program-
felelős, a Dédai 15. sz. Perényi 
Zsigmond Cserkészcsapat ve-
zetője az október 16-án megtar-
tott átadó ünnepségen elmond-
ta, hogy őt is meglepte, amikor 
tavaly a pandémia miatti táv-
oktatásra, on-line foglalkozásra 
„ítélt” cserkészei azzal az ötlettel 
hozakodtak elő, hogy álljanak fel 
végre a monitorok elől, és vegye-
nek a kezükbe könyveket. Olvas-
sanak. Akkor könyveket cserél-
tek, az olvasottakat a neten ke-
resztül beszélték meg, de meg-
fogalmazták azt a vágyukat is, 

Új közösségi teret hoztak létre a cserkészek Beregdédában

Az olvasó gyermekből lesz 
gondolkodó felnőtt

hogy jó lenne egy kuckó, ahol ki-
sebb csoportokban megoszthat-
nák olvasási élményeiket, illetve 
ahonnan azok is kölcsönözhetné-
nek könyvet, akiknek nincs saját 
könyvtáruk. Szász Mariannának 
igencsak tetszett az ötlet, a fiatalok 
ilyen komoly hozzáállása. És nagy 
örömmel fogadta, amikor ezt az 
ötletfelvetést követően hamarosan 
Marosi István görögkatolikus pap, 
az Ortutay Szakkollégium igaz-
gatója jelentős mennyiségű köny-
vet ajánlott fel a cserkészcsapat-
nak. Már csak egy helyiségre volt 
szükség. A kistérség és a település 
vezetése pedig felajánlott a kultúr-
házban egy termet, ami akkor elég-
gé lehangoló látványt nyújtott. Ám 
a cserkészcsapat lelkes ifjai nem 
ijedtek meg a munkától, és a támo-
gatóknak köszönhető felajánlások-
ból kétkezi munkájukkal felújítot-
ták azt. Magyarország nemzeti kor-
mányának az újrakezdés évében ki-
írt pályázatának köszönhetően pe-
dig bútor is került a kuckóba, aho-
vá a meglévő könyveket helyezték 
el, igencsak gondosan. Szász Mari-
anna abbéli reményének adott han-
got, hogy ez a hely az olvasáson kí-
vül találkozási pont is lesz a fiata-
lok számára, ahol különféle rendez-
vények, beszélgetések által „ablak 
nyílik a világra”. Mottójuk: „Az 
olvasó gyermekből lesz gondolko-
dó felnőtt”. 

Példaértékűnek nevezte a 
dédai cserkészek kezdeménye-
zését Béres Attila, a Kezünkben 
a Jövő Alapítvány munkatársa, 
aki abbéli örömének adott han-
got, hogy élő közösségbe érke-
zett ide, hisz ezek a fiatalok bi-
zonyították: álmaik megvalósí-
tásáért képesek cselekedni. A to-
vábbi munkához töretlen hitet és 
segítőket kívánt. 

Nagy Anna elismeréssel 
szólt a dédaiak összefogásá-
ról, közösségteremtő munká-
járól, és a Nagybégányi kistér-
ség vezetőjeként további támo-
gatásáról biztosította a közös-
séget. Nagyra értékelte a cser-
készek kezdeményezését Ke-
mény Katalin, a kistérség ok-
tatási osztályának vezetője, aki 
fontosnak tartja, hogy visszacsa-
logassák a gyerekeket a köny-
vekhez, megszerettessék velük 
az olvasást, hogy a fiatalok em-
beri kapcsolatokat ápoljanak.  
Az életünk olyan lesz, ami-
lyenné alakítjuk, fogalma-
zott Levcsenko Róbert helyi 
görögkatolikus parochus, aki 
az igaz értékek őrzésének fon-
tosságára hívta fel a figyelmet, 
majd Isten áldását kérte a most 
átadott „kuckóban” folyó mun-
kára, a helyi cserkészek életére. 
Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Kenéz Éva, a KCsSz kár-
pátaljai képviselője is.

A továbbiakban a dédai isko-
la és kultúrház növendékei ze-
nés, táncos, mesés műsorral kö-
szönték meg az újabb közössé-
gi teret. Ahol reményeink szerint 
értékőrző és értékteremtő ifjúság 
nő majd fel.

Kovács Erzsébet
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„Ha igazak kiáltanak, az Úr 
meghallgatja, és minden ba-
jukból kimenti őket. Közel van 
az Úr a megtört szívekhez, és 
megsegíti a sebhedt lelkeket. 
Sok baja van az igaznak, de 
valamennyiből kimenti az Úr.”  
(Zsolt 34, 18–20)

Ha valaki igaz, akkor miért 
kerül bajba? Nem lehetne, hogy 
az Úr őrizze őket minden baj-
tól és akkor nem kéne kiáltani-
uk? Miért sebződik az igaz em-
ber szíve, lelke? Ha már az igaz 
ember is bajba kerül, miért van 
sok baja? Nem lehetne, vagy 
nem lenne elég egyszer az élet-
ben? Ezek a kérdések elhangza-
nak a hívő emberek szájából is. 
Különösen olyankor, amikor ők 
kerülnek bajba.

Nem vagyok igaz ember, 
szent sem vagyok, szeretem és 
félem az Urat, de nekem már 
olyan sok bajom volt az élet-
ben, hogy nem is tudnám ösz-
szeszámolni. De hála Isten-
nek, eddig minden bajt túlél-
tem! Halleluja!

Miért van mégis sok baja az 
igaz embernek? Azért, mert ezen 
a földön élünk, ebben a világban 
létezünk, mozgunk, dolgozunk. 
Ez a föld megromlott a bűn mi-
att. Jó lenne, ugye, ha az Úr ösz-
szeszedné a hívő embereket egy 
reggel, és egy űrhajóval elszál-
lítana minket egy csodálatosan 
szép bolygóra! Ott nem lenne 
senki más, csak az Úr megvál-
tott népe... 

Mit gondolsz, kedves Olva-
sóm, ott nem lenne semmi bajod? 
Nem zavarna a melletted horko-
ló ember, az sem zavarna, hogy 
az az öreg bácsi százszor kérde-
zi ugyanazt a dolgot tőled? Ha a 
kislányod elszakítaná az új ruhá-
ját, nem lennél bosszús?

Mindaddig, amíg ebben a 
bűnben fogant emberi testben 
élünk, lesz és van bajunk! Ha 
olyan szent vagy, hogy muto-
gatnak rád az emberek, akkor is 
testben vagy, akkor is  benned 
van a vágy, az indulat, a keserű-
ség, a kétely. Gondolataink nem 
szentek, vágyaink nem mindig 
az Úr körül vannak. Baja van az 
igaz embernek is. Ha nem okoz-
nak bajt a szomszédok, a mun-
katársak, a sógornőd, a fiad, ak-
kor te önmagadnak okozol bajt, 
kárt. Úgy, hogy alig veszed ész-
re. Mert van indulatod, vágyad, 
érzéseid vannak, és ezek elkí-
sérnének a „másik bolygóra” is.

Az Úr nem akarta kivenni a 
világból az övéit. Azért imádko-
zott az Atyához a főpapi imájá-
ban, hogy őrizzen, tartson meg 
ebben a világban, bajban, ve-
szedelmek között, betegségben, 
gyászban, viharban. A csoda, a 
kegyelem, a kiváltság, hogy az 
Úr gyermekei, akiket Ő maga, 
Jézus Krisztus megigazít, azok 
kiálthatnak Hozzá! Mindnyá-
jan tudjuk, hogy van kihez fut-
nunk a veszedelem idején. Tud-
juk, hogy kit kell segítségül hív-
ni. Nem kell se rádió, se telefon-
összeköttetés, az imánk azonnal 
kapcsolatot talál Istennel.

Isten közel van a szűkölködő-
höz, a betegségben szenvedőhöz, 
a kitaszítotthoz, az üldözötthöz. 
Senkit nem utasít el! De az, aki-

Az igaz ember is megpróbáltatik
nek nem a hörgőjével van baja, 
nem is a vérnyomása magas, 
nincs rák a testében, nem látható 
a betegségnek még nyoma sem, 
az az ember, akinek a lelke seb-
ződött meg, az mit kiáltson? Ho-
gyan kiáltson?

Aki éppen most kapta az 
első csapást a házasságában, akit 
megcsaltak, akit a legjobb barát 
becsapott, akiről hamis híreket 
terjesztenek, aki csalódott a lel-
ki testvérében, az az ember hogy 
kiáltson? „A lekem sebzett, ösz-
szetört, könyörülj rajtam, mert 
nem bírom elviselni  fájdalma-
mat! Úr Isten, töröld le könnye-
imet! Gyógyítsd be lelkem se-
bét, adj szabadulást, megoldást, 
gyógyulást!” Mondhatja, kérhe-
ti, kiálthatja, panaszolhatja az 
Úrnak. És az Úr felel.Közel jön 
a sebzett lélekhez. Istennél soha 
nem késő! Ő nála nincs záróra! 
Neki te olyan fontos vagy, mint 
bárki más a földön. Tudja, hogy 
bajban vagy és azt is tudja, ho-
gyan nyújtson elsősegélyt neked. 
Kiálts, ne kételkedj! 

 Amikor kiáltunk, a sátán sut-
togni szokott: „Nem érdemes, Is-
ten sem tud rajtad segíteni, már 
elkéstél, itt semmi remény, add 
fel!” Ne add fel, kiálts még han-
gosabban! Ne a hangszálaiddal 
– a lelkeddel kiálts Hozzá!

Vannak akik félnek kiáltani. 
„Ne tudja senki, mi fáj nekem” 
– gondolják. Vagy: már nem me-
rek, mert olyan sokszor kiáltot-
tam, kértem Istentől... Isten lis-
tája nem telik be! Még van helye 
a meghallgatásnak. Az Ő szíve is 
figyel rád, nem csak szent fülei-
vel hallgat.

Ne félj, ne takarj és ne ha-
logass! 

A szegények kiáltásától, a 
bajban lévők sírásától elmene-
külnek az emberek. Miért? Mert 
nem akarnak és nem is tudnak 
együttérezni! Nem akarnak adni, 
megosztani, segíteni! A gazdag 
nem ad, mert „majd még többet 
fog kívánni tőlem!” A szegény 
sem ad, mert „jaj, kevesebb lesz 
nekem is a kevés!”

Szegény, szenvedő mindig 
volt és mindig lesz. A  földön 
mindig nemkívánt marad a sze-
gény! A  dúsgazdag sem kíván-
ta házánál a koldus Lázárt. A ku-
tyáit többre becsülte, mint a sze-
gény embert. De egyszer vissza-
emlékezett, egyszer, amikor már 
késő volt.

Mondd el Jézusnak, mi fáj. 
Mondd el, mert ő figyel és hallgat 
rád. Lehet, hogy sok bajod van, 
lehet, hogy nem látod a megol-
dást. Az Úr ígérte: „Ha az igazak 
kiáltanak, az Úr meghallgatja és 
minden bajukból kimenti őket.” 
Téged is kiment.

Oly sokszor kiáltottam, kiál-
toztam, kétségbeesetten jajgat-
tam. Uram, köszönöm, hogy soha 
nem zártad be a szívedet kéré-
sem előtt. Áldalak szeretetedért, 
a csodákért, az imameghallga-
tásért. Uram, lelkemnek sebei-
re is Te adtál balzsamot. Köszö-
nöm. Mily nagy vagy Te! Hála és 
dicsőség neked szeretetedért, ke-
gyelmedért!  Ámen

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Ezentúl légy példa
Hálaadó istentisztelet Feketeardóban

Adjunk hálát a Mindenha-
tónak azért, hogy sikerült e ha-
talmas munkát elvégezni, és ör-
vendezzünk azon, hogy nekünk 
mindenről gondoskodó jóságos 
atyánk van, akinek örökké tart a 
szeretete és hűsége nemzedékről 
nemzedékre, emlékeztetett a zsol-
táros szavával igei köszöntőjé-
ben Hunyadi Attila, Máramaros-
Ugocsa Egyházmegye esperese. 

Az örvendezés mostanság 
mintha ritkábbá, majdhogynem 
életidegenné vált volna reformá-
tus gyülekezeteinkben, pedig a 
kétségkívül sok napi teher s a jár-
vány okozta bizonytalanság mel-
lett is észre kell vennünk, hogy 
van miért hálát adni és örvendez-
ni, hangsúlyozta igehirdetésében 
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 
Református Egyház (KRE) püs-
pöke. Lám, most is egy hálaadó 
alkalmon vagyunk egy jelentős 
munka elvégzését követően, ám 
meg kell tanulnunk a kisebb, a 
hétköznapi dolgoknak is örülni 
és azért hálát adni. A gyülekezet 
lelki épülésében pedig leginkább 
arra kell törekedni, hogy annak 
tagjai szolgáló közösségként él-
jék meg a hitüket, az Istenhez 
való tartozásukat. Ez egyben az 
életük minőségében is hatalmas 
változást hozhat már a közeljö-
vőben. Teendő, feladat pedig van 
bőven a gyerekekkel való foglal-
kozástól kezdve az idősek és be-
tegek látogatásáig, az elesettek 
gyámolításával bezárólag. „Aki 
tehát tudna jót tenni, de nem te-
szi, bűne az annak.” Jakab apos-
tol szavait idézve az igehirdető 
arra emlékeztetett, hogy a hitün-
ket nem szavakban, hanem leg-
inkább életünk példájával kell 
megélni. Egész valónkkal jelez-
zük a mindennapok során kör-
nyezetünknek, hogy Isten meg-
váltott gyermekei vagyunk. A 
töretlen istenhitből és Krisztus 
urunk iránti elkötelezettségünk-
ből fakadó pozitív életszemlélet 
a keresztyén embernek mélyen a 
sajátja, mutatott rá a püspök. Ez 
tartotta meg magyar népünket a 

Trianon óta eltelt több mint száz 
esztendő alatt. Ne mástól várjuk a 
megoldást, hogy valami változzék: 
a változtatást magunkon kell kez-
deni. A lélekszámban fogyó gyüle-
kezeteket látva sem szabad lemon-
dani a jövőről, önmagunkról. Hisz 
Isten segítségével oly sok remény-
telen helyzetből megtalálta népünk 
a kiutat. Igaz, mindig küzdelmes, 
fáradságos út vezetett idáig. 

Az igehirdetést követően 
Peleskei Béla helyi református 
lelkész felolvasta a gyülekezet 
több évszázadra visszanyúló tör-
ténetét. Ebből megtudtuk, hogy a 

falut a XVI. században nemesi tel-
keken gazdálkodó jobbágyok és 
kisnemesek lakták, a XVII. szá-
zad végén „..az pogányok pusztí-
tása és a pestisnek grasszálása mi-
att elfogyott…” Magyar lakosai he-
lyére megkezdődött a ruszinok be-
költöztetése. A XVII. század vé-
gén már mezővárosként emleget-
ték, az itt szolgáló prédikátorok 
többnyire esperesi tisztséget visel-
tek. 1808-ban a krónikák fatemp-
lomról tesznek említést. 1870-ben 
építették a mostani kőtemplomot, 
a tornyot hozzá 1893-ban emelték. 
A legutóbbi 2001-es népszámlálás 
idején 2230 lakosa volt a falunak, 
közülük 715-en vallották magukat 
magyarnak, kétharmaduk pedig re-
formátusnak. A mostani ezredfordu-
lón – 1998 őszén és 2001 tavaszán 
– két árvíz is sújtotta a községet. 

Nagy Barna egyházmegyei fő-
gondnok felolvasta Nagy Bélá-

nak, a KRE főgondnokának a 
feketeardói reformátusokhoz in-
tézett üzenetét. Lélekben én is a 
gyülekezettel ünnepelek, áll a 
levélben. Együtt örvendezek az 
örvendezőkkel, amiként azt a 
Szentírás előírja. Magam is há-
lát adok a minden kegyelem Is-
tenének azért, hogy ez a közös-
ség sikerrel újította fel templo-
mát, és Isten vezetett olyan tá-
mogatókat, akik e nemes ügy 
mellé álltak. Kívánom, hogy a 
kővel, fával és más anyagokkal 
történő építkezést most a lelki 
építkezés kövesse. Töltse be Is-
tennek ez a megszentelt hajlé-
ka igazi hivatását, legyen a lel-
ki töltekezés, gyarapodás forrá-
sa: hangozzék benne és találjon 
befogadásra és megtartásra Is-
tennek szent igéje.

A templom jelentős közös-
ségmegtartó és közösségépítő 
erővel bír, különösen itt, a szór-
ványban, hangsúlyozta köszön-
tőjében Gyebnár István, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátu-
sának konzulja, aki azt kívánta, 
hogy e szent hajlék még nagyon 
hosszú ideig töltse be ezt a ne-
mes nemzetmegtartó küldetését.

A szomszédos települése-
ken szolgáló, a helybéli hívek-
kel együtt örvendő lelkészek 
egy-egy igeverssel köszöntötték 
a gyülekezetet. Valamennyien 
azt hangsúlyozták, hogy Isten-
nek hosszú távra szóló terve van 
azzal a gyülekezettel, amelyik-
nek erőt és lehetőséget adott a 
templomfelújítás elvégzéséhez.

Az alkalmon a Péterfalvai Re-
formátus Líceum énekkara (ve-
zetőjük Király Natália) szolgált. 

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesületének 
(KMNE) aktivistái  októ-
ber 14-én az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Szakkollégi-
umban találkoztak, hogy meg-

vitassák az idei év történéseit, 
illetve megpróbáljanak olyan 
programot összeállítani, amely 
egy élményekben gazdag év 
ígéretét hordozza. 

A megjelenteket Kajla Bri-

Programtervezés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében

Élményekben gazdag évet szeretnének
gitta, a KMNE beregszászi iroda-
vezetője köszöntötte, majd Maro-
si István, az Ortutay Szakkollégi-
um vezetője kérte Isten áldását a 
nagycsaládosok életére, a mosta-
ni együtt gondolkodásra. „Ha ter-

vezünk, akkor hiszünk a jövőben” 
– fogalmazott a szintén nagycsalá-
dos görögkatolikus parochus. 

Tarpai József elnök elmondta, 
hogy korábban az elnökség állította 
össze az éves programot, immár két 

éve viszont az ötletelésbe bevon-
ják az összekötőket is – minden 
településen, ahol vannak tagcsa-
ládjaik, van egy összekötő is, aki-
vel az elnökség, az iroda munka-
társai szorosabban tartják a kap-
csolatot –, hogy minél többen 
mondják el véleményüket, mi-
lyen programokat szeretnének a 
következő évben. Tarpai József 
beszámolt az eltelt év gazdag 
programjairól, kiemelve azok kö-
zösségépítő, családerősítő szere-
pét. Bemutatta az elnökség által 
előkészített programtervezetet, 
amit aztán az összekötőkkel is 
megvitattak, majd el is fogadtak. 
Ezek szerint a következő évben 
is gazdag program várja majd 
a nagycsaládosokat, lesz abban 
ezúttal is többek között családi 
nap, házaspárok hétvégéje, ka-
maszprogram, apa-lánya, apa-fia 
és anya-fia, anya-lánya progra-
mok, lovastábor, a Vadvölgyben 
szervezett táborok és szabadtéri, 
túrákkal egybekötött alkalmak, 
utazások.

Kósa Eszter
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

Elejét lásd az 1. oldalon

 Idén a Csillagföldön jár-
tam elnevezésű megmérettetés-
nek – amelyre harmincegy kis-
iskolás jött el – a szépen felújí-
tott benei kultúrház adott otthont. 
A Beregszászi kistérség szin-
te valamennyi települése – Gát-
tól kezdve Jánosin, Nagybaktán, 

Tiszacsomán, Mezőgecsén, 
Mezővárin, Haláboron át egé-
szen Csetfalváig, Orosziig – kép-
viseltette magát. Öröm volt látni, 
hogy a gyerekek milyen lelkiis-
meretesen készültek fel az alka-
lomra, s azt is jóleső érzés volt 
megtapasztalni, hogy élvezet-
tel hallgatják azokat a társaikat, 
akik az átlagosnál kifejezőbben, 
élményszerűbben adják elő ked-
venc verseiket. 

Az egybegyűlteket a házi-

Szalai Borbála szavalóverseny, nyolcadszor

Csillagföldön, tündérkertben
Bár már tíz esztendeje nincs közöttünk, Szalai Borbála gyermek-
versei révén továbbra is ott él nemzedékek szívében. A legismer-
tebb kárpátaljai gyermekversköltő a múlt század ötvenes éveinek 
közepétől publikált, így már nagyszülőkorban vannak azok, aki-
ket könnyű vidámságot, egyben derűs bölcsességet sugárzó versei 
gyerekkorukban először megérintettek. Közel tíz esztendővel ez-
előtt a beregvidéki könyvtárosok dicséretes módon úgy gondolták, 
hogy Szalai Borbála emlékét úgy őrizhetik tovább a leghívebben, 
ha szavalóversenyt rendeznek hagyatékából. Lehet miből válogat-
ni, hisz a költőnő – aki egyben tankönyvszerkesztő és műfordító is 
volt – hosszú pályafutása során tíz gyermekvers-kötettel ajándé-
kozta meg a kárpátaljai fiatalokat.

gazdák nevében Holozsai Erzsébet 
könyvtáros köszöntötte, aki annak 
az örömének adott hangot, hogy 
e nagyszerű kezdeményezés ez-
úttal Benében kerül lebonyolítás-
ra. Mivel már nyolcadik alkalom-
mal rendezzük meg a Szalai Bor-
bála nevével fémjelzett szavaló-

versenyt, jó okunk van abban bíz-
ni, hogy lesz még folytatás, fogal-
mazott Varga Éva, a Beregszászi 
kistérség könyvtárosainak irányí-
tója. A visszatérő versenyzők pe-
dig azt bizonyítják, hogy a költő-
nő versei megérintették lelküket, 
azok életre szóló élményt jelente-
nek sokak számára. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja arra emlékeztetett, 
hogy a verstanulás és a versmon-

dás az irodalmi nyelv elsajátítá-
sának egyik leghatékonyabb esz-
köze. A főkonzul dicsérte a ki-
állított gyermekvers-köteteket: 
ezek színes rajzai önmagukban 
is maradandó művészi élményt 
jelentenek. Okszana, Radik, a 
Beregszászi kistérség oktatási 
és művelődési osztályának he-
lyettes vezetője az anyanyelvi 
kultúra megőrzésének fontossá-
gáról szólt. 

Ezt követően léptek szín-
padra a versenyzők. Kiderült, 
hogy a választott versek közül 
néhány igencsak népszerű. Pél-
dául az, amelyik a csacsiról, az 
árva nyúlgyerekről, a boszorká-
nyokról vagy éppen a csillagok-
ról szól. Felfigyelhettünk arra, 
hogy a költőnő olyan szavakat 
használ, amelyek, mostanra már 
kikerültek a közbeszédből. Ilyen 
például a kalamáris, a rokolya, 
ám ezek most ismét életre keltek.

Szalai Borbála Vendégségben 
a csillagoknál – egyébként a ta-
lálkozón is elhangzott – versé-
ben arról ír, hogy szeretné egy-
szer csillagbojtárként járni égi 
vándorútját. Reméljük, ezen a 
napon onnan fentről, botjára tá-
maszkodva, örömmel nézett le 
a nevében összegyűlt gyerek-
seregre... 

A VIII. Szalai Borbála sza-
valóverseny győztesei: első he-
lyen végzett a benei Szarka Alex 
(felkészítő Holozsai Erzsébet). 
Második lett a muzsalyi Sze-
les Veronika (Uszta Ilona) és 
a csetfalvai Molnár Bernadett 
(Tóth Natália). A harmadik he-
lyen szintén holtverseny alakult 
ki. Ezen a gáti Harsányi Evelin 
(Mihalko Mária) és a kígyósi 
Cseh Liliána (Máté Mária) osz-
tozott. A zsűri különdíjjal jutal-
mazta a gecsei Vezsdel Csen-
gét (felkészítője Vári Katalin) 
és a Haláborról érkezett Somi 
Gvendolint (Péter Katalin). 

Valamennyi  versenyző 
a támogatóknak – KMKSZ, 
KárpátHáz Alapítvány, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátu-
sa, Beregszászi Kálvin Nyom-
da – köszönhetően ajándékban 
részesült.

Kovács Elemér

Az Örökség Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Népművészeti Egye-
sület idén tavasszal pályáza-
tot hirdetett néptánccal, nép-

zenével és népi énekkel foglal-
kozó fiatalok és oktatóik szá-
mára, hogy közös produkció-
ban mutassák meg az évek óta 
együtt építgetett „közös kin-
csük” egy szeletét. A produk-
ciókat videófelvétel formájá-
ban kellett rögzíteni.

Kárpátaljai nyertesek

Mesterek és tanítványok
A pályázatra közel kétszáz pro-

dukció érkezett, s nem kis büsz-
keségünkre Népi ének kategóriá-
ban kárpátaljai győzelem született: 

a mester Kokas Erzsébet, Bonis 
Bona díjas tehetséggondozó, ta-
nítványok: Gyurkó Abigél és Páva 
Laura. Ők ezúttal Nagydobrony 
gyöngyszemeiből adtak elő Din-
csér Oszkár gyűjtéséből Jártam 
erdő alján! címmel, amivel mél-
tán érdemelték ki a „Népi Öröksé-

günk Kiváló Mestere és Tanítvá-
nya” címet. Gratulálunk a nyer-
teseknek!

A pályázatot értékelve az 
Örökség Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Népművészeti Egyesü-
let honlapján Sikentáncz Szil-
veszter elnök így nyilatkozik: 
„Már akkor, mikor eszembe öt-
lött a pályázat gondolata, érez-
tem, hogy ebből egy egyedülál-
ló dolog születhet. Abban is bíz-
tam, hogy nem kis népszerűség-
nek fog örvendeni. Arra viszont 
egyáltalán nem számítottam, 
hogy most közel kétszáz kiemel-
kedő, a népi kultúránk átörökíté-
sén dolgozó mester és tanítvány 
alkotásában gyönyörködhetünk. 
Az Örökség Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Népművészeti Egye-
sület elnöksége, a szakmai zsű-
ri és jómagam nevében is köszö-
nöm mindenkinek ezt a határo-
kon átívelő és egész Kárpát-me-
dencét felölelő „antológiát”. Az 
összes részvevőnek köszönjük 
ezt a felemelő élményt!”

A zsűri döntése alapján a 
legkiemelkedőbb filmekből egy 
„válogatás” film készül, ennek 
bemutatása november végére 
várható. A zsűri döntése és a dí-
jazások alapján az Örökség Nem-
zeti Gyermek és Ifjúsági Népmű-
vészeti Egyesület egy egész estés 
gálát tart a Hagyományok Házá-
ban 2022. március 12-én.

-kósa-

 Évadnyitó a szüret jegyében
Idén a Nagyberegi Tájház lett az Év tájháza

Így volt ez október 13-án is, 
amikor a szervezők a szüreti 
szokások felelevenítésével indí-
tották az őszi-téli évadot. 

A megjelenteket Gál Adél 
programfelelős köszöntötte, aki 
abbéli örömének adott hangot, 
hogy ezen a napon Beregvidék 
határain túlról érkezett gyerekek 
kaphatnak ízelítőt a tájház éle-
téből, ismerkedhetnek itt eleink 
gyermekjátékaival, a szüreti szo-
kásokkal. Örömmel számolt be 
arról is, hogy a Nagyberegi Táj-
ház nyerte el idén az Év tájháza 
címet. A díjat – melyet első alka-
lommal kapott határon túli tájház 
– október 8-án a Tájházszövetség 
által Budaörsön szervezett orszá-
gos tájházi találkozón Orosz Ildi-
kó, a Rákóczi Főiskola és a Pro 
Cultura Subcarpathica elnöke, il-
letve Csernicskó István, a főisko-
la rektora vette át. 

A Nagyberegi Tájház azon 
„élő” tájházak közé tartozik, ahol 
igyekeznek a jeles napokhoz, ün-
nepekhez igazodva széleskörű 
programokat szervezni, s ezek-
nek a tudatosan felépített rendez-
vénysorozatoknak nagy szerepük 
van a hagyományok őrzésében, 
átadásában, fogalmazott köszön-
tőjében Pallagi Marianna, a PCS 
igazgatója, aki Gál Adéllal közö-
sen elhelyezte a tájház tornácának 
falán az elismerést jelző táblát.   

Igazi kincsesháznak nevezte a 
nagyberegi intézményt Békésyné 
Lukács Angéla, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának 
konzulja, aki a generációkról ge-
nerációkra átadott hagyományok 
megtartásának fontosságát hang-
súlyozta. „A hagyományőrzés 
magába foglalja a magyar érté-
keink őrzését énekkel, dalokkal, a 
régi tevékenységek felidézésével, 
de a lehető legfontosabb az, hogy 
mit raktározunk el a szívünkben, 
ugyanis azt adjuk majd tovább” – 
fogalmazott a diplomata. 

A megnyitót követően aztán 
kezdetét vette a felhőtlen szüreti 

szórakozás. S mi a szüret egyik 
legfontosabb kelléke? Hát a hor-
dó, amibe kerül majd a frissen 
préselt szőlő leve. Így aztán a 
Nagyszőlős közeli Fancsikáról 
érkezett kisiskolások, a helyi 
magyar iskola első három évfo-
lyamának tanulói – akik több-
sége vegyes házasságba szüle-
tett, így számukra itt a magyar 
identitás erősítése is szerepet ka-
pott – először is a hordókészítés 
folyamatába nyertek betekintést 
László Attila salánki bodnár irá-
nyításával. Aztán valamennyi-
en kipróbálhatták a szőlő tapo-
sását – az így nyert mustot meg 
is kóstolhatták –, miközben Gál 
Adél mesélt a régmúlt hagyomá-
nyos szüreteiről, az ahhoz kap-
csolódó szokásokról. 

Az ősz egyik jellemző mun-
kafolyamata a kukoricatörés is. 
Ezt, illetve az ehhez kapcsoló-
dó szokásokat elevenítette fel a 
kézművesfoglalkozáson Derceni 

Lévai Irénke, akinek irányítása 
mellett a gyerekek a tengeri hé-
jából, a csuhéból virágot készí-
tettek. Később meg Kokas Er-
zsébet népzene pedagógus ve-
zetésével a szürethez, szőlőhöz 
kapcsolódó népdalokat, gyer-
mekjátékokat tanultak, s a közös 
program végezetül a Kokas Ban-
da vezetésével jókedvű táncház-
zal ért véget. 

Persze a nap folyamán külön-
böző régi hagyományos népi já-
tékokat is kipróbálhattak a gye-
rekek. Ezek közül is a csigahú-
zás, a diótörés, a célba dobás 
meg a „sítalpozás” aratta a leg-
nagyobb sikert. 

A Csoóri Sándor Alap támo-
gatásával megvalósuló prog-
ram végén – a szokásokhoz hí-
ven –a résztvevők megkóstol-
hatták Olasz Piroska kemen-
cében sült remekeit. Ezúttal 
almás- és lekváros porlós ke-
rült terítékre, melynek töltelé-
ke szintén a tájházban készült 
egy korábbi lekvárfőző alka-
lom keretében. 

Kovács Erzsébet
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Mondics-Kurmay Lívia szá-
mára a nyelvtanulás hobbi és 
munka egyaránt. Az általa ve-
zetett Start Nyelvközpont az a 
nyelviskola, ahol a kicsik játé-
kos formában sajátíthatnak el 
egy-egy idegen nyelvet. Vele 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról.

– Meséljen magáról!
– Munkácson születtem, ott 

is nőttem fel. Szerettem ott len-
ni, Majnek Antal atya és a cser-
készet egyfajta közösségi életet 
szerveztek, melybe én is bekap-
csolódtam. Mindig is érdekeltek 
az idegen nyelvek, és könnyen is 
tanultam azokat, így a középis-
kola elvégzését követően Eger-
be felvételiztem angol nyelv-
tanári szakra. Sok szép emlé-
ket őrzök azokból az évekből: a 
szalézi nővérek által vezetett le-
ánykollégiumba kerültem, akik-
nek segítségével bejárhattuk pél-
dául Olaszországot. Ezt köve-
tően Németországban töltöttem 
két évet, ahol jól elsajátíthattam 
a német nyelvet. Utána vissza-
tértem Magyarországra, Veszp-
rémben tanultam. Édesanyám 
Pápán zenetanár, egyik húgom 
jelenleg a moldvai csángóknál 
oktatásügyben tevékenykedik 
és munkájával értékek megőrzé-
sén dolgozik, másik húgom pe-

Start Nyelvközpont, a gyerekek nyelviskolája

Tanulás játékosan és 
vidáman

A nyelvtanulás fontossága számos tekintetben megmutatkozik. Egy 
ember annál értékesebb, minél több nyelvet beszél, hiszen ennek 
köszönhetően kiválóan meg tudja értetni magát a más kultúrák-
ban élő személyekkel is. Idegen nyelvtudás birtokában igen sok 
mindent nyerhetünk az életben, hiszen lehetőségek tárháza nyíl-
hat ki előttünk.

dig Olaszországban él családjával, 
a nyáron szerezte meg ottani dip-
lomáját, többek között olasz 
dobogós helyezést nyert bú-
várként is. Én magam sokat 
vagyok Magyarországon és 
Kárpátalján.

– Ma mégis Kárpátalján 
tevékenykedik.

– Huszton ismertem meg 
a férjemet, aki beregszá-
szi születésű. Házasságkö-
tés után itt folytattuk tovább 
az életünket. Kezdetben nem 
volt könnyű újra megszok-
nom az itteni életet, de ma 
már azt mondhatom, hogy 
itt vagyok újra itthon. Szüle-
tett három gyönyörű gyerme-
künk, akik mindennél fonto-
sabbak nekünk.

– Hogyan jött létre a 
Start Nyelvközpont?

– A tanítás mindig is ré-
sze volt az életemnek, Ma-
gyarországon és Németor-
szágban is vállaltam külön-
órákat, tanfolyamokat, ahol 
gyerekeket és felnőtteket ok-
tattam. Németországban a nyelv-
iskola összes szintjét végigjártam, 
megtapasztaltam a Goethe Institut 
nyelvvizsga követelményeit, így 
megismertem a nyelviskolai ok-
tatás rendszerét. Itt már nyolc éve 
vezetem a Start Nyelvközpontot, 

melynek neve az indulást jelzi, hisz 
nálunk hatéves kortól tanulnak a 
diákok. Kárpátalján a nyelviskolai 
rendszer fontossága felől még ki-
csit „meg kell győznünk” a lakos-
ságot, a szülők inkább a magán-
órát érzik a legmegfelelőbb tanu-
lási módszernek. Tapasztalatból lá-
tom, hogy a kiscsoportos foglalko-
zásban hatékonyabban tanulnak a 
gyerekek, hiszen itt el lehet játsza-
ni az adott helyzeteket, egymással, 
tanári felügyelet alatt gyakorolják 
a párbeszédeket, amit magánórán 
egy tanárral szemben bátortalanab-
bul végeznek a gyerekek. Továbbá, 
sokkal jobb a hangulat is.

– Hogyan képzeljük el az ok-
tatást?

– Évközben szeptembertől má-
jusig tanulunk, illetve vannak nyá-
ri tanfolyamaink. Egymásra épülő 
tanmenetünk van, amelyben na-
gyon stabil tudást kapnak. Kiscso-

portban, játékosan foglalkozunk 
velük heti rendszerességgel. Cé-
lunk, hogy rávezessük a gyerme-
ket, hogy ő maga akarjon megta-
nulni egy-egy nyelvet. Tanmene-
tünk az Oxford, Cambridge vagy 
Macmillan kiadó könyveiből áll 
össze, amelyek által erős tudás-
anyagot tudunk nyújtani a gyere-
keknek. Óráink élményalapúak, a 
megtanulandó formulákat szituá-
ciókban eljátsszák a gyerekek. Is-
kolánkban angol és ukrán nyel-
vet sajátíthatnak el a jelentkezők, 
nyáron német nyelvet is tanulhat-
nak. Az ukrán nyelv tanulásához a 
fent említett könyvek módszertana 

alapján Aranyosi Viktória ukrán 
filológus tanárnővel közösen dol-
goztunk ki egy jól működő tanter-
vet. A kidolgozott munkafüzetek-
ben gyermekek számára feldolgoz-
ható témákra és nyelvtanra fektet-
tük a hangsúlyt. Ezekhez a tan-

könyvekhez továbbá kidolgoz-
tunk hang- és videó anyagot is. 
Nagyon hálásak vagyunk a ma-
gyar kormánynak, hogy segítsé-
gükkel két nagyon korszerű, in-
teraktív táblákkal ellátott tanter-
met alakíthattunk ki, ahol a gyer-
mekek megfelelő körülmények 
között tanulhatnak.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Életemben első az Úr, akö-
ré épül a családom, szeretteim, 
munkám. Nagyon szeretem ve-
zetni a nyelviskolát, látni a gye-
rekek boldog arcát – felbecsül-
hetetlen. Sokszor a tanítványa-

im olyanok, mintha saját 
gyermekeim lennének. 
Úgy gondolom, ezt csak 
így lehet végezni, szív-
vel-lélekkel, csakis akkor 
lesz hatékony a munka. 
A nehézségeket is akkor 
tudjuk leküzdeni kitartás-
sal, amikor azt csináljuk, 
amit szeretünk. Szerin-
tem mindenkinek nagyon 
fontos hallgatnia a szívé-
re, hogy mi felé húzza, 
mivel szeret foglalkozni. 
Néha le kell mondanunk 
olyan dolgokról, melyek 
megkeserítenek, hogy te-
ret hagyjunk annak, ami 
igazán a miénk.

– További tervek…
– Szeretnénk to -

vábbi oktatóanyagokat, 
gyermekszótárakat ki-
dolgozni. Emellett ter-
veink között szerepel 
az önálló oktatást segí-
tő tananyag kiadása uk-

rán nyelvből. Támaszt szeret-
nénk nyújtani általa azoknak, 
akik otthon szeretnék elsajátí-
tani az ukrán nyelvet.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk!

Kurmay Anita

1. Megérte a veszteséget? 
Pro: 1) A szovjetrendszer 

ideológiai képmutatása lelep-
leződött, ugyanis ’56 után már 
nem lehetett a szabadság, az ön-
rendelkezés, a testvériség esz-
ményeinek hiteles képviselője. 
(Megj.: a történelmi valóságban, 
a világ következetes értékrend-
szerben gondolkodó tájékozott 
közvéleményének súlya jelen-
téktelennek bizonyult az erőha-
talmi viszonyok bármilyen vál-
toztatása érdekében, noha tar-
talom nélküli hivatkozási és le- 
galizálási jelzőként a legkülön-
bözőbb politikai és társadalmi 
manőverekkel és definíciók-
kal kapcsolatban gyakran vet-
ték azt elő.) 2) A magyar nem-

Október 23. mint nemzetetikai kérdés, 
avagy lehet-e más szempontból?

A mai egzisztenciális szintre jutott bizonytalanságban vergődő 
korunkban annak a történetírásnak van leginkább létjogosultsá-
ga, mely valamilyen módon útmutatást jelent. Pl.: párhuzamokra 
mutat, mintát ad, a jelennel hasonló problémákat vet fel. Ugyanis 
a történelmet a jelen szemüvegén keresztül látjuk, kutatási tárgy-
ként választjuk, értelmezzük, értékeljük (személyes megjegyzés: 
mivel a történelemírás egy adott térbeli és időbeli koordinátának 
a jelensége, képtelen túllépni a maga árnyékát és valamiféle utó-
pisztikusan megvalósíthatatlan mindenek feletti értéksemlegesség-
ben univerzális álláspontba helyezkedni, ezért a történelemírás le-
hetséges fő feladata a jelen szolgálatában van: választ adni a je-
len kihívásaira). A bizonytalanság, mint a jelen önmaga hiányá-
ban szenvedő diktátorian követelőző álláspontja nem enged min-
ket 1956. október 23. értelmezési dogmaszintet igénylő megítélésé-
nél sem. S olyan alapkérdéseket vet fel, mint pl.: Megérte a vesz-
teséget? Ki érte itt el a célját? Az akkori lehetőséget kihasználták 
vagy megalkották stb.? Próbáljunk most, igazi végkifejlet nélkül, 
a felvetett kérdések mentén, szószerinti korhűek maradva, az esz-
mefuttatást elindítani:

zeti (ill. Kárpát-medencei) identi-
tás legszervesebb elemi feltétele-
ként megnyilvánuló függetlensé-
gi élettér mint szabadságszeretet, 
minden emberi és nagyhatalmi lo-
gika ellenére is megnyilvánult. (E 
függetlenséghez, mint identitás-
hoz való ragaszkodás naivan kitá-
rulkozó megnyilvánulási ereje, ott 
egyenes arányban volt a megnyil-
vánulás sikerének képtelenségé-
vel.) 3) A magyar nemzeti identi-
tás mindenkori megszerveződésé-
nek hivatkozási forrása, ill. alapja 
lehet (lásd: a rendszerváltás utá-
ni Magyarország, a maga léthite-
lesítését az ’56-os forradalomból 
eredezteti). 

Kontra: 1) ’56-ban, még na-
gyon egyértelmű és friss a má-

sodik világháborút követő hatal-
mi leosztás (lásd: Teherán – 1943. 
november 28., Jalta – 1945. feb-
ruár 4–11., Potsdam – 1945. júli-
us 17. – augusztus 2.). Ezt a gigá-
szi áldozatok árán kialkudott és 
kikényszerített érdekrendszert itt 
még egyik potens oldal sem akar-
ja (sem hagyja!) megrengetni (sem 
az USA, sem a Szovjetunió. (Pl. az 
USA moszkvai nagykövete, a ma-
gyarországi eseményekre reagál-
va,1956. október végén a szovjet 
vezetés felé ezen háború utáni ha-
talmi rendszer fenntartásának ré-
szükről való tiszteletben tartását 
és kívánatosságát fejezte ki.) 2) A 
forradalom közvetlen halottjainak 
száma: 2500-3000 fő, többsége 20 
év alatti fiatal. E hatalom érdeké-
ben minden emberi értéket – itt 
a jövő reménységét megtestesítő 
gyermeket is – eltiporni kész je-
lenségben a következő rendszer 
elszántsága és kegyetlensége mu-
tatkozott meg, mely a nemzet felé 
sok generáción keresztüli figyel-
meztetésnek lett szánva. (A nem-
zeti eszme máig ható bénultsá-
gát, torzultságát és a közösségi és 
a személyes identitásból hatályon 
kívül helyezését e figyelmeztetés 
alapozta meg, ill. e figyelmeztetés 
életben tartása és mentális szind-
rómáinak így ellenállás nélkül ki-
alakítható mechanizmusa tartotta 
fenn.) 3) Min. kétszázezer kiván-
dorló, illetve azok leendő utódai, 
kiknek többsége a minőségi ma-
gyar nemzeti öntudat (gazdasági 

és demográfiai) és fejlődési po-
tenciál legfőbb hordozója volt. 
(Azóta sem tudja a magyar nem-
zet ezt a hatalmas mennyiségbe-
li és minőségbeli veszteséget ki-
heverni.) 4) Az ország kommu-
nizmus idején történő kifosztása 
és kiszolgáltatottsága akadály-
mentes lett (lásd: a nemzeti va-
gyon több irányból történő egyre 
intenzívebb és kifinomultabb le-
szívását). 5) A forradalom buká-
sa után a kolhozosítás ismételten 
beindult és az egész országra ki-
terjedően teljessé vált (melyben 
az önfenntartó parasztgazdaság-
ok, mint a Kárpát-medence társa-
dalmának hagyományos fenntar-
tó rétege felszámolódott és iden-
titása beláthatatlan károkat szen-
vedett). 6) A forradalom leverése 
után a magyar társadalom tuda-
tában Trianon csonkítása bebeto-
nozódott és elfogadottá vált (az-
óta is). 7) A forradalom után az 
állam és a magyar társadalom kö-
zött létrejött hallgatólagos (de an-
nál valóságosabb) szerződés ered-
ményeként létrejött rossz lelkiis-
meretű gulyáskommunizmus el-
terjedésével, az erkölcsi és nem-
zeti értékek feladásra kerültek és 
a nemzet tartópillérei megren-
dültek (pl.: az egyházak további 
hiteltelenítése és lejáratása által 
az egyházak a társadalom pere-
mére szorultak).

2. Ki érte el a célját? 
Válaszlehetőségek több szem-

pontból: 1) A magyar nemzet. a) 
Rövid távon következmény: nagy 
veszteség (gazdasági – hatalmas 
előnytelen szerződések és eladó-
sodás; demográfiai – a kétszázezer 
kivándorlón és az ő leszármazotta-
ikon túl csak Magyarországon még 
több mint 5 millió abortusz, mely 

a magyar történelem legnagyobb 
genocídiuma; morális – szétesett 
családok százezrei és isteni érté-
kek felé való közömbösség; pszi-
chológiai – szindrómák több ré-
tegű összefonódásainak kibo-
gozhatatlan rendszere és vezető 
öngyilkossági statisztikák; mo-
rális – az isteni rendező értékek 
elengedése és teljes identitáskrí-
zis). b) Hosszú távon következ-
mény: a minden korban szüksé-
ges magyar megújulás igazodá-
si pontja lehet. 2) A szovjetrend-
szer. a) Rövid távon következ-
mény: kieresztették a diktatúrá-
val szembeni nemzeti ellenállás 
feszültségét (melyet kivitt magá-
val az országból a 200 000, ill. 
elpárolgott a forradalom zavará-
ban; valamint öncenzúrát gyako-
rolva elfojtásra került a nemzeti 
eszme), s ezért több mint 3 évti-
zed kelet-európai berendezkedést 
és gyarmatosítást biztosították. 
(Megjegyzés: a tulajdonos jegye-
it a saját bélyegeivel vastagon le-
ragasztani akaró rossz lelkiisme-
retű gyarmatosító sosem gondol-
kodik évszázadokban, csak a ma 
rablógazdaságának sikere lebeg 
szeme előtt; ezért értelmetlen a 
hosszú távú stratégiát, mint ér-
tékelési szempontot az ellenség-
kategória pózában megnyilvánu-
ló hódítóval szemben alkalmaz-
ni). b) Hosszú távon: a birodalmi 
gondolkodásban nincs hosszú táv 
(lásd: fent), csak a jelen kihasz-
nálása a cél (tehát a szovjet biro-
dalmi rendszer ’56 áldozata nél-
kül is összeomlott volna).

Kérem az olvasókat, hogy 
a továbbiakban vigyék végig e 
gondolatmenetet és adjanak vá-
laszt a jelen korunk kérdéseire.

Radvánszky Ferenc
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– Hogyan került kapcsolat-
ba a segítő hivatással?

– Már bő tíz éve masszőrként 
dolgozom Beregszászban, ami 
eleve egy segítő szakma, hisz 
közelről kapcsolatba kerülök az 
emberekkel. Megismerem őket, 
látom a nehézségeiket és mun-
kám során a szenvedés sokféle 
formájával találkozom. Az egyik 
vendégem mesélt arról, hogy 
nálunk is van lehetőség megis-
merkedni a mentálhigiénés se-
gítő szemléletmóddal, amit az 
elérhető képzés által igyekez-
tem a hivatásomba is beépíteni. 
A szakdolgozatom témája is a 
különleges bánásmódot igénylő 
gyermeket nevelő szülők megse-
gítése volt. Azért fontos nekem 
ez a terület, mert a családunk-
ban született egy autista kisfiú, 
aki már most 15 éves. Általa jól 
ráláttam arra, hogy mennyire 
más az olyan szülők élete, akik 
nem átlagos gyereket nevelnek. 
Ezért is szívügyem a most indu-
ló program.

– Mit lehet tudni erről a 
programról?

Szülősegítő programmal vár a KMMT

Nem vagy egyedül! 
A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság (KMMT) egyik 
fontos célja a családok támogatása és segítése. A társaság megbí-
zásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, novembe-
ri kezdéssel, szülői támogató csoport szerveződik Nem vagy egye-
dül! címmel. A programról Demeter-Szabó Ágotát, a projekt ve-
zetőjét kérdeztük.

– A Nem vagy egyedül! projekt 
olyan szülőknek szól, akik valami-
lyen fizikai vagy szellemi fogyaté-
kossággal élő gyermeket nevelnek, 
esetleg különleges, sajátos nevelé-
si igényűt, például autistát.

– Milyen nehézségeik lehetnek 
ezeknek a szülőknek?

– Amikor egy házaspár kisba-
bát vár, elképzeli, hogy milyen cso-
dás lesz felnevelni szeretett gyer-
meküket. Egy sérült gyermek ér-
kezése azonban alapjaiban renge-
ti meg a családi rendszert és borít-
ja fel az addigi életet. A szülők – a 
gyermeknevelés általános kérdései 
és problémái mellett – olyan nehéz-
ségekkel találkoznak, amelyekre 
egyáltalán nincsenek felkészülve. 
Ami különösen nehéz, hogy fel kell 
készülniük az egész életükön át tar-
tó intenzív segítő szerepre.

– Ez nem lehet könnyű érzel-
mileg...

– A tapasztalatok és a szülők-
kel való beszélgetés során kiderül, 
hogy igen, gyakran vannak gyötrő 
érzéseik amiatt, hogy más a gyer-
mekük. Az ápolás miatt gyakran 
kevés a külső kapcsolatuk, fárad-

tak, fásultak lehetnek. Sok eset-
ben előfordulhatnak idegrendsze-
ri gondok az állandó aggódás és 
félelem miatt, hogy akár elveszít-
hetik a gyermeküket, vagy az attól 
való szorongás miatt, hogy ki vi-
seli gondját a gyermeknek, ha ők 

már nem lesznek. Ami különösen 
aggasztó, hogy az ilyen helyzetben 
lévő házaspárok gyakran nehezen 
vagy egyáltalán nem tudják a pár-
jukkal megosztani a fájó érzései-
ket, nem tudják együtt feldolgoz-
ni a traumát.

– Ilyenkor lehet szükség az 
önök támogatására.

– Igen, hisz Kárpátalján egy-

előre nem igazán tudnak segítsé-
get kérni a fent említett szülők. 
Ezt a nagy hiányt kívánjuk pótol-
ni, illetve kezdeményezni a pótlá-
sát, a Nem vagy egyedül! projek-
tünkkel. Tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy rendkívül sok az érin-

tett még kisebb régiónkban, Bereg-
szászban és a környező falvakban 
is. A programunk célja a résztvevő 
szülők megerősítése abban, hogy 
nincsenek egyedül a helyzetük-
kel, vannak sorstársaik. Célunk az 
is, hogy az alkalmak hozzájárulja-
nak a lelki egészségükhöz, ezáltal 
új erőt kapjanak a mindennapi har-
caikhoz. Meggyőződésünk, hogy 

egy támogató közösséghez való 
tartozás, és az ott kapott érzelmi 
plusz hozzásegíti majd őket ah-
hoz, hogy sikeresen helytállja-
nak, valamint növeli a lelki és 
fizikai teherbírásukat.

– Mire számíthatnak az ér-
deklődők?

– Ezeken az alkalmakon a 
résztvevő szülők kedves, barát-
ságos, elfogadó, maximálisan 
bizalmi légkörben találkozhat-
nak, beszélgethetnek nehézsé-
geikről, örömeikről, oszthatják 
meg egymással tapasztalataikat. 
Kb.10 fős csoporttal tervezzük a 
foglalkozást, több alkalommal, a 
járványügyi intézkedések maxi-
mális betartásával.

– Úgy hallottam, már egy 
hasonló csoportot szerveztek a 
karantén előtti időszakban. Le-
het arról tudni, hogy milyen volt 
az akkori fogadtatása ennek a 
kezdeményezésnek?

– Nagyon pozitív. A részt-
vevők úgy nyilatkoztak, hogy 
többek között jó hangulatot, el-
fogadást, szeretetet, megértést, 
sok lelki pluszt és sorstárs-kap-
csolatokat kaptak. Bízunk ab-
ban, hogy így lesz ez a jelenleg 
szervezés alatt álló csoportnál is.

– Hogyan jelentkezhetnek 
a szülők?

– Szeretettel várjuk az ér-
deklődők jelentkezését novem-
ber 1-ig a dagotaszabo1983@
gmail.com e-mail címen vagy 
a 0501011792 telefonszámon.

– Mi pedig eredményes 
munkát kívánunk!

Kurmay Anita

Vidékünkön hamarosan véget 
ér a csemegeszőlő betakarítá-
sa. Nagy- és dédszüleink ide-
jén a kosarazás – mert akkor 
még így hívták – általában már 
szeptember első felében meg-
történt. Ám most az egyre in-
kább érezhető éghajlatváltozás 
miatt ez is kitolódott. 

– Tény, hogy az idén megta-
pasztalt markánsan hideg tavasz 
mintegy három hétre visszave-
tette a csemegeszőlő fejlődé-
sét – magyarázza Jakab Sándor, 
aki bő négy esztendővel ezelőtt 
a Beregsomi-Zápszonyi-hegyen 
található birtokán csemegesző-
lő-ültetvényt létesített. A több 
mint másfél hektáros tábla azóta 
méltán nyerte el az édenkert el-
nevezést, hisz az itt található kü-
lönböző érésidejű, közel harminc 
fajta csemegeszőlő látványa va-
lóban hasonlíthat az egykor volt 
paradicsomi állapotokhoz. 

– A csemegeszőlő tekinteté-
ben az utóbbi időben nagyot vál-
tozott a világ. Különösen Eu-
rópának ezen a táján: úgy ta-
pasztalom, hogy csak a nagy-
fürtű, nagybogyójú roppanós, 
magvakat alig vagy egyáltalán 
nem tartalmazó szőlő a kelen-
dő. Mindez igaz?

– A nagy fürt és a nagy bo-
gyó nálunk is mindenképpen 
meghatározó, akárcsak az öreg 
kontinens többi részén – hang-
zik a válasz. – Azért a szőlő íze 
sem másodlagos, erre számos 
példát tudok mondani. Például 
a Velesz elnevezésű fajta az át-
lagosnál kisebb bogyójú, ám in-
tenzív muskotályos ízével min-
denkit elbűvöl. 

– Aki Kárpátalján manapság 
csemegeszőlőtermesztésére adja 
a fejét, annak mire kell ügyelnie 
elsősorban?

Jól fizetett a csemegeszőlő

A minőség mindenek felett
– Ebben az ágazatban maximá-

lisan érvényesülnek a minőségi el-
várások. Nálunk ez a már említett 
tulajdonságok mellett azt is jelen-
ti, hogy a pulton hosszan tartható, 
messzibbre szállítható az áru. S ha 

valaki a csemegeszőlő-termesztés-
sel kötelezi el magát, az jól teszi, 
ha mind a korai, mind a középéré-
sű, mind a késői fajtákból telepít, 
szinte egyforma mennyiségben. 
Mert idén például nem a korai, ha-
nem inkább a középérésű és a kései 
fajták voltak a nyerők. Mindegyik 
év más és más, ezt nem lehet előre 
kiszámítani. A minőségi csemege-
szőlő-termesztésnek emellett szá-
mos összetevője van.

– Elárulná, melyek ezek?
– Kezdődik mindez a tavaszi 

lemosó permetezéssel, a szaksze-
rű metszéssel, műtrágyázással, vi-
rágzáskor a kötődés és a bogyónö-
vekedést elősegítő szerek kiperme-
tezésével, a zsendülést megelőző-
en a fürtválogatással, no meg azzal, 
hogy nem sokkal később a fürtzó-
nából a gyorsabb érés és színező-
dés érdekében eltávolítjuk a leve-
lek jelentős részét. A szőlő szere-
ti az árnyékot, mondták a régiek, 

majd hozzátették: a gazda árnyé-
kát. Ma is állandóan ott kell tevé-
kenykedni az ültetvényben. 

– Az itteni termés hány száza-
léka kerül a megyében értékesítés-
re, és mennyi jut el a hágón túli fo-
gyasztókhoz?

– Mivel régóta figyelemmel 
követem ezeket a piaci folyamato-
kat, biztosan állíthatom, hogy éven-
te változik a helyzet. Ám nagyjá-
ból 40-60 százalék az arány a hoz-
zánk közel eső, de már a Kárpá-

tokon túli területek javára. Mind-
amellett én is meghökkenek, ami-
kor több száz kilométerről, az or-
szág belsejéből hívnak, hogy tőlem 
szeretnének szőlőt vásárolni. El-
árulom, hogy tagja vagyok annak 
fészbukcsoportnak, amelyik több 
mint száz ukrajnai csemegeszőlő-
termesztőt, illetve az ezeknek a ter-
mékeknek a forgalmazásával fog-
lalkozó kereskedőt, viszonteladót 
tömörít. Nyilvánvaló, az nem ele-
gendő, hogy valaki az általam az 
internetre felrakott fotókat nézeget-
ve kapjon kedvet több mázsa szőlő 
megvásárlására. Ehhez személyes 
tapasztalat kell. Nyaranta igen so-
kan megkeresnek engem a közel-
ben található Kaszonyi Termálfür-
dő vendégei közül, akik aztán elvi-
szik szerte Ukrajnába a Kárpátalján 
termesztett csemegeszőlő jó hírét. 

– Mint korábbi beszélgetésünk 
során elárulta, főként a keleti faj-
tákat favorizálja. 

– Való igaz. Ültetvényünkben 
majdnem harmincféle csemege-
szőlő található, ám közöttük csak 
elvétve akad magyar nemesítésű. 
Mi, termelők, egymás között elis-
merjük, hogy a magyar nemesíté-
sű fajták ízvilága messze felülmúl-
ja mind az ukrán, mind az orosz 
fajtákét, ám látvány tekintetében 
ez utóbbiak a versenyképesebbek. 
Márpedig tudjuk, hogy a vevő a 
szemével vásárol. A keleti fajtáknál 
a bogyók formája és mérete igen 
változatos, vannak köztük meg-
nyúltak, hegyesek, magnélküliek. 
Színük is különböző: a fehértől a 
rózsaszínen át a kék szőlőig sokfé-
le árnyalatban előfordulnak. Fagy-
tűrő képességük sokszor kiemelke-
dő, mint ahogy a gombás betegsé-
gekkel szemben is jól ellenállnak. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hisz mint mondottam, Kárpátalján 
az ukrán nemesítésű csemegesző-
lő íze is kiváló. Megvallom őszin-
tén, már magam sem tudom a ná-
lunk fellelhető fajták számát követ-
ni, mivel évente akár 25-30 új faj-

tát is szelektálnak. Ez úgy lehetsé-
ges, hogy az ukrán fajták nemesí-
tése után a szakemberek gyakran 
nem várják meg annak állami elis-
merését, a fajtajegyzékbe való fel-
vételét, hanem nyomban elkezdik 
a frissen kifejlesztett fajták szapo-
rítását és értékesítését. Ez ugyan 
hatalmas kockázattal jár, ám min-
den érintett számol vele. Abban az 

országban, ahol a családi gaz-
daságok a szőlő telepítésekor 
sem állami támogatásra, sem 
kedvezményes banki kölcsönre 
nem számíthatnak, ezt a rizikót 
be kell vállalni. 

– Minden termelő rémál-
ma, hogy egyszer csak telítet-
té válik a piac, és portékája az 
idénynek abban a részében el-
adhatatlanná válik. 

– Bizony a fóliás zöldség-
kertészek gyakran szembesül-
nek ezzel a ténnyel. Ám meglá-
tásom szerint a csemegeszőlő te-
kintetében még messze vagyunk 
ettől. Tavaly a kisebb, friss fo-
gyasztásra kevésbé alkalmas für-
tök nálam is a présbe kerültek, és 
must, illetve bor készült belőlük. 
Az egyik barátom, aki gyümölcs-
préssel, pasztörizáló berendezés-
sel és megfelelő csomagológép-
pel rendelkezik, nemrég felaján-
lotta, hogy az idei fölöslegből 
szőlőlevet készít, amelyet meg-
próbál majd a többi gyümölcs-
lével együtt értékesíteni. Régóta 

foglalkozom más gyümölcsök 
termesztésével, s így pontosan 
tudom, hogy a vevők nálunk is a 
kiváló minőségű árut keresik el-
sősorban. Márpedig ahhoz, hogy 
ezt sikerüljön előállítani, időn-
ként nem csupán felkészültség-
re, hanem komoly elszántságra 
és kitartásra is szükség van.

Kovács Elemér



Csütörtök Október 28.

Köszöntjük Simon, Szimonetta nevű olvasóinkat!

Hétfő Október 25.

Köszöntjük Blanka, Bianka nevű olvasóinkat!

Kedd Október 26.

Köszöntjük Dömötör nevű olvasóinkat!

Szerda Október 27.

Köszöntjük Szabina nevű olvasóinkat!
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04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:20 Nyerő Páros
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

01:10 Született detektívek
Amerikai krimisor.

02:20 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior 

Hungary
22:20 Mintaapák

Magyar
23:20 A Bank
00:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Bűnös Chicago

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: 

Gusztáv olvasna
Animációs film 

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Kékfény
21:25 A nyomozás

Dán bűnügyi tévé-
filmsor.

22:10 Kenó
22:20 Agatha Raisin

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

23:15 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

00:15 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:50 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Táncház: Kará-

csonyi összeállítás
09:00 Élő népzene
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Római katolikus

szentmise köz-
vetítése a 
Budapest-Újpest-
kertvárosi Szent 
István Plébánia-
templomból

11:30 Tavaszi szonáta
Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:45 Útravaló
17:00 Öt kontinens
17:25 Hej Páva: Kalo-

taszeg legény-
társulat

17:35 Ízőrzők: Sióagárd
18:05 Ízőrzők: 

Kisszékely
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:35 Bikini 30. Jubile-

umi koncert 2012
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

04:35 Férfi röplabda 
Extraliga

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
08:00 Rövidpályás 

Gyorskorcso-
lya-világkupa

10:00 Sporthíradó
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Bajnokok Klubja
14:15 Vívás
14:45 Góóól!
15:30 Öttusa
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 Boxutca
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Női röplabda 

Extraliga
21:50 Sporthíradó
22:20 Forma-1 – 

Nagydíj futam

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:20 Nyerő Páros
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Házon kívül
23:50 Az igazság 

játszmája
Amerikai krimisor.

01:05 Az igazság 
játszmája
Amerikai krimisor.

02:15 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior 

Hungary
22:20 Mintaapák

Magyar
23:20 A Bank
00:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: Gusz-

táv és a szendvics
Animációs film fel-
nőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 A fehér királyné

Angol tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:40 Triptichon, Es-
terházy János 
élete és öröksége

00:35 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:40 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Planet 21
06:40 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:05 Mesterember
08:40 Kodály után, száz

évvel
09:05 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Református 

magazin
11:05 Baptista magazin
11:35 Labdaálmok

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:20 Hej Páva: Kőhí-

di Máté Péter
17:30 Ízőrzők: Ságvár
18:00 Ízőrzők:

Gyöngyöstarján
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Jókedvet kívánunk!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Jókedvet kívánunk!
02:20 Labdaálmok

Tévéfilm

04:35 OTP Bank 
Liga

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Kosárlabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
12:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda 

magazin
14:30 OTP Bank 

Liga
16:30 Boxutca
17:00 Sporthíradó
17:15 Góóól!2
18:15 Fradi Tv
18:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:15 Sporthíradó
23:50 OTP Bank 

Liga
01:50 K&H férfi 

kézilabda liga

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:20 Nyerő Páros
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
 Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 A lány

Am. misztikus 
thrillersor.

00:40 A lány
Am. misztikus 
thrillersor.

01:50 CSI: New York-i
 helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior 

Hungary
22:20 Mintaapák

Magyar
23:20 A Bank
00:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: Gusz-

táv és a légy
Animációs film 
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:00 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:50 Kenó
23:00 My Blueberry 

Nights - A távol-
ság íze
Játékfilm

00:35 Maestro
00:40 LOVE - Szerelem

Magyar animáci-
ós film

00:50 Variációk egy 
sárkányra
Animációs film

01:00 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
06:55 Hajnali 

gondolatok
07:05 Almárium
07:55 Mesterember
08:25 Kodály után, 

száz évvel
08:50 Élő népzene
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Isten kezében
11:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:35 Neked szól!
11:40 Kereszt-Tények
11:55 Váltás

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Hej Páva: Ha-

raszti József
17:25 Ízőrzők: Kisgyőr
17:55 Ízőrzők: Súr
18:35 1100 év Európa

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Tehenesek
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Váltás

Tévéfilm

04:15 Szabadidő
05:00 Boxutca
05:30 Góóól!2
06:30 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
12:25 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 MOL Magyar Kupa
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:55 CHI – A Belső Erő
16:25 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 K&H női 

kézilabda liga
19:10 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 MOL Magyar Kupa
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:30 Sporthíradó
23:00 MOL Magyar Kupa
00:55 Női röplabda 

Extraliga

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:20 Nyerő Páros
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Brandmánia
00:10 Életünk története
01:45 PlayIT TV
02:30 Született detektívek

Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior 

Hungary
22:20 Mintaapák

Magyar
23:20 A Bank
00:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-Adria
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: Gusz-

táv és a szakember
Animációs film 
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Munkaügyek - 
IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.
22:00 Kenó
22:10 Adáshiba

Tévéjáték
23:55 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
00:50 Gyilkosságok 

Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

02:20 Fülszöveg: Bá-
nyai D. Ilona

02:45 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Útravaló
08:40 Kodály után, 

száz évvel
09:05 Élő népzene
09:35 Nótacsokor
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Jó embert 

keresünk!
11:05 Találkozás
11:25 Hajnalban meg-

halnak az álmok
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Alpok-Duna-Adria
13:45 Slovenski Utrinki
14:15 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:25 Hej Páva: 

Fekete Borbála
17:30 Ízőrzők: 

Mezőberény
18:00 Ízőrzők: Csókakő
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Kanjiža calling
23:00 Dunának, Me -

kongnak egy a 
hangja

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

04:35 Öttusa
05:00 CHI – A Belső Erő
05:30 Aranyoroszlánok
05:55 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 K&H női 

kézilabda liga
09:15 Góóól!
10:00 Sporthíradó
10:30 Röpte
11:00 MOL Magyar Kupa
13:00 Sporthíradó
13:30 MOL Magyar Kupa
15:30 Vollé!
16:00 Lendület
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:10 Góóól!
19:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 MOL Magyar

 Kupa
21:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
00:40 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.



Szombat Október 30.

Köszöntjük Alfonz nevű olvasóinkat!

Vasárnap Október 31.

Köszöntjük Farkas nevű olvasóinkat!

Péntek Október 29.

Köszöntjük Nárcisz nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

FIZeTeTT hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
október 20. 9Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:20 Nyerő Páros
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 A beavatott

Amerikai akciófilm
02:30 Született detektívek

Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior

Hungary
22:20 Mintaapák

Magyar
23:20 A Bank
00:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. krimi sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende: 

Álmok és áriák
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: Gusz-

táv türelmetlen
Animációs film fel-
nőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Az Ipcress ügyirat
Játékfilm

22:20 Kenó

22:30 Paganini - Az ör-
dög hegedűse
Angol életrajzi film

00:35 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

01:35 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Kodály után, 

száz évvel
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Katolikus krónika
11:05 Mai hitvallások
11:35 Régi idők mozija

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende: 

Álmok és áriák
13:40 Öt kontinens
14:10 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Hej Páva: Zalai 

Táncegyüttes
17:20 Ízőrzők: 

Galgahévíz
17:50 Ízőrzők: Gomba
18:25 1100 év Európa 

közepén
18:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Tüske a köröm 

alatt
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Egy tiszta folt az 

égen - Port-
ré Török Fe-
renc építészről 
- MMA portré

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Tüske a köröm 

alatt
Magyar játékfilm

04:50 Torna világbaj-
nokság

06:30 Sporthíradó
07:30 MOL Magyar Kupa
09:30 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:30 Röpte
13:00 Sporthíradó
13:30 MOL Magyar 

Kupa
15:25 Golf
15:55 Futsal magazin
16:25 Puskás magazin
17:00 K&H női 

kézilabda liga
17:35 Sporthíradó
18:35 Bajnokok Klubja
19:20 Péntek Esti Foci
19:45 OTP Bank Liga
21:35 Péntek Esti Foci
22:00 Sporthíradó
22:30 K&H női 

kézilabda liga
00:15 K&H női 

kézilabda liga
01:50 Pecatúra
02:20 Rövidpályás 

Gyorskorcso-
lya-világkupa

04:55 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Bakugan: A 

hatalom álarca
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:10 PlayIT TV
09:40 Teleshop
10:40 Brandmánia
11:25 Autogram
12:10 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sorozat

13:25 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sorozat

14:40 Az utolsó 
szamuráj
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:30 Életünk története
23:50 A tökéletes trükk

Am.-angol thriller
02:35 Gyilkos ügyek

Am. krimisorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

07:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:55 Trendmánia
09:35 PURA VIDA - 

tiszta élet
10:10 Szépítők
10:50 Új ház épül
11:25 Poggyász
12:05 Innovátor
12:40 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:20 Mondj igent 

a milliókra!
Lengyel vígjá-
ték film

15:45 Columbo
Am. krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing With 

The Stars - Min-
denki táncol

23:15 Die Hard: Drá-
gább, mint az 
életed
Amerikai akció film

01:20 Az igazság oldalán
Am. krimi sorozat

02:15 Az igazság oldalán
Am. krimi sorozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
08:00 Térkép
08:35 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
09:35 A világörökség 

kincsei
10:00 A világ madár-

távlatból
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Gyomaendrőd
13:20 Magyarország 

finom

13:40 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

14:40 Partitúra: Csepel
15:40 Szeleburdi vakáció

Magy. családi film
17:00 Főmenü: Tök jó!
17:50 Gusztáv: Gusz-

táv és a téli örö-
mök
Animációs film fel-
nőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Szuper haver

Angol animáci-
ós film

21:10 Az ügyfél
Angol bűnügyi film

23:05 Kenó
23:20 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:15 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
01:20 Diagnózis

Tévéfilmsorozat
02:00 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:10 Evangélium
08:40 Hogy volt?!
09:35 Négy szellem
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

11:00 Öt kontinens
11:35 Makrancos hölgy

Magy. filmvígjáték
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 K&H női 

kézilabda liga
15:50 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
17:50 K&H férfi 

kézilabda liga
19:50 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
21:25 Puskás magazin
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Mókatár: 

Nádasi László
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:30 Négy szellem
02:20 Szeleburdi vakáció

Magy. családi film

05:00 Golf
05:25 Futsal magazin
05:55 Puskás magazin
06:25 Szabadidő
07:00 Rövidpályás

Gyorskorcso-
lya-világkupa

13:10 Bringasport
13:30 Kékek
14:00 Építők
14:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól!
00:25 K&H férfi 

kézilabda liga
02:00 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:30 Bakugan: Ott-

hon, szökésben
Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:00 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Am. vígjátéksorozat
11:20 A dadus

Am. vígjátéksorozat
12:05 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:40 Házon kívül
13:15 Zűrös majom

Amerikai családi 
vígjáték

15:25 Kincs, ami nincs
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:35 Utazás a rejtélyes 
szigetre
Am. kalandfilm

23:35 Portré
00:15 Farkasok az ajtónál

Amerikai horror
01:55 Wind River - 

Gyilkos nyomon
Amerikai thriller

05:00 TELESHOP
05:15 Aggmenők

Am. vígjáték sor.
05:40 Aggmenők

Am. vígjáték sor.
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék

07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:00 Fald fel
09:40 Nagyító
10:15 Több mint TestŐr
10:55 SuperCar
11:30 Életmódi
12:10 Brandépítők
12:45 Konstruktíva
13:25 Szakíts, ha bírsz

Am. vígjáték film
15:50 Én a vízilovak-

kal vagyok
Olasz akció film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:30 Sztárban sztár 

leszek!
22:40 Logan - Farkas

Am. fantasy film
01:40 Terminátor - 

Megváltás
Amerikai-német-
angol akció film

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Családi kör
07:40 Isten kezében
08:05 Kereszt-Tények
08:15 Katolikus krónika
08:40 Neked szól!
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:10 Találkozás
09:25 Jó embert keresünk!
09:40 Református 

riportok

10:05 Református 
ifjúsági műsor

10:15 Baptista 
ifjúsági műsor

10:20 Unitárius 
ifjúsági műsor

10:30 Evangélikus 
magazin

11:00 Reformáció napi 
ünnepi istentisz-
telet

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A Házsongárd arcai
13:25 A halál története - 

Európai temetők
14:20 Édes anyanyelvünk
14:35 Hyppolit, a lakáj

Magy. filmvígjáték
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
17:50 Gusztáv: 

Gusztáv nyer
Animációs film fel-
nőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:50 Vágy és vezeklés

Angol filmdráma
21:55 Őrület

Thriller
23:50 Kenó
00:00 Hályog

Lengyel történelmi 
dráma

01:55 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:30 Multiverzum

08:00 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők:

Gyomaendrőd
10:40 Térkép
11:10 Hazajáró
11:40 Rege a havason
12:10 Lekvár
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jégkorong Erste 

Liga
16:35 Építők
17:05 K&H férfi 

kézilabda liga
18:55 Férfi röplabda 

Extraliga
21:05 Bringasport
21:25 Kékek
22:05 A Bakáts téri 

kórház kispapja – 
Találkozások Var-
jú Imre atyával

22:35 Egy város két ország
00:05 Hogy volt?!
00:55 Himnusz

05:30 Góóól!
06:25 Múlt és Jelen
07:00 Rövidpályás

Gyorskorcso-
lya-világkupa

11:00 Jövünk!
12:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:20 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

14:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:30 K&H férfi 

kézilabda liga
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Nemrég Budapesten részt vet-
tem egy csodálatos mezőgazda-
sági és élelmiszeripari kiállítá-
son, ahol nagyon sok kárpát-
aljai gazdával talál-
koztam, akik a kár-
pátaljai régióból ér-
keztek (Beregszász, 
Munkács, Ungvár).

Úgy gondolom, 
ez az alkalom min-
denki számára rendkí-
vül hasznos volt, mert 
mindenkinek lehető-
sége volt megismerkedni azok-
kal a tendenciákkal, amelyek a 
mezőgazdaságot érintik a 21-ik 
században. Én leginkább a nö-
vénytermesztéssel kapcsolatos 
területekre figyeltem. 

Valószínűleg mindenki ész-
revette, hogy a mai nehéz, gazda-
sági válsággal teli világban csak 
az tud fennmaradni, különösen 
a mezőgazdasági területen, aki 
rentábilisan gazdálkodik. A ki-
állításon mindenki láthatta azo-
kat a pozitív eredményeket, ame-
lyeket elért Magyarország an-
nak köszönhetően, hogy nagyon 
gyorsan átvette a modern nyuga-
ti technológiákat és rövid időn 
belül már utol is érte azokat. A 
legtöbb mezőgazdasági kultúra 
termesztésében a terméshozam 
már túlszárnyalta a fejlett nyu-
gati országokét. Ez mind annak 
köszönhető, hogy a magyar gaz-
dák fogékonyak az újdonságok-

OMÉK 2021
ra, és kihasználva ennek előnyeit, az 
utóbbi években rekord terméshoza-
mokat értek el. Különösen az őszi-
ek és a kalászosok terén (kukorica, 

napraforgó) stabil, évről 
évre kimagasló termés-
hozamokat érnek el. Ez 
annak köszönhető, hogy 
minden technológiai fo-
lyamatot (követelményt) 
maradéktalanul betarta-
nak. Mindenki láthatta, 
hogy milyen mezőgaz-
dasági gépekkel vannak 

felszerelve a magyar gazdák, amik 
nélkül lehetetlen elérni jó termés-
hozamot. Egyszóval a mezőgazda-
sági termelés tudományos alapokra 
van fektetve, a magyar gazdák na-
gyon fel vannak készülve szaktu-
dásban is, de amit nem szabad el-
felejteni: a magyar állam óriási se-
gítséget nyújt a gazdáknak. 

Nekem szaktanácsadóként leg-
jobban tetszett az a pavilon, ahol az 
„Agro bio” biotermékeket mutatták 
be. Úgy látom, a közeljövőben erre 
nagyon nagy hangsúlyt fognak fek-
tetni Magyarországon, mert nagy 
jövője van. Találkoztam sok ter-
melővel, akik ezeket a termékeket 
már használják több éve és kivá-
ló eredményeket érnek el, különö-
sen a szántóföldi növénytermesz-
tésben. Találkoztam és sokat be-
szélgettem tudományos munkatár-
sakkal is, akik a biotermesztésnek 
és a biotrágyák használatával fog-
lalkoznak, és arra jöttem rá, hogy 

nálunk is, amikor beindítottuk 
a bioszekér programot Kárpát-
alján, különösen a zöldségter-
mesztésben, mind a szabadföldi, 
mind a fóliákban, azok a gazdák, 
akik használták a programot, na-
gyon jó eredményeket értek el. 
A zöldségtermesztésben lénye-
gesen csökkentettük a műtrá-
gyák és a vegyszerek használa-
tát, egyszóval már egyes eleme-
it a biotermesztésnek mi is meg-
tanultuk. Jó eredményeket értünk 
el a kukorica és más kapásnövé-
nyek termesztésében is, de az 
őszi kalászosok termesztésében 
is jó eredményeket tudunk fel-
mutatni. Ez azt bizonyítja, hogy 
nem szabad megállni félúton.  A 
biotrágyák évről évre hatalmas 
választékkal bővülnek, amiről a 
mostani kiállításon is meggyő-
ződhettünk

A biotrágyák használata nél-
kül nincsen talajélet, talajélet-gaz-
dagítás, e nélkül nem lehet elérni 
magas terméshozamokat. Igaz, a 
magyar szakemberek is panasz-
kodtak, hogy a bioszerek haszná-
lata Magyarországon is igen cse-
kély. Amikor megkérdeztem, mi 
ennek az oka, megtudtam: sajnos 
ugyanaz, mint nálunk. Azt java-
solták, hogy szemléletváltásra van 
szükségünk, pontosabban e nélkül 
nincs jövője a mezőgazdaságnak.

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469. 

Novák András 
szaktanácsadó,

Terra Dei Alapítvány

hőmérsékletre van szükség ahhoz, 
hogy a gyümölcs könnyedén le-
váljon az ágakról. Innen is ered 
az az Európában is elterjedt kézi 
betakarítási módszer, hogy a ter-
méssel megrakott gallyakat levág-
ják, begyűjtik, hűtőházba szállít-
ják, majd fagyasztás után egysze-
rűen lerázzák a bogyókat.

A szedés után a friss gyümöl-
csöt általában műanyag vagy fa-
ládákba teszik, és rögtön hűtő-
házba viszik, mert az érett, le-
szedett homoktövisbogyó na-
gyon gyorsan romlik. A frissen 
leszedett gyümölcs romlás nél-
kül 5-10 °C-os tárolóban csak 
1-2 napig tárolható. Hűtőház-
ban 1-4 °C között maximum 8-10 
napig, –20 °C és –25 °C közötti 
mélyhűtéssel egy vagy akár más-
fél évig is eltartható. Fagyasztó-
ban a homoktövis egy év után is 
megtartja értékes tulajdonságait.

Feldolgozása
A leszedett gyümöl-

csöt lehet frissen is fo-
gyasztani, bár a magas 
C-vitamin- és savtartalma 
miatt igen fanyar íze van. 
Nyersen még készíthető 
belőle turmix biomézzel 
vagy barna cukorral, eset-
leg gyümölcscukorral, 
hogy élvezhetőbb legyen. 
Tartósítása kétféleképpen 

történhet: fagyasztással vagy 
hőkezeléssel (hevítéssel). Fő-
zéssel készítenek belőle ször-
pöt, lekvárt, dzsemet, befőt-
tet, kompótot, üdítőitalt, sőt 
vitamindús koncentrátumot is. 
A préselés után visszamaradt 
törkölyből szárítás után őrlés-
sel héj- és magőrleményt lehet 
készíteni. Nagyon értékes még 
a homoktövis magolaja, amely 
nemcsak a gyógyászatban, de a 
kozmetika iparban is igen kere-
sett. A termés jellegzetessége, 
hogy feldolgozott állapotban is 
megőrzi kedvező tulajdonsága-
it és rendkívüli gyógyító erejét.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

berpróbáló munkára, ami valóban 
próbára teszi a szedő türelmét, ki-
tartását és még a fájdalomtűrő ké-
pességét is.

Leggyakrabban kézzel sze-
dik, de gépi betakarítása is léte-
zik. Mindkét módszernek van po-
zitív és negatív oldala is. Betakarí-
tás során a fő cél, hogy a bogyók 
ne sérüljenek, és minél kevesebb 
léveszteséggel szedjük le a termést. 
A kézi szedés, amikor közvetlenül a 
fáról/bokorról szedjük le a bogyó-
kat, egyrészt igen kényelmetlen (a 
sok tüske miatt, melyek az ágakat 
és a termővesszőket borítják), va-
lamint ugyanezen okból rendkívül 
lassú is. Egy másik hasonló mód-
szer, amikor a termővesszőket (raj-
tuk az érett bogyókkal) levágjuk, 
majd ezt követően a fürtökben álló 
bogyókat leszedjük. Kézi betakarí-
tás esetén telepítéskor érdemes el-
gondolkodni azon, hogy milyen faj-

tát is válasszunk, ugyanis léteznek 
gyengén tüskés, vagy tüskementes 
fajták is, amelyeknek szintén meg-
vannak az előnyei és a hátrányai is 
a többi fajtákhoz képest.

Számtalan kísérletet tettek már a 
homoktövis bogyóinak géppel tör-
ténő betakarítására, de mindezidá-
ig kevés sikerrel, ugyanis ez a nö-
vény „maga a természet”, nem hagy-
ja a gépi szedést, hanem ragaszko-
dik az emberi, kézi munkához, mint 
ahogyan a bogyói is ragaszkodnak 
az anyanövényhez. Egyedül Szibé-
riában sikerült eredményes gépi be-
takarítást felmutatni, ahol is az első 
komolyabb fagyok (–15°C) után 
rázógéppel lerázták a fagyott gyü-
mölcsöket a fákról, majd felszed-
ték, ugyanis legalább ilyen negatív 

ló új hajtások a következő évben (a 
hajtás évében) még nem hoznak vi-
rágot és ez által termést sem, azon-

ban a második évtől ter-
mőre fordulnak. Erősebb 
visszametszésekkel sem 
tudunk komolyabb kárt 
tenni a homoktövisünk-
ben, mivel annyira nagy 
életerővel rendelkező nö-
vény, hogy mindig újra-
hajt. Az alsóbb ágak va-
lószínűleg a kevesebb 

fény miatt, vagy egyszerűen csak az 
elöregedés és a folyamatos megúju-
lás következtében maguktól elszá-
radnak. Ezeket az ágakat érdemes el-
távolítani, ezzel esztétikailag is egy 
szebb növényt kapunk, és sze-
déskor is könnyebben hozzáfér-
hetünk a növények belsejéhez.

A homoktövist a belőle ké-
szült gyógyhatású készítmé-
nyek miatt termesztik, amiből 
egyértelműen adódik, hogy 
vegyszerezni szigorúan tilos a 
növényeket. Műtrágya helyett 
is a szervestrágyát kell előny-
ben részesíteni. Molykárté-
tel ellen vegyszerek helyett 
baktériumalapú szereket (Bacillus 
Thürüngiensis), míg gombás beteg-
ségekre pedig hagyományos kén és 
réztartalmú szereket használjunk, 
ez utóbbiakat pedig tél végi lemo-
só permetezésként ajánlott alkal-
mazni. Gyomirtó szereket sem ja-
vasolt használni, a sorközöket se-
kély mélységű kultivátorral ápol-
juk, míg a tövek között sekély ka-
pálással vagy kaszálással távolítjuk 
el a gyomokat.

Betakarítása
A homoktövis szedése egy igen 

körülményes munkafolyamat. Beta-
karításának nehézsége az, ami any-
nyira megemeli a leszedett bogyók 
és az abból készült termékek árát, 
ugyanis rengeteg emberi munká-
ra van szükség. Ráadásul igen em-

A homoktövis telepítésével 
kapcsolatban már sok min-
dent megtudhattunk, de nem 
esett még szó a nö-
vény termesztése so-
rán felmerülő leg-
nehezebb feladatok-
ról, azaz a gondozá-
sáról, betakarításá-
ról, majd az azt kö-
vető tárolási és fel-
dolgozási munkafo-
lyamatokról. Jelen-
legi cikkünkben ezeket fogjuk 
áttekinteni és kielemezni.

Gondozása
A homoktövis alapjába véve 

egy nem kényes növény, sőt, na-
gyon is jól tűri a szárazságot, és 
bírja a legkeményebb (akár a –40 
°C) fagyokat is. Ezen kívül meg-
él gyengébb, akár sós, szikes ta-
lajokon is. Az első évi bőséges 
locsoláson és az esetleges gyom-
talanításon túl nem sok gondo-
zást és odafigyelést igényel. A tö-
veket metszéssel lehet igényünk 
szerint alakítani, akár magasabb-
ra engedni a törzset és egészen fa 
alakúra nevelni, de ha csak hagy-
juk természetesen növekedni az 
egyszárúnak meghagyott töve-
ket, akkor maguktól is, termé-
szetes növekedésükből adódóan 
fa formát fognak felvenni.

Az első metszéseket akkor 
célszerű elvégezni, amikor már 
legalább 7-8 évesek, bőségesen 
termőre fordultak, és fa méretű-
vé nőttek, amelyeket leggyak-
rabban a szürettel kötik egybe. 
Ezekkel a metszésekkel azon túl, 
hogy megkönnyítjük a betakarí-
tást, elérjük azt, hogy a növény 
ne szökjön teljesen az égbe, ha-
nem oldalra is hajtson, és ott fejt-
se ki inkább termőerejét. Ezek-
nél a visszametszéseknél azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy a 
visszametszett ágakról megindu-

A homoktövis termesztése (I/3.)
Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben

balintgazda.hu/Kárpátinfo

Az alma és a körte 
tárolása: így marad 
sokáig fogyasztható
Ismerkedjünk meg e gyümölcs-
fajok tárolásának néhány leg-
fontosabb szabályával.

A tárolásra való előkészület 
tulajdonképpen már a termesz-
tés során kezdődik; az ápolá-
si munkákat úgy kell irányítani, 
hogy a beérett gyümölcs alkal-
massá váljék a hosszabb idejű 
eltartásra. Ezért a tárolásra szánt 
gyümölcsöknél különösen ügyel-
jünk a harmonikus trágyázásra, a 
növényvédelem szakszerűségére 
és a szüreti időpont helyes meg-
választására.

Csak teljesen egészséges, 
ép, kiváló minőségű gyümöl-
csöt érdemes hosszabb ideig tá-
rolni. Ezért a tárolást közvetle-
nül és feltétlenül előzze meg az 
alma és a körte szigorú váloga-
tása. Azokat az almákat, ame-
lyeknek a felületén szépséghiba 
(behegedt jégütés, ágdörzsölés) 
van, lehetőleg rövidebb ideig tá-
roljuk. A romló, hibás gyümölcs 
csak azonnali fogyasztásra való!

Az alma és körte eltartására 
a hűvös, de fagymentes, jól szel-
lőztethető helyiségek alkalma-
sak. Az a legkedvezőbb, ha a tá-
roló hőmérséklete nem emelke-
dik 5 °C-nál magasabbra és nem 
süllyed mínusz 1 °C alá.

A hőmérséklet szabályozását 
szellőztetéssel és fűtéssel oldhat-
juk meg. Októberben, november-
ben, amikor a nappalok még mele-
gek, de az éjszakák már hűvösek, 
éjjel szellőztessünk, hogy a táro-
ló belső hőmérséklete csökken-
jen. Decemberben és januárban, 
amikor inkább a belső hőmérsék-
let megőrzésére van szükség, a 
déli órákban szellőztessük a táro-
lót, hogy túlságosan ne hűljön le.

Ahol nagyobb mennyi -
ségű alma vagy körte tárolá-
sára rendezkednek be, ott a 
tárolóhelyiségben feltétlenül két 
szellőzőnyílásra van szükség.

A tárolóhelyiséget a gyümölcs berakása előtt fertőtleníteni kell. A fa-
lakat lesöpörjük és a padlót gondosan megtisztítjuk a szennyeződésektől, 
majd az egész helyiséget mésztejjel kimeszeljük. Száradás után valameny-
nyi ajtót, ablakot és szellőztetőt bezárva, kén elégetésével fertőtlenítsük a 
helyiséget. Köbméterenként 4-5 g kénport vagy fél szelet azbesztkén la-
pot égessünk el és hagyjuk a helyiséget 24 óráig zárva. Ezután alaposan 
szellőztessünk és csak ezt követően kezdjük meg a gyümölcs berakását.

A modern lakások többségében nincs gyümölcstárolásra alkal-
mas, zárt helyiség. Erkélyen, balkonon is kielégítően tudunk almát 
és körtét eltartani. A gyümölcsöket célszerű egyenkint papírba bur-

kolni. A ládákat úgy helyezzük el, hogy közvetlen napsütés ne érje 
őket. Az októberi betárolás után vegyük körül a ládákat műanyag fó-
liával. Amikor az idő hidegebbre fordul, a fólia alá terítsünk pokró-
cot. Amikor pedig nagy hidegre kell számítani, akkor – lehetőleg eny-
he időben – vegyük körül a ládákat több rétegű papírral (az újságpa-
pír igen jó hőszigetelő). Ezzel az egyszerű módszerrel a jó minőségű 
alma és körte január végéig biztonságosan eltartható.

A jelenleg termelt fajták közül a tárolásra a legérzékenyebb – noha 
íze folytán a legkedveltebb – almafajta a Jonathán. Ez azonban még 
hűtőházakban is gyakran megfoltosodik. Sokkal kedvezőbben visel-
kedik a tárolás alatt a Starking és a Golden Delicious. De ne feledkez-
zünk meg a régi, kitűnően tárolható, igénytelen fajtáinkról, a Húsvéti 
rozmaringról, a Téli piros pogácsáról, a Batulról és a Nemes sóváriról, 
amelyek még rosszabb körülmények között is jól eltarthatok.

Az alma és körte könnyen felveszi az idegen szagokat. Ezért birs-
almát, vöröshagymát, savanyú káposztát vagy más egyéb, erősen sza-
gos anyagokat nem szabad az almával együtt tárolni.

A betárolt almát és körtét kéthetenként célszerű átválogatni. Már 
a kissé romló, puhuló gyümölcsöket is szedjük ki és használjuk fel, 
mert ezek rövid idő alatt megfertőzik a közelükben levő egészsé-
geseket is.

Szüreti előkészületek
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Október 16-án délután frontális 
ütközés történt a munkácsi járási 
Mezőterebesen (Sztrabicsón). A nyo-
mozók megállapították a baleset előze-
tes körülményeit.

A helyszínen kiderült, hogy 16 óra 30 
körül a Volkswagen Caddy sofőrje, egy 
49 éves munkácsi lakos elvesztette ural-
mát a járműve felett és áttért a szemköz-
ti sávba, ahol egy 41 éves lembergi lakos 

Frontálisan ütközött két autó Mezőterebesen
által vezetett Volkswagen Transporter kis-
busznak ütközött. A baleset következtében 
a Caddy sofőrje a helyszínen életét vesz-
tette, a mikrobusz sofőrjét és kiskorú uta-
sait, a 9 és 4 éves fiúkat kórházba szállí-
tották, majd miután elsősegélyben része-
sítették őket, haza mehettek.

Az ügyben számos szakértői vizsgála-
tot rendeltek el. Tart a baleset okának és kö-
rülményeinek a vizsgálata, írja a pmg.ua.

A rendőrség eljárást indított annak a 
balesetnek az ügyében, melynek követ-
keztében egy személy életét vesztette. 
A baleset Alsóvereckén történt október 
15-én, számol be a pmg.ua.

Az információk szerint egy Fiat 
Doblo 67 éves Zsitomir megyei sofőr-
je áttért a szemközti sávba, ahol össze-

Halálos baleset történt Alsóvereckénél
ütközött egy MAN teherautóval, melyet 
egy 58 éves munkácsi lakos vezetett. A 
baleset következtében a személygépko-
csi sofőrje a helyszínen életét vesztette, 
utasát, egy 59 éves nőt azonnal kórház-
ba szállították.

Az ügyben tart a büntetőeljárás, a vizs-
gálatok megkezdődtek.

Súlyos közúti baleset történt október 
15-én a munkácsi járási Nagylucskán 
(Veliki Lucski) – közölte a PMG hír-
ügynökség.

A hajnali órákban a villanyoszlopnak 
csapódott egy személygépkocsi, amiért 
egy GAZel típusú vontatókocsi érkezett. A 
GAZel-be belehajtott egy Renault Logan 
típusú jármű.

A kárpátaljai rendőrség sajtóosztályá-
nak közleménye szerint a vontató sofőr-
je közepesen súlyos sérüléseket szenve-

Baleset Nagylucskán: négy ember halt meg
dett, a kiérkező mentő kórházba szállítot-
ta. A Renault-ban ülő sofőr és három uta-
sa viszont azonnal életüket vesztették. A 
Tények információi szerint az áldozatok 
között volt a 16 éves Csontos Karina is, 
a TV2 Sztárban Sztár leszek című műsor 
kárpátaljai versenyzője. A mukachevo.net 
forrása szerint az áldozatok között volt a 
21 éves Ihor Marcsisak rendőr hadnagy és 
a csapi határőrég 25 éves főtörzsőrmeste-
re, Jurij Baljuk is. Mindketten szabadna-
posak voltak.

Kedden este a Dolina–Huszt gépko-
csiúton közlekedési baleset történt a 
huszti járási Majdánka (Majdan) falu 
közelében.

Az Audi A4 sofőrje Felsősebes 
(Verhnyij Bisztrij) falu irányából haladt 
Majdan felé, amikor elvesztette uralmát 
a jármű felett és az árokba repült. A bal-
eset következtében a sofőr, felesége és 
két – 2011-es, 2019-es – születésű gyer-

Árokba borult egy gépkocsi, egy gyermek 
életét vesztette

mekük különböző sérüléseket szenve-
dett. Őket az Ökörmezői Központi Kór-
házba szállították. A harmadik gyermek, 
egy 2009-es születésű fiú a helyszínen 
életét vesztette.

Az orvosi vizsgálat során a volán mö-
gött ülő férfinál 1,54 ezrelékes véralkohol-
szintet mértek.  A férfit őrizetbe vették és 
ideiglenes letartóztatásba helyezték, szá-
mol be a mukachevo.net hírportál.

A Rahói Járási Rendőrség nyomozói 
vizsgálják annak a közlekedési bal-
esetnek a körülményeit, amelyben egy 
tiszaborkúti (Kvaszi) 43 éves lakos meg-
halt, adja hírül a mukachevo.net.

Hétfőn 18 óra 30 perc körül érke-
zett bejelentés a rendőrségre egy köz-
lekedési balesetről, amely a rahói járá-
si Tiszaborkút községben a Perenisz-
dűlőben történt. A teherautó sofőrjéről, 
egy 58 éves helyi lakosról kiderült, hogy 
egy hegyi úton haladt felfelé. A járműve-

Egy férfi meghalt az ittas falubelije által 
vezetett teherautó kerekei alatt

zető 43 éves falubelije az autó jobb első 
lépcsőjén állt. A férfi nem tudta tartani 
az egyensúlyát, és a földre zuhant, úgy, 
hogy a teherautó kerekei alá esett. A sé-
rülések következtében a helyszínen éle-
tét vesztette.

Kiderült, hogy a sofőr ittas állapotban 
vezetett, 0,97 ppm véralkoholszintet mér-
tek nála. A férfit őrizetbe vették és ideig-
lenes letartóztatásba helyezték. A nyomo-
zók büntetőeljárást indítottak az ügyben, 
folytatódik a vizsgálat.

A halálos baleset október 12-én, 21 
óra körül történt az ungvári járá-
si Ungtölgyesre (Dubrivka) vezető le-
térőnél.

A kárpátaljai rendőrség közleménye 
szerint egy 18 éves ungvári lakos egy 
Volkswagen Caddy típusú gépkocsival el-

Kerékpáros vesztette életét egy Volkswagen 
kerekei alatt

ütött egy 51 éves ignéci (Znyacevo) lakost, 
aki hirtelen a szemközti sávba hajtott. A 
kerékpáros az elszenvedett sérülések kö-
vetkeztében a helyszínen életét vesztette.

Az autó sofőrje józanul vezetett. Az 
ügyben büntetőeljárást indítottak, írja a 
mukachevo.net.

Az eset szombaton történt az ungvári 
elkerülő úton. 20 óra körül a járőrök 
közlekedési szabálysértések miatt meg-
állítottak egy Volkswagen márkájú sze-
mélygépkocsit.

Az iratok ellenőrzése során a rend-
őrök alkoholfogyasztásra utaló jele-
ket észleltek a sofőr viselkedésében. Az 
egészségügyi intézményben a férfinél 
végzett vizsgálat során a készülék 1,9 
ezreléket mutatott. A járőrök tájékoztat-
ták a férfit, hogy jegyzőkönyvezik az it-

Meg akarta vesztegetni a járőröket egy 
ittas sofőr

tas vezetés tényét. Ezt követően a férfi 
„üzletet akart kötni” az intézkedő rend-
őrökkel, akik többször is figyelmeztették, 
hogy csúszópénz felajánlásáért büntető-
jogi felelősségre vonás jár.

A sofőr azonban továbbra is meg 
akarta vesztegetni a rendőröket, és 
2530 hrivnya összegű készpénzt dobott 
a szolgálati autó első ülésére. A rend-
őrök őrizetbe vették a sofőrt, és a hely-
színre hívták a nyomozókat, számol be 
a mukachevo.net.

A 11. forduló egyetlen döntetlenjét 
érte el a Minaj FC az országos élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokságban. Az 
erős középcsapatnak számító Gyeszna 
Csernyihiv elleni gól nélküli döntetlent 
tulajdonképpen még sikerként is lehet-
ne elkönyvelni, de a kárpátaljai csapat 
jelenlegi helyzetében igazából csak a 
győzelmek jelentenének megoldást a ki-
eső zónától való eltávolodásban.

Az éllovas Dinamo Kijev és a Sahtar 
Donyeck is fölényes győzelemmel han-
golt az előttük álló Bajnokok Ligája erő-
próba előtt.

Eredmények: Minaj FC – Gyeszna 
Csernyihiv 0-0, Sahtar Donyeck – 
Zorja Luhanszk 6-1, FK Lviv – Dinamo 
Ki jev  1-4 ,  Mariupol  –  Metal isz t 
1925 Harkiv 1-2, Dnyipro – Kolosz 
Kovalivka 2-0, FK Olekszandrija – 
Vorszkla Poltava 1-2. 

Az Inhulec Petrove – Ruh Lviv, illet-
ve a Csornomorec Odessza – Veresz Rivne 
találkozókat lapzártánk után játsszák le.

A Dinamo Kijev 29 ponttal vezeti a ta-
bellát a 26 pontos Sahtar és a 24 pontjával 

Hazai környezetben ikszelt a Minaj FC

Vereséggel hangolt a Fradi a Celticre
az élcsapatokra szívósan tapadó Vorszkla 
mögött.

A 16 csapatos mezőnyben 7 pontjával 
a 13. helyezett Minaj FC a hétvégén sorra 
kerülő 12. fordulóban egyik nagy riváli-
sát, a Ruh Lviv együttesét látja vendégül.

***
A 9. fordulónál tartó OTP Bank Li-

gában második hazai vereségét is elszen-
vedte a sok helyzetet és büntetőt is hibá-
zó Ferencváros, ezúttal a ZTE ellenében. 
Peter Stöger csapatának ennél jóval kon-
centráltabb játékra lesz szükség kedden, 
ha pontot szeretne szerezni a Celtic elle-
ni idegenbeli Európa Liga mérkőzésen.

Az edzőváltáson átesett csapatok kö-
zül az MTK vesztett, a Mezőkövesd vi-
szont nyerni tudott.

Eredmények: MTK – Puskás Akadé-
mia 0-1, Gyirmót – Paks 2-1, FTC – ZTE 
1-2, Fehérvár – Honvéd 2-1, Kisvárda – 
UTE 0-0, Mezőkövesd – Debrecen 1-0.

A 19 pontos Kisvárda ismét átvette a 
vezetést a 18 pontos FTC, és 16 ponttal 
második Puskás előtt. Igaz, e két utóbbi 
klub egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Néhány sorban
Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokságban zsinórban negyedik mér-
kőzésén maradt veretlen az Ungvári FC, 
de a pocsék rajt miatt még így sem tudott 
előrelépni az utolsó, 16. helyről a kárpát-
aljai megyeszékhely csapata.

Az ungváriak ezúttal a másodosz-
tály egyik élcsapatának számító Aljansz 
Lipova Dolina vendégeként értek el bra-
vúros, 3-2 arányú győzelmet. A vendé-
gek soraiban Rjasko duplázni tudott (ér-
dekesség, hogy mindkét találatát büntető-
ből szerezte), rajta kívül még Homcsenko 
volt eredményes. 

A mérkőzés krónikájához tartozik, 
hogy az 57. perctől kiállítás miatt a há-
zigazdák 10 emberrel próbálták menteni 
legalább a pontszerzést, ami végül nem 
sikerült nekik.

A forduló szenzációját jelentő idegen-
beli győzelem ellenére, az ungváriak 9 
ponttal maradtak a tabella utolsó helyén, 
de a hétvégén sorra kerülő 15. fordulóban 
hazai környezetben az Olimpik Donyecket 
látják vendégül.

***
Egy osztállyal lejjebb, a harmadik vo-
nalban a Munkácsi FC hazai környezet-
ben szenvedett 3-1 arányú vereséget az 
ugyancsak élcsapatnak számító Gyinaz 
Vishorodtól, és 23 pontjukkal a 6. helyre 
csúsztak vissza a tabellán.

A Latorca-partiak a hétvégén a má-
sodik helyezett Kárpáti Lviv otthonában 
lépnek gyepre.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnok-
ság utolsó előtti, 17. fordulójában nem bot-
lottak az éllovasok, így minden bizonnyal 
a hétvégi, záró fordulóban dől el a bajno-
ki cím sorsa.

A listavezető Mezőgecsei Baktyanec 
Tiszakeresztúrt győzte le 3-0-ra, míg az 

üldöző Beregvidék Fancsika ellen bizo-
nyult jobbnak 3-1-re.

További eredmények: Tiszaújlak – 
Szőlősvégardói Teszla 3-0, Kígyós – Ki-
rályháza 2-0.

Amennyiben az utolsó, 18. játéknapon 
a 36 pontjával éllovas Baktyanec győz-
ni tud Fancsikán, úgy ők nyerik a bajno-
ki címet a jelenleg 32 ponttal második 
Beregvidék előtt. A beregszásziak Király-
házával játszanak, de van még egy elma-
radt találkozójuk Tiszaújlakkal.

Az már biztos, hogy a bronzérmet je-
lentő 3. helyen Kígyós végez majd.

***
A megyei élvonalbeli bajnoki győzelmet 
követően, a Szuperkupát is megszerezte 
az idén a Huszti FC labdarúgó-csapata. 

A Szerednyén megrendezett döntőben 
Huszt 1-1-re végzett Nagyszőlőssel, bün-
tetőrúgásokkal viszont 4-3-ra legyőzték 
az ugocsai együttest.

***
Az otthon játszó magyar csapatok nye-
retlenek maradtak, az idegenben parkettre 
lépő együttesek viszont magabiztos győ-
zelmet arattak a kézilabda Bajnokok Li-
gája csoportkörében.

A nőknél a Győri Audi ETO 31-26-ra 
győzött a dán Odense vendégeként, és 4 
mérkőzésből szerzett 8 pontjával biztosan 
vezeti csoportját.

Az FTC ugyan megőrizte veretlensé-
gét, de a hazai környezetnek számító Ér-
den izgalmas véghajrát követően 31-31-re 
végzett a dán Esbjerggel szemben. A Fra-
di 6 pontjával holtversenyben áll az élen.

A férfiaknál a Pick Szeged otthonában 
maradt alul 34-30-ra a norvég Elverummal 
szemben, míg a Telekom Veszprém a 
Porto vendégeként győzött 30-23-ra.

A bakonyiak csoportjában szereplő 
Motor Zaporizzsja 40-32-re kapott ki a 
Paris SG. vendégeként.

A veszprémiek hozták a kötelező 
győzelmet
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

JárműIngatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Pályázati Felhívás 
Ösztöndíj Programra!
A „Pro Agricultura Carpatika” Alapítvány hallgatói ösztöndí-

jat hirdet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ker-
tészmérnök, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök szakos hall-
gatói számára havonta 30 000 (harmincezer) forintnak megfelelő 
hrivnya értékben, a tanév során tíz hónapon keresztül. A pályázat 
feltételrendszere nem határoz meg szakonkénti kvótát. Sikeres pá-
lyázat esetén maximum négy hallgató részesülhet ösztöndíjban. 

Benyújtási határidő: 2021. október 29.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
▪ Motivációs levél (max. 2000 karakter „Miért választot-

tam ezt a szakot?”)
▪ Szakmai önéletrajz
▪ Leckekönyv másolata és tanulmányi átlag igazolása 

(Neptun rendszerből nyomtatva)
A pályázatokat az Alapítvány irodájában: 90201 Beregszász, 

Timoscsuk Mihály (Görbe) utca 6. szám alatt adhatják le. Időpontot 
egyeztetni – 0959131021, 0673124295 – telefonszámokon lehet.
A pályázatban csak a II. és III. évfolyamos aktív hallgató ve-
het részt.

Az ösztöndíj programot az Agrárminisztérium támogatja.

Ház eladó

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
099-2393269 (17 óra 
után). 

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Összkomfortos családi ház 
eladó Beregszászban az 
Arany János u. 145/A. szám 
alatt. Mob.: 095-6951172. 
Az Ungvári járásban, Sza-
ló kán családi ház eladó. 
Mob.: 095-2262464. 
Nagybaktán, az Akadémi-
ai út 5/1. alatt eladó egy két-
emeletes ház 0,5 ha kerttel és 
két építkezési telekkel, benne 
400 gyümölcsfával és 500 m 
lugas csemegeszőlővel. Tel: 
050-7102136. 

Lakás eladó

Egyszobás összkomfortos 
lakás bútorral a 3. emeleten 
eladó Nagybaktán, garázs-
zsal együtt. Ára: 12500 f.e. 
Mob.: 066-9953299 (Jurij 
Vasziljevics). 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban a Sztefanik 
utcában kétemeletes ház má-
sodik szintjén 3 szobás la-
kás eladó. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 099-9070381.

Kerékpár

Új, elektromos háromke-
rekű bicikli eladó egész-
ségügyi okok miatt. Mob.: 
+38099-0764593. 
Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38066-5605813. 

Hangszerek

Belarusz márkájú pianínó 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38095-5760888. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvar-
ból veszélyes fa kivágását 
és sövény nyírását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Házvezetőnőt, betegse-
gítőt meglévő segítsé-
günk váltására (5-6 he-
tente) felveszünk. Szál-
lás, étkezés, mosás in-
gyenes. Utazási hozzájá-
rulás. Meglévő váltótárs 
is kárpátaljai. Már 5 éve 
nálunk dolgozik. Mob.: 
+3630-7408643. 

Budapesti varrodába 
varrót, varrónőt kere-
sünk! Jó kereseti lehető-
ség, teljesítményarányos 
bérezés. Szállást, folyama-
tos munkát és munkavál-
lalást biztosítunk. E-mail: 
brezsnyikn@gmail.com. 
Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Magyarországra, Mis-
kolcra E kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező 
gépkocsivezetőt keresünk. 
Magas bérezés, Nyugat-
Európába szállítás (nincs 
európázás). Feltételek: 
érvényes útlevél. Vízum-
ban és a papírokban segí-
tünk. Mob.: 050-6096668 
(István). 

Állásajánlat! Segédmun-
kás munkakörben kere-
sünk kollégákat rétsági 
fűrészüzemünkbe, be-
jelentett állásra. Szállás 
biztosított! Érdeklőd-
ni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen 
vagy +3620-9819210 te-
lefonszámon. 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett felszolgá-
lót keres azonnali belé-
péssel. Szállás, étkezés 
megoldott. Érdeklődés, 
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett szakácsot 
keres azonnali belépés-
sel. Szállás, étkezés meg-
oldott. Érdeklődés, ön-
életrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

Régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127.
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127.  

Bútor

Beregszászban eladó egy jó ál-
lapotban lévő sarokülő, fotelek 
nélkül. Ára: 5000 hr. Mob.: 
099-2725331, 097-9621454. 
Faragott szekrény, 4 ajtós 
ruhásszekrény, ágyfunkciós 
sarokülő eladó Beregszász-
ban. Mob.: +38095-5760888. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

egyéb Otthon, kert

Eladó két nagy lábon álló 
diófa. Mob.: 099-0019378. 

piac, élelmiszer

Izabella szőlő nagy tételben 
eladó Tasnádon. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 099-
0277266, 097-0641112, 050-
0848603. 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor utánfutó (pricep), 
traktor és búzavetőgép el-
adó. Mob: +38050-8614374. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
MTZ 80-asba jó állapotú 
motor eladó, T25-ösbe mo-
tor eladó, és Niva kombájn-
ba komplekt hűtő eladó. Tel: 
050-8508785. 

Haszonállat

Nagybaktán eladó egy 2,5 
hónapos borjú, fekete. Mob.: 
099-9751927. 

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.: 
+38095-3260426.
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Sárgabarackmag-olaj a bőrödre? Ezért olyan jó 
döntés, ha beépíted a szépségápolási rutinodba

Az emberiség már sok ezer évvel ezelőtt is rajongott 
a sárgabarackért, ennek oka pedig nemcsak az, hogy 
a gyümölcse édes és finom, önmagában is fogyasztha-
tó és megannyi ízletes sütemény és lekvár is készíthe-
tő belőle, hanem hogy a magja is értékes, méghozzá a 
belőle kivont olaj miatt.

A növényi olajok sze-
repe a bőrápolásban

A növényi olajok a 
bőrre nézve rengeteg po-
zitív tulajdonsággal ren-
delkeznek, így hát nem 
véletlen, hogy a legtöbb 
hidratálókrémben, illet-
ve bio- és natúrkozmeti-
kumban is fellelhetőek. Az 
egyes fajták külön-külön 
is rendkívül hatékonyak, 
de az olajkeverékek egyre 
szélesebb választékának 
köszönhetően egyszerre 
több olaj előnyös tulajdon-
ságát is élvezhetjük.

Minden növényi olaj-
nak megvannak a maga 
pozitív tulajdonságai. Ha 
pedig éppen egy olyan 
bőrápolási terméket kere-
sel, ami többek közt javít-
ja a bőrtónusodat és csök-
kenti a szemek alatti kari-
kák megjelenésének esé-
lyét, akkor itt az ideje, 
hogy megismerd, mi min-
dent tud a sárgabarack-
mag-olaj.
Így hat a sárgabarack-

mag-olaj a bőrödre
A sárgabarackmag-olaj 

aranyszínű, szagtalan, és 
szinte bármilyen bőrtípu-
son használható. Olyan 
bioaktív anyagok talál-
hatóak benne, mint pél-
dául a tokoferolok és a 
fitoszterolok, amelyek ki-
tűnő antioxidáns források. 
Könnyen felszívódik, mert 

hasonlít a bőrben természe-
tesen jelen lévő olajfaggyú-
hoz, így megőrizve a bőr pu-
haságát. 

Különösen gazdag a 
gyulladásgátló tulajdonsá-

gokkal rendelkező béta-
szitoszterinben és a nedves-
ségmegkötést segítő olaj-
savban.

 Óvatosan eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, ami ál-
tal a bőr világosabbnak fog 
tűnni, a rajta esetlegesen je-
len lévő foltok pedig kevésbé 
lesznek észrevehetőek.

A sárgabarackmag-olaj 
magas E-vitamin tartalmá-
nak köszönhetően növeli a 
bőr rugalmasságát és tisz-
taságát.

Egyúttal pedig védi a 
sejteket a káros szabadgyö-
köktől, például a szennyező 

anyagoktól, ezzel elősegítve 
a ragyogóbb arcbőrt.

A sárgabarackmag-olaj 
A-vitaminban is gazdag, ami 
által könnyen és gyorsan pu-
hává és simává varázsolja a 
bőrt. Mélyen behatol a bőr-
be, és hosszan tartó hidratá-
lást biztosít.

A benne található zsír-
savak helyreállítják a szá-
raz bőrt, így az egyik legki-
válóbb természetes bőrápoló.

Öregedésgátló hatása is 
van. Táplálja a bőrt, csökken-
ti a finom vonalak és a ráncok 
megjelenését, javítja a bőr tó-
nusát és az egész bőrfelszínt 
szebbé teszi. Ha mindez még 
nem lenne elég, akkor jó, ha 
tudod, hogy antiszeptikus és 
antibakteriális tulajdonsá-
gokkal is rendelkezik. Ezek-
nek köszönhetően sok szeny-
nyezéstől megkíméli a bőrt.

Így használhatod a 
bőrödön

A sárgabarackmag-olaj 
egy kifejezetten biztonságos 
hordozóolaj, így önmagában 
is használhatod. Akár egy 

új arckrémet, akár egy, a 
bőrödet pihe-puhává va-
rázsoló testápolót kere-
sel, számos olyan kivá-
ló termék közül válogat-
hatsz, ami sárgabarack-
mag olajat is tartalmaz.

Ha csókos a jkak -
ra vagy puha kezek-
re vágysz, használhatod 
ajakbalzsam vagy kéz-
krém formájában is. A sár-
gabarackmag-olaj ugyan-
is természetes linolsav tar-
talmánál foga erősíti a bőr 
védőfunkcióját, miközben 
az olajsav a puhításért és a 
szaténszerű érzetért felel.
Van olyan eset, amikor 

nem használhatod?
Számos növényi olaj, 

köztük a sárgabarackmag-
olaj is enyhén kemodogén 
hatású lehet. Így, bár in-
tenzív ápolást biztosít a 
bőr számára, esetlegesen 
elzárhatja a pórusokat.

Ennek elkerülése ér-
dekében bármilyen nö-
vényi olajat használsz, 
előbb a bőröd egy kis fe-
lületén próbáld ki, hogyan 
reagál rá.

A n ö v é n y i  o l a -
jok besorolhatóak egy 
kemodogenitási skálába, 
ez alapján pedig a sárga-
barackmag olaj a 2. szint-
be tartozik. A helyezés any-
nyit jelent, hogy pattaná-
sos bőr esetén nem érde-
mes vele kísérletezned. Ha 
azonban a bőröd pattaná-
soktól mentes és alapvető-
en semmilyen komoly bőr-
problémád nincs, már csak 
az antioxidáns tartalma mi-
att is megéri beépítened a 
szépségápolási rutinodba.

Bőrápolási tanácsok 
minden bőrtípusra

Könnyen szárad a bőröd, esetleg olajos vagy érzé-
keny? Itt minden bőrtípusra megtalálod a legjobb 
szépségápolói tanácsokat!

A száraz bőr ápolása
– Használj krém vagy tej állagú tisztítót!
– Használj alkoholmentes tonikot az alapos tisztí-

táshoz!
– Ajánlatos egy tápláló-hidratáló vagy regeneráló 

arckrém használata.
– Minden reggel és este krémezd be a szemed és a 

dekoltázsod!
– Hetente kétszer alkalmazz tápláló maszkot az ar-

con, nyakon és dekoltázson!
– A hosszan tartó párásítók használata is hatékony lehet
– Védd a bőröd az UVA és UVB sugárzás ellen fény-

védő krémmel!
– Védd a bőröd a fagy és a hideg szél ellen magas 

sálakkal és hidratáló krémmel!
– Párásítsd otthon és a munkahelyeden a levegőt!
– Szánj időt relaxációra és tartózkodj minél többet 

oxigén dús környezetben! 
A zsíros bőr ápolása

– Használj zsíros bőrre szánt arckrémet! 
– Arcmosás után használj zsíros bőrre szánt tonikot!
– Alkalmazz bőr mattosító krémet napközben, éj-

jelre pedig egy faggyúmirigyek működését szabályo-
zó krémet!

– A szem körül és a nyakon használj gélt vagy krémet!
– Hetente egyszer használj peeling vagy tisztító maszkot!
– Védd a bőröd az UVA és UVB sugárzás ellen fény-

védő krémmel!
– Ha nincs vérnyomásbeli vagy értágulat problémád, 

akkor járj el szaunázni
– Lásd el a bőröd elég oxigénnel! 

A vegyes bőrtípus ápolása
Először is állapítsd meg, mely bőrfelület zsíros, me-

lyik normál és száraz. 
Általában a homlok és 
az orr (a híres T-zóna) 
szokott zsíros lenni, 
míg az orcák gyakran 
szárazak. 

– A zsíros terüle-
tekre használd a zsí-
ros bőrre vonatkozó 
bőrápolási tippeket!

– A száraz terüle-
tekre használd a szá-
raz bőrre vonatkozó 
bőrápolási tippeket!
Az irritált, piros 

bőr ápolása
– Tisztító krém 

vagy tej használata.
– Alkoholmentes 

toner használata.
– Tápláló és regeneráló arckrém.
– Reggel és este kend be hidratáló krémmel a sze-

meidet és a nyakadat!
– Keresd a párás környezetet, pl. szauna!
– Védd a bőröd az UVA és UVB sugárzás ellen fény-

védő krémmel!
– Védd a bőröd a fagy és a hideg szél ellen magas 

sálakkal és hidratáló krémmel!
– Egyél sok gyümölcsöt és zöldséget!

Az idős hatású bőr ápolása
– Tisztító krém vagy tej használata.
– Alkoholmentes tonik használata.
– Tápláló és regeneráló arckrém.
– Reggel és este kend be hidratáló krémmel a sze-

meidet és a nyakadat!
– Keresd a párás környezetet, pl. szauna!
– Védd a bőröd az UVA és UVB sugárzás ellen fény-

védő krémmel!
– Védd a bőröd a fagy és a hideg szél ellen magas 

sálakkal és hidratáló krémmel!
– Egyél sok gyümölcsöt és zöldséget! 

Az érzékeny bőr ápolása
– Használj gyengéd arclemosó krémeket, érzékeny bőr-

re (ha zsíros a bőröd, akkor használj hipoallergén géleket)!
– Csak tartósítószerek, aromák és színezők nélküli 

kozmetikumokat használj!
– Minden új kozmetikai termék előtt ellenőrizd, hogy 

allergiás vagy-e rá!
– Használj hipoallergén, természetes színezésű smin-

keket (minél kevesebb a pigment, annál kevésbé való-
színű, hogy irritálni fog)!

– Védd a bőröd a nap ellen, használj fényvédő koz-
metikumokat!

– Fürdés(tengervízben, medencében, egyéb közös 
fürdőhelyeken) után mosd le a bőröd és használj védő 
krémet!

– Csak tesztelt termékeket használj, a babatermé-
kek a legjobbak! 

A hajhullás 8 lehetséges oka
Hullik a hajad, de nem tudod miért? A hajhullás mö-
gött számos olyan tényező is lehet, amelyre talán eddig 
nem is gondoltál. Spontán hajváltásról van szó, vagy 
valami komolyabb dolog húzódik a háttérben? A kö-
vetkező cikkünkből ezt is megtudhatod.

A genetika
Az egyik leggyakoribb 

ok az örökletes tényező, 
amely ellen sajnos nem so-
kat tudunk tenni.

A kutatók megállapí-
tották, hogy sok ember 
szervezetében megtalál-
ható az a gén, amely fele-
lős a hajhullásért. De lás-
suk, milyen más tényezők 
fokozzák a hajhullást az 
örökletes tényezőn kívül.

Stressz
Főleg a nőknél megha-

tározó ok a stressz követ-
keztében fellépő hajhullás. 
Általában a házastárs el-
vesztésétől való félelem, a 
válás, vagy a házastárs vég-
eleges elvesztése, halála kö-
vetkeztében jelenik meg.

Ebben az esetben ér-
demes valamiféle stressz 
csökkentő technikát el-
sajátítanunk és alkalmaz-
nunk, valamint ha csak 
ideiglenes elvesztésről 
van szó, akkor megpró-
bálni rendezni és helyre-
hozni a dolgokat. Súlyo-
sabb esetben megéri szak-
emberhez fordulnunk, hi-

szen a stressz következtében 
bekövetkező hajhullást csak 
a lelki problémáink megoldá-
sával tudjuk megoldani.
Hajvesztés a halántékon

A megfigye-
lések szerint a 
dohányzó nők 
sokkal jobban 
kopaszodnak a 
halánték táján, 
mint a nem do-
hányzó társaik.

Minél régeb-
ben dohányzik 
valaki, annál na-
gyobb mérték-
ben figyelhető 
meg a hajhullást 
jelensége.

Ha valaki eddig nem tet-
te, íme még egy ok, hogy le-
szokjunk a dohányzásról.

Kopaszodó fejtető
A fejtetőn megfigyelhető 

hajvesztés mögött nagyon sok-
szor a cukorbetegség következ-
tében beálló kopaszodás áll.

Azonban ennek a rész-
nek a hajvesztése összekap-
csolható számos bőrbeteg-
ség meglétével is. Tehát ha 
valamelyik tényező fennáll 

nálunk, akkor gyaníthatjuk, 
hogy ez okozza a fokozot-
tabb hajhullást.

Véd a túlsúly és az 
elhízás?

A kutatók azt is megállapí-
tották, hogy az emberek nagy 
részénél, akik nem valamiféle 
betegség következtében ren-
delkeznek pár fölös kilóval 
vagy túlsúllyal, azoknál sok-

kal kevésbé volt 
megfigyelhető a 
hajhullás jelensé-
ge, mint a kevés-
bé elhízott társa-
iknál.

Rendszerte-
len alvás
A rendszer-

telenül alvó nők 
életében meg-
figyelték, hogy 
sokkal jobban 
hullik a hajuk, 
mint azoké, akik 

rendszeresen alszanak és ki-
pihenik magukat. Általában ez 
sokszor összefüggésben van a 
gyerekneveléssel, főleg, ami-
kor még kisebbek a gyerekek 
és az éjszaka folytán vagy fel-
sír a gyermek, vagy csak az 
anyuka aggódik túlzottan a 
csemetéje iránt.

Bár sokszor hangsúlyoz-
zuk, a megfelelő és kipihent 
alvás számos részét meg-
könnyíti az életünknek, tehát 

mindig igyekezzünk leg-
alább 7-8 órát aludni egy-
huzamban.

Napfény és hideg
Elcsépeltnek tűnik, de 

érdemes mégis meggon-
dolnunk, hogy akár nyá-
ron, akár télen védenünk 
kell a fejbőrünket és a ha-
junkat a különféle termé-
szeti jelenségek hatásától.

Míg nyáron a napfény, 
addig télen a fokozott hi-
deg az, amely megviselhe-
ti a tincseinket. Bár nem 
tűnik sokszor vonzónak, 
de érdemes beszereznünk 
egy, a stílusunkhoz illő 
nyári kalapot, valamint 
egy téli sapkát.
Terhesség és szoptatás

A hormonok változá-
sa következtében számos 
változás áll be a kisma-
máknál, az egyik ilyen ré-
misztő dolog a hajhullás. 
A terhesség alatt megnö-
vekedik az ösztrogén- és a 
progeszteronszint, amely 
hatására hirtelen gyönyö-
rű és dús hajunk lesz, 
azonban a szülés után a 
hajunk növekedése és a 
természetes hajvesztés 
visszaáll a normál szintre.

A szoptatás alatt sok 
tápanyag elvonódik a női 
testből, így érdemes olyan 
készítményeket szednünk, 
amelyek pótolják a fontos 
ásványi anyagokat és a ba-
bának sem ártanak.
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KOS (3. 21.-4. 20.)

BIKA (4. 21.-5. 20.)

IKReK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.-9.22.)

MÉRLeG (9.23.-10.23.)

SKORpIÓ (10.24.-11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

BAK (12. 22.-1. 20.)

VíZöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

VI. ZeneVarázslat Nemzetközi 
Négykezes Zongoraverseny 
A verseny időpontja: 2021. november 17-21.
A verseny kárpátaljai megvalósulása 2021. novem-

ber 19-én kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében.

A versenyre és a kurzusra magyarországi és határa-
inkon túli növendékek nevezését is várjuk.

Kárpátaljai verseny online közvetítéssel. Zsűrizés 
élőben Kaposvárról.

2021-ben is lehet nevezni TANÁR-DIÁK és TA-
NÁR-TANÁR kategóriában!

Korcsoportok a diák-diák kategóriában:
1. korcsoport: 2012. január 1. és utána született nö-

vendékek (műsoridő maximum 5 perc.)
2. korcsoport: 2010. január 1. – 2012. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 6 perc.)
3. korcsoport: 2008. január 1. – 2010. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 8 perc.)
4. korcsoport: 2006. január 1. – 2008. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
5. korcsoport: 2003. január 1. – 2006. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
6. korcsoport: 2003. január 1. és az előtt született nö-

vendékek (műsoridő maximum 15 perc.)
Tanár-diák kategória: műsoridő maximum 10 perc.
Tanár-tanár kategória: műsoridő maximum 15 perc.
A verseny egyfordulós.
A verseny egy zongorán zajlik.
A verseny anyaga: A versenyre 2021-ban szabadon 

választott, eltérő karakterű művekkel érkezhet a páros a 
megadott időlimit keretein belül.

A kárpátaljai zongoristák számára nincs nevezési díj, 
a jelentkezés INGYENES!

KIZÁRÓLAG online kitöltött jelentkezési lappal lehet-
séges a nevezés, melyet megtalál a zenevarazslat.hu oldalon.

Figyelem! A teljes pályázati felhívás a genius-ja.
uz.ua és a zenevarazslat.hu honlapokon megtalálható.

Jelentkezési határidő: 2021. november 10. 12:00 óra.

XVI. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjá-
val együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Csalá-
dokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség 
Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 
meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Kon-
ferenciát (XVI. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2022. május 13., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja a kárpátaljai 

felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzé-
sének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudo-
mányos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely 
segíti teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kuta-
tók és befogadó műhelyeik között új tudományos és embe-
ri kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok el-
mélyítését.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatá-

si intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben részt-
vevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevé-
kenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe bele-
értendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az 
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyel-
ven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők 
számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intéz-
ményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya-
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekci-
ójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vo-

natkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterü-
letet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a követke-
zők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, ma-
tematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegy-
ipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művé-
szetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, 
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, tár-
sadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, 
egyeztessenek a szervezőkkel.

A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola honlapján elérhető online regisztrációs felületen van 
lehetőség.

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a 
bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és 
a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plá-
gium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az 
összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is 
várjuk!

A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapít-
vány irodájában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2022. március 
10-ig várjuk.

A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag 

elektronikus formában legkésőbb
2022. március 10-ig lehet feltölteni a regisztrációs felü-

letre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com vagy 
a ktdk.info@gmail.com címre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírálta-
tására és bemutatására nincs mód!

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felké-

rése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok 
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elké-
szülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a kon-
ferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont-
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az oppo-
nensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai meg-
tekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua 
honlapokon.

RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, re-

gisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE-

TŐSÉGEKEN KAPHATÓ:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-68
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Greba Ildikónak a Pedagógia és Pszichológia Tan-
szék tanárának, édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a 
gyászoló család fájdalmában.

Ez egy nagyon jöve-
delmező hétnek ígér-
kezik, hiszen minden 
teljesítendő felada-

tával végez és valami egé-
szen új és izgalmas dologba 
kezdhet. Akár a saját vállal-
kozását is elkezdheti, hiszen 
a csillagok most az Ön párt-
ját fogják. Azt tanácsoljuk, 
ne vegyen részt a munkahe-
lyi versengésben, hanem in-
kább a saját feladataira össz-
pontosítson. 

Ez a hét próbára teszi 
a türelmét, ezért azt ta-
nácsoljuk, legyen na-
gyon résen a munka-

helyén. Lehet, hogy valaki té-
vesen Önt hibáztatja valamiért, 
ami miatt veszélybe kerülhet az 
állása. Maradjon erős és harcol-
jon azért, ami az Öné. A belső 
értékei mindenki számára nyil-
vánvalóvá válnak. A személyes 
élete is egy nehezebb idősza-
kon megy keresztül, ezért ne 
halogassa a dolgokat.

Remek hét elé néz-
nek az Ikrek csillag-
jegyek. Most ugyanis 

bármit képes elérni, amit csak 
szeretne, ráadásul ez az idő-
szak tele lesz meglepetések-
kel. Itt az ideje, valami nagy 
dologba fektetni, ami akár je-
lentheti azt is, hogy vesz egy 
házat, ahol a családjának na-
gyobb tere lehet. Meglátja, 
mindenki nagyon büszke lesz 
arra, hogy milyen remekül in-
tézi a dolgokat.

Nagyon szerencsés 
hét elé nézhetnek a 
Rák csillagjegyek. 

Ön hamarosan valamilyen 
komolyabb balesetet kerül 
el, amiért legyen nagyon 
hálás a csillagjainak. A ma-
gánélete remekül alakul, 
emellett a feletteseit is tel-
jesen lenyűgözi a szakmai 
életében. Igyekezzen a ke-
zébe venni az élete irányí-
tását és oldja meg a legjobb 
úton a magánügyeit. 

A személyes kapcsola-
tai nagyon visszatart-
ják ezen a héten, ezért 

igyekezzen mindig nyugodt és 
kiegyensúlyozott maradni, még 
akkor is, ha egy családtagjával 
kerül vitába. Ami a szakmáját 
illeti, szintén egy nehéz idő-
szakon megy keresztül, hiszen 
most nem tudja bebizonyítani a 
feletteseinek, hogy mire is ké-
pes. Tegyen meg minden Öntől 
telhetőt és a legjobb tudása sze-
rint dolgozzon.

Az elmúlt időszakban 
biztos, hogy nem volt 
még ilyen jó hete, mint 

a mostani, hiszen, most az élete 
számos területén kimagaslóan 
teljesít. Legyen az a magánéle-
te, a szakmája, vagy az anya-
gi helyzete, rengeteg sikert hal-
moz fel a napokban. Azt ta-
nácsoljuk, használja ki ezt az 
időszakot a lehető legjobban. 
A héten minden feladatát el-
végzi, és a feletteseit is lenyű-
gözi egyúttal.

Nagyon zsúfolt hét 
vár a Mérleg csillag-
jegyekre, de a siker a 
legmegfelelőbb idő-

ben fog bekövetkezni az éle-
tébe. Azt tanácsoljuk, ne hoz-
zon semmilyen kockázatos 
döntést az elkövetkező na-
pokban, inkább folytassa a 
megszokott rutinját és ne bo-
csátkozzon semmilyen vitá-
ba, hiszen annak komoly kö-
vetkezményei lehetnek. Vi-
gyázzon az egészségére.

Használja ki ezt az 
időt arra, hogy job-
ban teljesít és fejlesz-
ti a képességeit. Ez-

által pedig új előre lépési le-
hetőségeket szerezhet a kar-
rierjében. Szakmailag is re-
mekel és teljesen lenyűgözi 
a munkahelyén a feletteseit. 
Tervezzen be egy rövid csa-
ládi kirándulást a hétvégére 
és erősítse meg a családjával 
való köteléket, különösen a 
gyermekeivel.

Remek hét veszi kez-
detét a Nyilas szü-
löttek számára. Ön 
ugyanis minden cél-

ját eléri, amit csak megálmo-
dott. Fontos, hogy megmu-
tassa a feletteseinek is, hogy 
milyen elkötelezetten és oda-
adóan végzi a munkáját. Le-
het, hogy a munkájából kifo-
lyólag egy utazásra is számít-
hat. Az út alatt azonban lehe-
tősége lesz kiüríteni az elmé-
jét és megnyugodni egy kicsit.

Készüljön, mert ezen 
a héten nagyon sok 
türelemre lesz szük-

sége. Próbáljon meg pozitív 
maradni és csak a jó dolgokra 
összpontosítson. Lehet, hogy 
egy bizonyos illető ártani akar 
Önnek a munkahelyén, ezért 
mindenképpen legyen éber, és 
még csírájában fojtsa el a pró-
bálkozásait. Nagy valószínű-
séggel a családjában is viták 
alakulnak ki, amik leginkább 
a munkája miatt jönnek létre. 

Egy csodás hét ve-
szi kezdetét, kedves 
Vízöntő. Ön ugyanis 

mind a szakmai, mind pedig 
a magánéletében nagy sike-
reket érhet el. Anyagilag még 
sohasem állt ilyen jól, ezért 
azt tanácsoljuk, mindenképp 
tegyen félre a jövőre nézve. 
Töltsön több időt a családjá-
val, hogy jobban megértsék 
egymást, és közösen talál-
janak megoldást az apróbb 
problémákra.

Ez a hét nagyon ke-
mény lesz a Halak 
szülöttek számára, 

ugyanis most nehezen tud-
nak összpontosítani a mun-
kájukra és képtelenek időre 
befejezni a feladataikat. En-
nek következményeként a fő-
nöke is mérges és ideges le-
het Önre. A munkatársai is 
problémaforrást jelenthet-
nek, hiszen lehet, hogy olya-
nért hibáztatják, amit el sem 
követett. 

Втрачений військовий квіток виданий Іршавським 
РВК Закарпатської обл. на ім’я Паньканинець Юрій 
Васильович, вважати недійсним.

Втрачений військовий квіток виданий Берегівським 
РВК Закарпатської обл. на ім’я Локіта Іштван 
Федорович, вважати недійсним.
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4 kiváló antioxidáns a télre

Ezért edd a narancsot! Hihetetlen egészségügyi hatása

Top 10 súlycsökkentő 
étel télreEgész évünk során, a legfontosabb időszak ez 

a mostani, hideg, tél közeledti állapot. Ilyen-
kor fordulnak ugyanis elő leggyakrabban a 
különböző betegségek .

A hideg miatt legyengül immunrendszerünk, ezért 
ilyenkor még fontosabb, hogy rengeteg vitamint és jóté-
kony tápanyagot  vigyünk be szervezetünkbe!

Ez a késő őszi időszak kiválóan alkalmas arra, hogy 
főleg olyan táplálékokat tudjunk vásárolni, ami tele van 
antioxidánssal, ugyanis ez az időszak kedvez legjobban az 
ezt tartalmazó növényeknek. Az antioxidáns mint fogalom, 
egy görög-latin szóból ered, és konkrétan oxidációgátlót 
jelent. Bővebb értelemben, ez egy olyan anyag, ami meg-
gátolja, vagyis javarészt csökkenti az oxidációt. Ezek ré-
szint az emberi élő szervezetben is megtalálhatók, részint 
pedig különböző természetes élelmiszerekből vagy mes-
terséges vegyületekből tudunk hozzájuk jutni.

Az antioxidánsoknak igen fontos szerepe van, ami az 
egészségünket illeti. Erősíti az immunrendszerünket, és 
segít a különböző betegségek megakadályozásában. Úgy 
tartják, hogy a náthától kezdve, a szívbetegségeken át, egé-
szen a rákig mindenre hatásos lehet. Nagyon fontos tehát, 
hogy a lehető legtöbbet próbáljunk meg bevinni belőlük a 
szervezetünkbe, és ezt szinten is tartsuk!

Következzen most a négy legjobb és legbiztosabb 
fitokemikália (nővényi eredetű szerves vegyület), ami a 
legtöbb antioxidáns tartalommal bír! Ha télen is kicsatta-
nó egészségnek akarsz örvendni, akkor ezek folyamatos 
bevitele kötelező! Fogyaszd őket egészséggel!

Karotinoidok
Ezek a  természeteses vegyületek zsírban oldódó 

antioxidánok, amik elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy 
a növények meg tudják magukat védeni a szabad gyökök 
ellen. A különböző növények folyamatosan termelik, érde-
kessége, hogy már kisebb mennyiség után is, sárgára szí-
nezi a bőrt. Nem kell tőle megijedni, teljesen emberbarát 
vegyület, és korlátlan fogyasztása ajánlott!

Ide tartoznak az édesburgonyák, a tökök, az endívia sa-
láta, a fehérrépa, sárgarépa és a kelkáposzta. Kedvező ha-
tásaként az emberi szervezetben is csökkentik a különbö-
ző szabadgyököket, és rengeteg A-vitamint tartlamaznak, 
ami kifejezetten jó a látásra. Más hasznos anyagok is ta-
lálhatók benne, mint például: Beta-karotin, Alfa-karotin, 
lycopin. Lutein és a zeaxantin, ami szintén nagy mérték-
ben hozzájárul a szembetegségek gyógyításához. A hályo-
gok kialakulását is meggátolja!

Polifenolok és flavonitok
Ebbe a csoportba tartoznak az almák, körték, fokhagy-

ma, póréhagyma, gránátalma és minden piros szőlő fajta.
Fontos tudni, hogy ha teázol, és főleg zöld teát fogyasz-

tasz, akkor is sok flavonitot juttathatsz szervezetedbe! A 

polifenolok és flavoitok feladata, hogy a sejtcellákba meg-
akadályozzák az oxidációt és annak káros anyagainak be-
épülését, így a különböző kártékony anyagok nem tudnak 
megmaradni testünkbe.

Ezek közül is említésre méltó a méltán híres fokhagy-
ma, amit ilyenkor télvíz idején kötelező fogyasztani! Ren-
geteg jótékony hatása van. Vírus és baktériumölő, gyulla-
dáscsökkentő, tisztít és fertőtlenít. A flavonidok mellett, 
rengeteg B és C vitamint tartalmaz. Csökkenti a vérnyomást 
és véralvadásgátló. A koleszterinre is jótékony hatással van, 
nem beszélve arról, hogy hígított állapotban, kis mennyi-
ségben, oldja a menstruációs görcsöket is! A meghüléses, 
megfázásos betegségekre pedig egyenesen kiváló!

E-vitamin
Egyél sok mogyorót és diót, tele van E-vitaminnal!
Az E-vitamin,  hivatalos nevén alpha-tocopherol, egy 

telített, zsírban oldódó vitamin és antioxidáns is egyben. 
Ez a legjobb védekezési módszer a szabad gyökök kivé-
dése ellen, ugyanis az E-vitamin a legerőseb anti szabad-
gyök szérum. Kifejezetten ajánlott még a hosszútávos és 
tartós betegségek leküzdésében, mint például a rák, vagy 

a szívbetegségek. Kitűnő gyulladáscsökkentő hatásal bír, 
és nem mellékesen vérlemez-aggregáció hatása van, ami 
azt takarja, hogy nem engedi felhalmozódni a vérben ke-
letkezett különböző méreganyagokat hanem megfogja, és 
kiszűri őket. Fontos tulajdonsága még, hogy fiatalító ha-
tással is bír, ezért nagyon népszerű a használata a kozme-
tikaiparban.

C-vitamin
Kitűnő C-vitamin forrásra bukkanhatsz az áfonyában, a 

karfiolban, a paprikában, a hagymákban, répákban, külön-
böző salátákban és a szőlőkben. A C-vitamint sokan aszkor-
binsavként ismerik, ez egy vízben oldódó vitamin, és na-
gyon erős antioxidáns. A legtöbb antioxidánshoz hasonló-
an, szintén azt a ferladatot látja el, hogy megvédi szerveze-
tünket a szabad gyökök támadásától. Egyébként a legtöbb 
ember nagyon jól ismeri a C-vitamint, hisz ilyenkor télen 
kifejezetten ajánlott a fogyasztása, az orvosok is javasol-
ják tabletta formájában is. A lehető legjobb immunerősítő!

A következő szezonális élelmiszerekkel 
kivédheted a téli súlygyarapodást, rá-
adásul mindegyik nagyon egészséges.

Vérnarancs
A vérnarancsban lévő antocianin nevű antioxidánsok 

elősegítik a fogyást. Egy olasz állatokon végzett kutatás 
bebizonyította, hogy azok, akik naponta fogyasztottak 
vérnarancs levet, 13 százalékkal csökkentették súlyukat 
a három téli hónap alatt, ellentétben a nem vérnarancsot, 
de ugyanazt a táplálkozást folytató társaikkal. Nemcsak 
a levét, hanem rostban gazdag húsával együtt fogyasz-
szuk, úgy még hatásosabb!

Méz
A legegészségesebb természetes édesítő szer. A ben-

ne lévő természetes cukrok fokozzák az energia szin-
tet, amelyre ilyenkor nagy szükségünk van. Az méz-
ben levő antioxidánsok támogatják az immunrendszert, 
antibakteriális tulajdonságai pedig segítik szervezetün-
ket egyes baktériumok megsemmisítésében. Nyugtatja a 
télen oly gyakori torokfájást és köhögést.

Ez a kedves csoda segíti fogyásunkat is, mert ellentét-
ben a finomított cukorral, a méz vitaminokat és ásványi 
anyagokat is tartalmaz, amelyek segítik a zsírok feloldá-
sát és a koleszterinszint normalizálását. Így ha túl sok fi-
nomított cukrot eszünk, növeljük tömegünket, nemcsak 
a kalóriák miatt, hanem az ásványok és vitaminok hiá-
nya miatt. A méz ezért hiába tartalmaz cukrot, a benne 
levő tápanyagok miatt épp hogy súlycsökkenést idéz elő.

Papaya
Gazdag C- és A-vitamin forrás, mindkettő kritikus 

tápanyagok a téli hónapokban, amelyekre rendszeresen 
szükségünk lenne. Fogyasszunk belőle minél gyakrab-
ban, így nemcsak immunrendszerünket erősítjük, ha-
nem rosttartalma és zsírégető tulajdonságai miatt segí-
ti fogyókúránkat is.

Vöröshagyma
Sokunk kedvenc zöldségéről van szó, finom saláták-

hoz adva, levesekhez, pörköltekhez vagy főzelékekhez 
hozzáfőzve. A vöröshagyma mivel kalóriában szegény 
(egy közepes méretű hagyma 44 kalória), ellenben rost-
ban gazdag és erősen fűszerezi az ételt, csökkentve étvá-
gyunkat, ezért rendkívül hatásos fogyókúrás étel.

Joghurt
Ideális reggeli vagy nassolni való.
Tehetünk bele friss gyümölcsöket vagy zöldségeket. 

Telítettség érzését nyújtja, ráadásul annyira egészséges! 
Magas fehérjetartalma van, ellenben kis zsírtartalma, 
ezért anélkül ad energiát, hogy hizlalna!

Fehér bab
Szinte ugyanannyi rostot tartalmaz, mint fehérjét, 

ezért rendkívül jó fogyókúrás étel. Telítettséget okoz, 
ezért kis adaggal is jól tudunk lakni. A bab csökkenti a 
koleszterinszintet és fenntartja az egészséges vércukor-
szintet. Fűszerezzük csipőspaprikával, hagymával és 
nagyszerű fogyókúrás ételt kapunk.

Magas kakaótartalmú csokoládé
A fogyás szinte lehetetlen, ha úgy érezzük, a kényez-

tető ételek tiltottak. Ezért néha, ha ránk tör az édesség 
utáni vágy, együnk néhány kocka magas kakaótartalmú 
csokoládét. Ez az édesség viszonylag alacsony kalória-
tartalmú, rengeteg jótékony flavonoidot tartalmaz és fo-
kozza az endorfin termelést.

Rozmaring
Egy illatos fűszernövény, amely magas antioxidáns 

tartalma miatt valóságos betegség elűző szer. Az ételek-
hez főzve a rozmaring fokozza az ízeket, ám csökkenti a 
kalória és nátrium-tartalmú összetevőket, mint a zsír és a 
só, ráadásul fűszeres íze miatt növeli a telítettség érzését. 
A rozmaringos ételekből kevesebbet eszel finomabbat!

Zabpehely
Ez a jótékony gabona csupa rost és energia, ezért 

ideális reggeli joghurttal és gyümölccsel kombinálva! A 
zab segít stabilizálni a vércukorszintet, csökkenti a ko-
leszterinszintet és mivel megdagad a gyomorban, telí-
tettség érzését kelti.

Fekete rizs
A fekete rizs is tartalmazza az antocián nevű 

antioxidánst, amelyet általában a fekete és piros színű 
gyümölcsök is tartalmaznak (mint a fekete áfonya). Az 
antocián hatékony rákellenes és gyulladáscsökkentő tu-
lajdonságokkal bír, segítaz idegrendszeri betegségek, cu-
korbetegség és bakteriális fertőzések kezelésében.

A fekete rizs ráadásul magas rosttartalmú gabona, 
amely segít csökkenteni súlyunkat.

A narancs ma már klasszikus karácsonyi gyü-
mölccsé vált. Néhány évtizeddel ezelőtt még 
csak hosszú sorbaállások és várakozások ré-
vén juthattunk hozzá, ma azonban már bárhol 
kapható. Nagyon megéri beszerezni belőle ott-
honra, ugyanis rengeteg pozitív hatása van:

Vitamin
A narancs nagyon magas A és C-vitamintartalommal 

rendelkezik. Kutatások kimutatták, hogy rendszeres fo-
gyasztásával a szervezetben megnő a C-vitamin mennyi-
sége, ami erősebbé és ellenállóbbá teszi szervezetünket a 
megfázásokkal és fertőzésekkel szemben.

Ha minden nap megeszünk egy narancsot, akkor már 
nagyon sokat tettünk azért, hogy a télen olyan gyakori tipi-
kus betegségek elkerüljenek bennünket, mint a nátha, meg-
fázás, köhögés és hasonló betegségek. Ha mégis megkap-
tuk valamilyen fertőzést, akkor a narancs abban is segít-
het, hogy a betegség a szokásosnál jóval enyhébb és gyor-
sabb lefolyású legyen.

Antioxidáns
A narancs kiváló antioxidáns, ennek következtében ha 

kellő mennyiséget juttatunk szervezetünkbe, akkor kifejti 
jótékony hatását a szabad gyökök megkötésében. Segít a 
méregtelenítésben, és abban, hogy szervezetünk megőriz-
ze fiatalságát, frissességét.

Mindegy, hogy az eredeti gyümölcs formájában fo-
gyasztjuk, vagy narancslé, esetleg vegyes gyümölcslé for-
májában vesszük magunkhoz a narancs alapanyagait, bár 
ez utóbbi esetekben lehetőleg ügyeljünk arra, hogy magas 
gyümölcstartalmú italokat fogyasszunk.

Dohányosok
Ha valaki dohányzik, annak különösen hasznos, ha 

kellő mennyiségű naracsot fogyaszt, ugyanis hatására az 
érfalak nem károsodnak olyan mértékben, mint a C-vi-
tamin hatása nélkül. A dohányzás következtében a szer-
vezetünket behálózó erek falai szint minden esetben sé-
rülnek, így árukiszolgáltatóbbakká válnak több beteg-
séggel szemben is.

Folyamatos fogyasztásával a dohányosok csökkenthe-
tik annak esélyét, hogy érszűkület, esetleg érelzáródás for-
dulhasson velük elő, ezért az ő esetükben nagyon fontos, 
hogy minél több C-vitamin és más, a narancsban megtalál-
ható kedvező hatású anyag jusson szervezetükbe.

Cukorbetegség
A narancs (különösen a vérnarancs) fogyasztása segít 

a vércukorszint csökkenésében.
Ez különösen azért hasznos, mert a cukorbetegség fo-

lyamán gyakori, hogy sérülnek, károsodnak a beteg érfalai, 
aminek később akár komoly következményei is lehetnek.

A narancs fogyasztásával azonban ez az esély nagy-
ban csökkenthető, így a cukorbetegek megszabadulhatnak 
betegségük egy veszélyes velejárójától. Számukra kifeje-
zetten fontos az is, hogy a vércukorszint kellően alacsony 
maradjon a nap folyamán, ezért tanácsos nekik étkezések 
után egy-egy vérnarancsot elfogyasztaniuk.

Emésztés
A rendszeres narancsfogyasztással hozzásegítjük szer-

vezetünket ahhoz is, hogy a felvett tápanyagok hatásosab-
ban szívódjanak fel az emésztőrendszerből, különösen a 
bélcsatornából.

A narancsnak ez a tulajdonsága akkor kifejezetten elő-
nyös, ha szervezetünk vashiányban szenved, ilyenkor a na-
rancs segítségével lényegesen több idő áll szervezetünk 
rendelkezésére a kellő mennyiségű vas felvételre. Ha szer-
vezetünkben alacsony a vas mennyisége, akkor krónikus 
vashiányos vérszegénység is kialakulhat, amit később már 
nagyon nehéz orvosolni.
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Plusz egy vicc

2021. 41. szám meg   -
fej  tése: Annak, aki 
azt akarja, hogy az 
i f júság kövesse, 
egyenes úton kell 
járnia.
plusz    egy vicc: ... 
nem tudnak megta-
nulni repülni. 

Almás kígyórétes

Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Magyarországra, Hantosra 
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és 

marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk 
munkatársakat keres 

LOVÁSZ ÉS KARBANTARTÓ
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos 
munkavégzés

- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér

Jelentkezni lehet: 
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com

3 bevált méregtelenítő 
módszer

Szeretnél ledobni pár kilót? Megszabadulnál a na-
rancsbőrtől? Tisztább arcra vágysz? A következő 
kúrákkal garantáltan elérheted a célodat? Hogy mi 
ezeknek a lényege? A következő cikkünkből kiderül.

A Hildegard böjt
Hildegard kb. ezer év-

vel korábban élő apátnő 
volt, akit később szentté is 
avattak. Látomásai mellett 
gyógyítással is foglalko-
zott, így korábban és napja-
inkban is szorosan nevéhez 
fűződik a gyógyítás. Életé-
ben nagy szerepet tulajdo-
nított a böjtnek, amelyet 
nem csupán testi, de lelki 
megtisztulásnak is tartott.

A böjt lényege: naponta 
egyszer vagy kétszer böjt-
levest kell enned hat, eset-
leg 10 napon keresztül.

A leves: a leves tönköly-
búzából, zöldségből, friss 
gyógy- és fűszernövények-
ből készül, amelyeknek me-
legítő hatásuk van, így biz-
tosítják a bázikus közeget. 
A levest galangyagyökérrel 
fűszerezik, amely görcsoldó 
hatásáról ismert. A fűszer jó 
hatással van az epehólyag-
ra, valamint a gyomorra és 
a bélre is. Esetenként kiegé-
szítik a böjtöt galanga tab-
lettával is.

Léböjt
Talán a legismertebb és 

leghatékonyabb módszere 
a méregtelenítésnek. Miért 
jó ez a módszer? A frissen 
facsart gyümölcs- és zöld-
séglevek nem tartalmaz-
nak sem zsírt, sem fehérjét, 
ezért kiválóak a méregtele-
nítés során.

Emellett biztosítja a 
szervezet számára a meg-
felelő cukrot gyümölcscu-
kor formájában, valamint a 
szükséges ásványi anyago-
kat és vitaminokat, emel-
lett pedig az emésztést is 
megnyugtatja.

Lényege: a megfelelő 
fogyás és méregtelenítés 
akkor érhető el, ha havonta 
vagy kéthavont léböjtöt tar-
tasz. Minden nap csak fris-
sen facsart zöldség és gyü-
mölcsleveket igyál, vala-
mint párolt zöldségeket és 

leveseket fogyassz, termé-
szetesen tészta és más köret 
nélkül. Ez a kúra tehermen-
tesíti az emésztőrendszered, 
szabályozza a vérnyomásod 
és erősíti a szívet.

Emellett jó hatással van 
az anyagcserére, a gyulladá-
sokra és persze a súlyodból 
is veszítesz. Fontos, hogy 
megfelelő mennyiségű vi-
zet igyál emellett, hiszen 
ha nem viszel be elegendő 
folyadékot a szervezeted-
be, akkor könnyen elszé-
dülhetsz, vagy megfájdul-
hat a fejed. Ezt a fajta böj-
töt kiegészítheted természe-
tesen a különféle gyógyteák 
fogyasztásával is, amelyek 
fokozhatják az eredményt.

Gyümölcsnap
Imádod a gyümölcsöt? 

Akkor ezt neked találták 
ki, hiszen a gyümölcsna- 
pok különösen jó hatást gya-
korolnak a szervezetünkre.

Lényege: a gyümölcs-
nap alatt fogyaszthatunk 
egyszerre több, de akár 
egyféle gyümölcsöt is. A 
legjobb, ha az idénygyü-
mölcsöket építjük be a gyü-
mölcsnap során fogyasz-
tott ételek sorába. A gyü-
mölcsnapok nem csupán 
a súlyvesztésre kiválóak, 
hanem a vízhajtásra is ha-
tékony megoldást nyújta-
nak. Akár hetente is tartha-
tunk gyümölcsnapot, meg-
könnyítve ezzel a szerveze-
tünk működését.

Egy kis kiegészítés:
Mindenképpen ügyel-

jünk arra, hogy a böjt alatt 
egy kicsit jobban figyeljünk 
ne csupán a testünkre a meg-
felelő táplálékkal és moz-
gással, hanem figyeljünk a 
lelkünkre is, adjunk egy kis 
időt magunkat nem csupán 
a testi, de a lelki feltöltődés-
re is, így lesz a böjt életünk 
meghatározó része, amely 
megadja számunkra a testi 
és a lelki megújulást is.
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Öregszem – panaszkodik egyik matróz a má-
siknak.

– Miből jöttél rá?
– Minden kikötőben van egy feleségem, de már azt 

szeretném a legjobban, …

Kétbetűsek: EK, GZ, 
HA, HS, IS, ÍV, KI, LI, LŐ, 
LZ, PO, RU, UK, VE.

Hárombetűsek: AMI, 
BEA, CCS, EKE, ESS, ETE, 
LBA, LÉC, SEM, SOR, TIC, 
UFÓ, ZOK.

Négybetűsek: ADÉL, 
AMOR, BOSS,  CSEL, 
E M I L ,  E R I K ,  E R Ő D , 
GROG, KASA,  KÁLI, 
KIES, LAKK, NASA, OLÍV, 
REST, TŐLE.

Ötbetűsek:  AVERS, 
BALOS, BÉLEL, ELLET, 
EMIDE, LAKOL, LILUL, 
OLASZ, ÓNÉRC, PAKLI, 
PALKÓ, RESTI, SEHOL, 
TŐLED, VIRÍT.

Hatbetűsek: KÖTÜNK, 
NOIRET, SZABIN, TÁRO-
ZÓ, TERESA.

Hétbetűsek:  JOBBÍ-
TÓ, KERESZT, ORIGANO, 
ÓSZERES, PÁVAKÉK, 
PERZSEL.

Nyolcbetűsek: ALOE 
VERA, ARCZSELÉ, CSÓ-
K O L Á S ,  F Ő V Á R O S I , 
ÓLÁLKODÓ, TEPERTŐS.

Kilencbetűsek: ALT-
SZEREP, KIALAKULÓ, 
L Á T N I VA L Ó ,  L U S TA 
DICK, MULATOZIK, NE-
KILÓDUL, ÓRASZALON, 
POSTAZSÁK.

Tizennégy betűsek: 
JAKE GYLLENHAAL, KI-
LENCVENKILÓS.

Hozzávalók a tésztához 2 rúdhoz: 50 dkg finomliszt, csipet só, 20 dkg puha 
vaj (vagy 18 dkg zsír), 1 egész tojás, 1 tojás sárgája, 2 dkg friss élesztő, 2 evő-
kanál kristálycukor, 2 dl langyos tej;

A töltelékhez: 13-14 közepes méretű alma (kb. 1,5 kg), 10 dkg kristálycukor, 
(vagy ízlés szerint az alma édességétől vagy savanyúságától függően), 1 púpos 
kávéskanál őrölt fahéj, 3 dkg vaj, 2 púpos evőkanál darált háztartási keksz vagy 
darált dió, esetleg zsemlemorzsa, + a tetejére 1 tojásfehérje.

Elkészítés: Először a tölteléket készítjük el: a meghámozott/megmosott al-
mát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. Ha nagyon sok a leve, kicsavarjuk. Egy lá-
basban a cukorral együtt közepes lángon, folyamatosan kevergetve pároljuk meg. 
A vége felé adjuk hozzá az őrölt fahéjat is és pároljuk még 1-2 percig így. Majd 
zárjuk el alatta a lángot és keverjük bele a vajat is. Hagyjuk kihűlni a tölteléket.

A tészta készítésénél: a langyos tejben keverjük el a 2 evőkanál cukrot, mor-
zsoljuk bele az élesztőt és futtassuk fel (kb. 10 perc). A lisztben keverjük el a 
sót, morzsoljuk el benne a vajat (vagy a zsírt), adjuk hozzá a tojást + az 1 sárgá-
ját, majd a felfuttatott élesztős tejjel dagasszuk be a tésztát. Lágy legyen, de ne 
ragacsos! A tésztát nem kell keleszteni! Kettéválasztjuk.

Enyhén lisztezett felületen kinyújtjuk az egyiket kb. 4-5 mm vastag, tégla-
lap alakúra. A hosszabbik részt tekintve, gondolatban 3 egyenlő részre osztjuk, 
majd a középső részen egyenletesen eloszlatjuk az 1 evőkanálnyi darált kekszet, 
erre helyezzük a töltelék felét. A két szélső tésztarészt késsel felcsíkozzuk – eze-
ket ráhajtogatjuk váltakozva mindkét oldalról a töltelékre. Óvatosan alá nyúlunk 
és ráhelyezzük a sütőpapíros tepsire. A másik tésztagombóccal is ugyanígy já-
runk el, így 2 rúd kígyórétest kapunk. Hagyjuk pihenni a tepsiben 10-15 percig.

A tojásfehérjét felverjük villával 15-20 másodpercig (csak azért, hogy egy ki-
csit szétmenjen és ne álljon egybe), majd lekenjük vele a rétesek tetejét.

Előmelegített, 170 fokos, hőlégkeveréses sütőben kb. 20 percig sütjük. Hagy-
juk legalább langyosra hűlni és szeletelve kínálhatjuk.


