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Részletek a 6. oldalon

Meghívó

az Ameko GmbH céges bemutatójára!
Az Ameko GmbH egy több telephellyel
rendelkező német cég

élelmiszer csomagolói
munkákat kínál.

Vegyél részt te is a céges bemutatón, ahol
részletes tájékoztatót tartunk cégünk által kínált lehetőségekről, valamint a Németországban történő munkavállalásról.
Találkozó helye és időpontja:
Beregszász, Mihók u. 13. (Sörkert étterem)
November 5. 11 óra (h.i.sz)

Hosszú távú betanított munkalehetőség
szálláslehetőséggel, nyelvtudás nélkül.
Kiemelkedő bérezés!
Bejelentett munka Németországban!
Érdeklődni a következő telefonszámokon:

+380 (96) 65 67 194,
+36 (70) 75 65 228 (Viberen)

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

A

második világháborút követően hiába húzták
fel a vasfüggönyt a Kárpát-medence különböző
országaiban élő magyarok és az anyaország között, ellenségeink még-

sem tudták megakadályozni, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc a
magyar nemzet közös dicső tettévé váljon, hangzott el Beregszászon a vasútállomás mellett felállított ötvenhatos emlékmű-

nél. A magyarországi hazafiakkal való együttérzésüket a kárpátaljaiak ezrei
nem csupán a rádióadásokat hallgatva, a pesti srácokért imádkozva fejezték
ki, hanem tevőlegesen is.
Ellenálló csoportokat szer-

Közös hittel, egy akarattal
Hálaadó istentisztelet Visken

vezve, röplapokon követelték, hogy a szovjetek
hagyják békén a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdő magyar népünket.
Folytatás a 3. oldalon

A

lig több mint egy évvel ezelőtt, 2020. október 5-én óriási vihar
tombolt Visken és környékén, az itt élők közül
szinte mindenkinek keletkezett kisebb-nagyobb
kára. A természet hatalmas pusztítást végzett a
750 éves, többször átépített református templom
tetőszerkezetében is. Beázott az 1748-ban készült
festett kazettás mennyezet, a falak átnedvesedtek, a bútorzat és a padlózat jelentős mennyiségű vizet kapott. A helybeli
hívek példamutató gyors
összefogásának és az isteni gondviselésnek köszönhetően az ítéletidő másnapján sikerült fóliával
befedni a tető északi oldalán keletkezett hatalmas,
250 négyzetméteres lyukat, ily módon enyhítve a
beázás következményeit.
Folytatás a 4. oldalon
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Az EU 600 millió eurós pénzügyi
támogatást folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság 600 millió
eurós makroszintű pénzügyi támogatást (MFA) folyósított Ukrajnának a koronavírus-járvány
okozta gazdasági válság kezelésére – jelentette be a brüsszeli testület.
A bizottsági sajtóközlemény szerint ezzel a hozzájárulással 4,4 milliárd euróra emelkedett az EU által
Ukrajnának nyújtott teljes összeg.

Paolo Gentiloni, a gazdaságért
felelős uniós biztos azt mondta,
hogy a kifizetés „nemcsak az ukrán nép iránti szolidaritás kézzelfogható bizonyítéka, hanem azt is
tükrözi, hogy Ukrajna továbbra is
teljesíti a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal közösen vállalt alapvető reformkötelezettségeit”.
A bizottság korábban pozitívan
értékelte, hogy az ukrán hatóságok
előrehaladást értek el az MFA keretben elfogadott szakpolitikák végrehajtási terén, ezért is kerülhetett sor
a 600 millió eurós támogatás kifi-

zetésére. Ukrajna mindazt a nyolc
szakpolitikai kötelezettségvállalást
végrehajtotta, amelyek az államháztartás irányítására, a kormányzásra és a jogállamiságra, az üzleti környezet javítására, valamint az
ágazati reformokra és az állami tulajdonú vállalatokra vonatkoznak.
Ukrajna ugyancsak előrehaladást ért el a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) társított programja kere-

tében elfogadott szakpolitikák végrehajtásában. Ez különösen az igazságszolgáltatás területén elért jelentős jogalkotási előrelépéseket érinti. Az IMF idén októberben sikeresen lezárta programfelülvizsgálati
misszióját – közölték.
Az MFA, az EU szomszédos
és bővítési országokkal való szélesebb körű kötelezettségvállalásának része, és rendkívüli válságkezelési eszközként is szolgál. Az eszköz a súlyos fizetésimérleg-problémákkal küzdő országok számára áll
rendelkezésre.
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Ukrajnában csak oltási igazolással vagy negatív
PCR-teszttel lehet a megyék között utazni

Ukrajnában csütörtökön életbe lépett az a korlátozás, amely
szerint a megyék közötti közösségi közlekedést csak azok vehetik igénybe, akik oltási igazolással
vagy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel rendelkeznek.
Az új szabályozás kiterjed a
légi, vasúti és a buszközlekedésre, de csak a régiók között, azaz a
megyéken és a településeken belül a közösségi közlekedési eszközökön a fenti dokumentumok
nélkül is lehet utazni. Több vasútállomáson oltópontokat és gyorsteszteket használó szűrőpontokat
hoztak létre.
Denisz Smihal miniszterelnök
a kormány ülésén megerősítette,
hogy egyelőre nem terveznek országos zárlatot bevezetni. Eközben
viszont egy újabb megye, az északkeleti országrészben lévő Szumi került át október 23-tól a legsúlyosabb
járványhelyzeti, vörös besorolásba,

így már hat régió van ebben a kategóriában.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester a városi tanács ülésén közölte,
hogy a főváros is napokon belül vörös besorolásba kerül. Az elmúlt napban megdöntötte az áprilisban mért
csúcsot Kijevben az új fertőzöttek
száma, megközelítve az 1200-at, és
az elhunytak száma is 39 halálesettel
nőtt. Az elmúlt napokban átlag ötszázan kerültek kórházba, többségük állapota súlyos, és a kijevi kórházak telítettsége már meghaladta a megengedett, ötvenszázalékos arányt – mutatott rá Klicsko.
Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 6 743
615-en kapták meg valamely védőoltás mindkét dózisát a 42 millió
lakosú Ukrajnában. További 1 629
937-en még csak az oltás első adagját vették fel.

MTI/Kárpátinfo

Az iskolákban dolgozók több mint
88%-a megkapta az első adag oltást
A tanintézményekben dolgozók
88,2%-a megkapta a koronavírus
elleni oltás első adagját, míg közel 400 000 tanár már a második
adag vakcinát is megkapta – tudatta október 25-én az UNIAN
hírügynökség.
Az oltottság Mikolajiv megyében a legmagasabb, 98%, Kijev megyében 95,5%, Harkiv megyében
94,6%, Donyeck megyében 92,7%,
Hmelnyick megyében pedig 91,6%.

Azokban a megyékben, amelyek vörös zónába kerültek, vagy
őszi szünetet hirdettek, vagy távoktatás formájában zajlik az oktatás. A vörös zónában lévő tanintézmények csak abban az esetben maradhatnak nyitva, ha az ott dolgozók 100%-a be van oltva.
Szerhij Skarlet oktatási miniszter elmondta, hogy október 25-től
8 000 tanintézményben kezdődött
meg az őszi szünet.

Kuleba: zsarolás Putyin kijelentése a
gázszállításról az Északi Áramlat-2-n

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter zsarolásnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentését, amely szerint
Oroszország a német szabályozó engedélyének kézhezvétele után már másnap készen áll
a gázszállítás megkezdésére az
Északi Áramlat-2 gázvezetéken
keresztül.
Erről az ukrán tárcavezető moldovai kollégájával, Nicu
Popescu miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel pénteken Kijevben, a megbeszélésüket követő közös sajtótájékoztatójukon beszélt.
„Ez zsarolás, ez a gáz fegyverként történő alkalmazása a nemzetközi kapcsolatokban. Az Egyesült Államok és Németország közös nyilatkozata az Északi Áramlat 2-ről a következőket tartalmazza: ha Oroszország fegyverként kezdi használni a gázt a nemzetközi kapcsolatokban, akkor
Németország megteszi a szükséges intézkedéseket” – mondta Kuleba.
Szerinte Oroszország már
most fegyverként használja a
gázt, ezért Ukrajna Németországtól egyértelmű álláspontot vár az
ügyben.
Kuleba kiemelte, hogy Ukrajna álláspontja változatlan a gázvezeték minősítésével és elindításával kapcsolatban. Emlékeztetett: a
Naftohaz ukrán állami gázvállalat
kérelmezte, hogy csatlakozhasson az orosz gázvezeték minősí-

tési folyamatához, és Kijev ebben a
kérdésben kedvező válaszra számít.
Jurij Vitrenko, a Naftohaz vezetője hétfőn erősítette meg: Ukrajna álláspontja szerint az Északi Áramlat-2 nem kaphatja meg a
minősítést, mivel nincs szavatolva,
hogy a gázvezeték üzemeltetése tel-

Kuleba ígéretet tett Popes
cunak arra, hogy Ukrajna továbbra is segítséget nyújt Mol
dovának a gázellátási válsága leküzdéséhez. „Már nyújtottunk
némi segítséget Moldovának, és
továbbra is együttműködünk a
gázellátási kérdésekben. Ukraj-

jes mértékben megfeleljen az európai jogszabályoknak.
Kuleba megjegyezte: Kijev az
Európai Uniótól ígéretet kapott
arra, hogy Brüsszel alkalmazza az
EU harmadik energiacsomagját az
Északi Áramlat 2-re. E csomag szerint uniós előírás, hogy a gáz kitermelését és szállítását a vezetéken
különböző vállalatok valósítsák
meg. „Mindezen elemeknek egyértelmű jelzést kell küldeniük Oroszországnak: a zsarolás a gázzal nemcsak elfogadhatatlan, hanem mindig megfelelő visszautasítást kap
az egyesült Európától” – hangsúlyozta a miniszter.

na szolidaritása Moldovával a
nehéz időkben megkérdőjelezhetetlen. Együtt le tudjuk győzni Oroszország nyomását” – hangoztatta Kuleba.
Natalia Gavrilita moldovai
miniszterelnök pénteken jelentette be: a gázellátási válság miatt szükségállapotot hirdet ki az
országban, hogy – miután még
mindig nem sikerült megállapodást elérniük az orosz Gazprom
vállalattal – ily módon felgyorsítsák az alternatív forrásokból történő gázvásárlást – írta a
Jevropejszka Pravda hírportál.
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Putyin: valós fenyegetést jelent Oroszország
számára a külföldi katonai jelenlét Ukrajnában

A NATO katonai jelenléte Ukrajnában valós fenyegetést jelent Oroszország számára, Lloyd
Austin amerikai védelmi miniszter pedig gyakorlatilag megnyitotta a NATO-ba vezető utat Kijev számára – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a
Valdaj nemzetközi vitaklub plenáris tanácskozásán Szocsiban.
Putyin szerint a NATO már
tagság nélkül is megkezdte Ukrajna területének „birtokba vételét”. Nehezményezte, hogy a nyugati hatalmak a hidegháború lezárásakor, a német újraegyesítés idején „becsapták” Oroszországot a
NATO bővítésének kérdésében,
azt ígérve neki, hogy a szövetség
nem fog kelet felé terjeszkedni,
most meg arra hivatkoznak, hogy
erről papír sosem született. Kifogásolta, hogy az amerikai rakétavédelemnek a Romániába és Lengyelországba telepített létesítményei szerinte támadófegyverek indítására is alkalmasak.
Az orosz vezető ugyanakkor
úgy vélekedett, hogy a hadászati
stabilitásról és a kiberbiztonságról
folytatott orosz-amerikai tárgyalások „a helyes irányba” haladnak. Mint mondta, a kétoldalú
viszony a hidegháború szintjére
esett vissza, de a Joe Bidennel júniusban megtartott csúcstalálkozó produktív volt, és az mutatta,
hogy Washington a kapcsolatok
építésére törekszik. Rámutatott,
hogy a két ország közötti kereskedelem 23 százalékkal bővült.
Az elnök óvta Európát attól, hogy megpróbálja korlátozni
Oroszországot az energetika területén. Közölte, hogy az Északi

Áramlat-2 vezetéken azonnal megindulhat a szállítás, amint Németország erre megadja az engedélyt. Közölte, hogy a szállítórendszer második vezetékét decemberre tölthetik
fel. Putyin arra figyelmeztetett, hogy
a kitermelésbe fektetett beruházások
elmaradása olajhiányhoz vezethet.    
Nyitó előadásában Putyin az
mondta, hogy Oroszországot a világ dolgaiban az észszerű és optimista konzervativizmus fogja ve-

bad megfosztani vétójoguktól,
mert annak híján a világszervezet egyszerűen a vita terepévé válik. Ugyanakkor egyetértett a török felvetéssel, hogy a testületet
kiegyensúlyozottabbá kell tenni.
Kitért egyebek között a
gendervitára is. Meglátása szerint a férfiak és a nők jogairól
szóló vita számos nyugati országban teljes fantazmagóriává vált.
„Az új megközelítések fanatiku-

zérelni. Úgy vélekedett, hogy most
először van esély „nagy háború nélkül és nem annak eredményei alapján” stabil világrendet kialakítani.
„A világ átrendeződésének elkövetkező időszakában, amelynek kimenetele még nem ismert, a mérsékelt
konzervativizmus a legészszerűbb
világnézeti elv” – mondja az elnök.
Putyin szerint az ENSZ a világ
számára nélkülözhetetlen „egészséges optimizmus” hordozója, amelyet reformálni kell, de fontos, hogy
„a fürdővízzel együtt ne öntsék ki
a gyereket is”. Sürgette az összefogást a globális problémák megoldásában. Leszögezte, hogy a Biztonsági Tanács állandó tagjait nem sza-

sai odáig mennek, hogy magukat
a fogalmakat is el akarják törölni.
Akik vállalják a kockázatot, hogy
kimondják, a férfiak és a nők még
mindig léteznek, és hogy ez biológiai tény, azokat szinte kiközösítik” – mondta Putyin. Kifogásolta az apa és az anya, valamint
az anyatej szó behelyettesítését,
valamint azt, hogy gyermekekre – a szülők mellőzésével – gyakorlatilag ráerőltetik a koncepciót, hogy a nemváltoztatás egyszerű választás kérdése. Megjegyezte, ez szerinte „az emberiesség elleni bűncselekmény határán van”.
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Közösség
Ötvenhatos megemlékezés Beregszászban

A nemzeti egyetértés ünnepén
Elejét lásd az 1. oldalon

Azt 1956-os forradalom és
szabadságharc kulcsszereplőivé azok a fiatalok váltak, akik
a világégés után szüleik és saját sorsuk révén megtapasztalták, hogy valójában milyen is a
kommunisták uralma. Ez együtt
járt az egyéni méltóság sárba tiprásával, a magántulajdon eltörlésével, az osztályidegennek kikiáltott emberek tömeges internálásával, a padláslesöprésekkel,
mutatott rá Orosz Ildikó, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. A fiatalok
nem hallgattak tovább, felemelték fejüket és tömegével vonultak ki az utcákra, hogy emberhez méltó életet követeljenek. S
amikor kellett, akkor felvállalták a fegyveres harcot is. Jelképes ez a helyszín, ahol most állunk, folytatta az elnök asszony.
Szovjet tankok tucatjait itt vagonírozták be s küldték Magyarországra. A forradalom leverésére
induló harckocsik másik része

szintén itt vonult el a tőlünk kőhajtásnyira levő országúton a határ a
felé. A kárpátaljai magyarok tehát
előbb értesültek a szovjetek galád
szándékáról, mint az anyaországi
testvéreik.
A pesti srácok, a nagyvárosi diákság, Nagy Imre miniszterelnök
és mártírtársai, sok névtelen szabadságharcos nagy áldozatot hozott, a legdrágábbat, életüket áldozták föl egy leendő szabad, független és demokratikus Magyarországért, hangsúlyozta ünnepi beszédében Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja. Ma itt, Kárpátalján ugyanakkor
különös kegyelettel kell megemlékeznünk a beregi, ugocsai, ungi és
marámarosi haza hős szülötteiről,
1956 nemzeti kisebbségben élő magyar hőseiről és áldozatairól. Kárpátaljai magyar honfitársaink nemzeti tanúságtétele különösen drága,
különösen felemelő az utókor magyarjainak, hiszen az ő helyzetük
még sokkal rosszabb, sokkal mostohább volt, mint az anyaországi
nemzettársaiké. Elevenen élt még

az 1944-es megtorlások, a gyanútlan lakosságra rátörő szovjet katonai terror, a málenykij robot emléke. Honfitársainknak a társadalom
egészét sújtó kommunista diktatúra mellett súlyos nemzeti elnyomatást, jogfosztottságot és diszkriminációt is el kellett szenvedni, fogalmazott a diplomata.
Az 1956-os magyar forradalom
és szabadságharc máig szóló üzenete így hangzik: nincs reménytelen

Akkor, 65 évvel ezelőtt a magyarok nagyszerű, világra szóló kezdeményezését a szovjet tankoknak
sikerült eltiporniuk. Ennek ellenére most, 2021 őszén a magyarság
egységesebb, mint valaha. A kárpátaljai magyar nemzetrész tagjai
magukon érzik az anyaország óvó
és bátorító tekintetét, rendre megtapasztalják azt a segítséget, mely
a szülőföldön való megmaradáshoz
és boldoguláshoz elengedhetetlen.

helyzet, még a legkilátástalanabbnak tűnő szituációból is van kiút,
fogalmazott Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.

Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára megelégedettséggel
nyugtázta, hogy a rendszerváltás óta
felnőtt egy olyan nemzedék, ame-

Fennállásának 50. évfordulóját méltatta a Bátyúi Középiskola

Ne hagyjátok a templomot
s az iskolát…

A Bátyúi Középiskola
1971-ben nyitotta meg
kapuit. Az intézmény falai között jelenleg is színvonalas oktatás folyik.
Időközben a magyar
osztályokkal párhuzamosan előbb orosz, majd
ukrán osztályok nyíltak,
így az iskola áttért a kétnyelvű oktatásra, de lelkületében mindig is magyar maradt. Egykori
és jelenlegi pedagógusok, diákok 2021. október 20-án pedig méltán
ünnepelhették az intézmény 50. születésnapját.
A jelenlévőket Baraté
Béla igazgató köszöntöt-

iskola egykori diákja, aki ma
már a tanári gárdát erősíti,
külön köszönetet mondott
tanárainak, akik nélkül nem
végezhetné ezt a színvonalas munkát.
Egy iskola gyermekzsivaj nélkül csak egy épület.
A 3. osztályosok verses ös�szeállításából láthattuk, hogy
ők töltik meg azt az épületet
élettel. Őket pedig a felsősök
követték, kiknek előadásában
a tanári pálya jó és kevésbé
kellemes mozzanatait fedezhettük fel.
„1971 őszén az akkori
dolgozók és tanulók önkéntes munkájának eredményeként sikerült megnyitnunk az

öt évet töltöttem el az iskola falai között. Ezalatt
az idő alatt számos dolog történt, melyre büszkék lehetünk. Elindítottuk a Kazinczy Szépkiejtési Versenyt, majd
az Édes Anyanyelvünk
nyelvhasználati versenyt,
melyeken kiválóan szerepeltek diákjaink – emlékezett vissza Szántó Edit,
az iskola egykori magyartanára. – Ma méltán lehetünk büszkék.”
A Bátyúi Református Egyházközség Ararát
együttese Istent dicsőítő
énekekkel tette még emelkedettebbé az ünnepi han-

te, aki megemlékezett az
indulás éveiről, kiemelve, hogy az intézmény
létrejötte előtt a különböző korosztályok különböző épületekben tanultak.
„Községünk nyolcszáz
éves múltra tekint vissza,
mely idő alatt mindig is
működött itt oktatási intézmény. Erre méltán lehetünk büszkék” – mondta. Séra Viktória, a közép-

iskolát. Nagy öröm számunkra, hogy jelenleg is több száz
diák tanulhat e falak között”
– emelte ki Nyeste Albert, az
intézmény első igazgatója,
majd az őt követő igazgatók
is felidézték munkájuk tartalmas éveit.
Ezt követően a középiskola fennállását és a tanulókat a pedagógusok humoros zenés összeállítással köszöntötték. „Huszon-

gulatot. Őket követve Kacsó Géza református lelkész kérte Isten áldását a
jelenlévők életére.
Az esemény záróakkordjaként az intézmény
fennállásának 50. évfordulóját méltató emléktáblát avattak, melynek megvalósulását a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség tette lehetővé.

Kurmay Anita
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lyik már az iskolákban tanulhatott
az ’56-os eseményekről, a magyarok bátor kiállásáról. A mai fiatalok abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy személyesen találkozhatnak a véres küzdelem szereplőivel, tőlük kaphatnak hiteles
információt az akkor történtekről.
Ezért is nagy a mi generációnk felelőssége, hogy ezeket az élményeket átadjuk az utánunk jövőknek.
A hazaszerető ember mindig bízik a nemzetben, ez a nagy
igazság nyert megerősítést 1956
októberében, mutatott rá beszédében Váradi Natália, a Rákóczi
Főiskola tanára, az 1956-os események kárpátaljai kutatója. Aki
a továbbiakban arról szólt, hogy a
pesti barikádokon halált megvető
bátorsággal küzdők nem hősöknek születtek. Csupán annyi történt, hogy bennük ott volt a végtelen szabadságvágy és ott munkálkodott a zsarnokság elleni olthatatlan gyűlölet. Emléküket akkor őrizzük meg méltó módon, ha
lelkünkben mi magunk is tovább
éltetjük ezt a tüzet.
A koszorúzással egybekötött
megemlékezést Ferenci Attila, a
beregszászi magyar színház színészének szavalata tette még felemelőbbé.

Kovács Elemér

Színházi előadás Beregszászon

A mindig újjáéledő remény

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 65.
évfordulóján a hősök emléke előtt tisztelegve Beregszászon a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban
bemutatásra került az Idegenben keserűbb a sírás című,
veretes prózai szövegek kíséretében előadott zenés-táncos darab. A Kárpát-medencében méltán népszerű és
elismert Sodró együttes ezúttal új oldaláról mutatkozott be. Orosz Melinda, a beregszászi színház művésznőjének közreműködésével olyan előadást láthattunk,
amely a szülőföldjüktől távol került honfitársaink kétségbeeséséről, valamint Trianon után kisebbségi létbe
kényszerült több millió magyar kibeszélhetetlen fájdalmáról, valamint a mindig újjáéledő reményről szól.
A táncszínház jellegű
produkcióban a magyar
népdalkincs örök érvényű
darabjai – Napom, napom,
édes napom, Én Istenem,
tekints le rám, Elment az
én rózsám idegen országba
– mellett számos katonadal
– például a Ma este indulunk a frontra kezdetű – is
elhangzott. A Sodró együttes nagyszerű muzsikusainak játéka mellett
az együttes táncospárja – Orosz Péter és Váradi Enikő – élvezetes produkciójában gyönyörködhettünk.
Köszöntőjében Sin Edina, a
Kárpátaljai Magyar Színház Jótékonysági Alapítványa igazgatója arról
szólt, hogy a vérzivataros XX. században a magyarság jól megtanulta:
a sok-sok bizonytalanságon át vezető keskeny út csakis a remény apró kockáiból van kirakva. Ez a remény élteti azt, akit hazájától távolra sodort a sors,
és azt is, aki szülőföldjéről
nem mozdult el ugyan egy
tapottat sem, de a nagyhatalmak által kijelölt határok mégis átléptek fölötte.
Ünnepi beszédében Sin
József, a KMKSZ Bereg-

szászi Középszintű Szervezetének elnöke a magyar
szabadságharc vérbe tiprásának mérlegét így vonta meg:
1956. november 4-ét követően jött a szörnyű megtorlás: 229 embert végeztek ki,
húszezer felkelőt börtönöztek be, sokezer embert internáltak, és közel kétszázezer
ember menekült külföldre.
A kommunisták joggal gon-

dolhattak arra, hogy sikerült
elfojtaniuk az egész magyar
nép szabadságvágyát, a demokráciába vetett hitét. A
forradalom vérbe fojtására gyülekező szovjet csapatok közeledtével hiába küldte nyugatra az S.O.S.-jeleket
a magyar kormány, hamarosan visszatért Magyarországra az az időszak, melyről Ör-

kény István azt írta: Hazudtunk éjjel, hazudtunk
nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Ezek
a szavak ismerősen hangzanak ma is, vigyáznunk
kell tehát a tartásunkra,
hogy felismerjük a minket is fenyegető hazugságokat, melyeket egyes politikusok ma is nagy hévvel terjesztenek, emlékeztetett rá a KMKSZ politikusa. Az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc örök mementó: a magyarság mindenkor kiáll a
szabadságáért. Így van ez
ma is, legyen szó Kárpátalja, Erdély, Felvidék vagy
Délvidék magyar közösségeiről, melyek életképes, szerves részei a magyar nemzetnek, és egyben dolgos, törvénytisztelő állampolgárai saját or-

szágaiknak. A kisebbségi
jogokért anyanyelvi oktatási rendszerünkért, nemzeti hagyományaink megtartásáért mindig meg fogunk
küzdeni, hangsúlyozta Sin
József. Ebben az esetben
nem hátrálhatunk meg: nem
engedünk a negyvennyolcból és 1956 eszméiből sem.

Eszenyi Gábor
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Lélektől lélekig
Hálaadó istentisztelet Visken

Isten előtt nincs titok

„Nem vetek rátok más terhet,
hanem ami nálatok van, azt
tartsátok meg, amíg eljövök.”
(Jel 2, 24–25)
Uram, értem-e, jól értem-e
szavadat, az igét? Vonatkozik-e
ez az ige rám is, vagy a gyülekezetemre, közösségemre? Ha
rám vonatkozik, hogyan értsem?
Ez az üzenet a Tiatirabeli gyülekezetnek szólt. Az Úr mondta nékik, biztosította őket, a közösséget: „Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és
hogy a te utolsó cselekedeteid
többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened.”
(Jel 2,19–20/a)
Tudom én is, hogy nincs titok
Isten előtt. Nem csak cselekedeteimet, de gondolataimat, érzéseimet és indulataimat is ismeri,
tudja. Ezért szégyellem magam,
ezért van szükségem naponta önvizsgálatot és bűnbánatot tartani, mert Ő ismer és mindent tud.
Nem felejti el a jó dolgokat,
sem a szolgálatot, amit az Ő nevében végzünk, a tűrést, amit Ő
érte tűrünk, a szeretetet, amit másokkal éreztetünk… Örül Isten,
ha igyekszünk, ha az Ő tanácsa
és parancsai szerint élünk. Tudja,
hogy a sátán a nyomunkban van,
leskelődik utánunk. Azt is tudja,
hogy nem vagyok elég óvatos,
éber, és sokszor beleesem a csapdába. Sőt azt is tudja, hogy mit
érzek akkor, amikor látom, hogy
a testvérem bukik el. Lehet-e felmentés nekem, hogy ő próbálkozik a hamissággal, valami fajta
bűnnel, ezért nekem is megengedett, ha egy kicsit én is belekóstolok? Hiszen ő is csinálja…
Tudja az Úr az én dolgaimat!
Nincs felmentés a bűn alól, ha tudom, hogy bűn és mégis gyakorlom. De megszabadulhatok bűnöm ítéletétől, terhétől, ha bűnbánattal oda megyek a kereszt alá
és bocsánatot kérek a Megváltótól, őszintén.
Olyan jólesik, ha megdicsérnek, ha az emberek észreveszik a
jót, a szépet, az áldozatot, a szolgálatot, a szeretetet, a türelmet…
Szabad dicsérni, sőt kell a dicséret, az elismerés, de nem szabad
elbizakodni, felfuvalkodni utána.
Magasztaljuk az Urat a lehetőségekért, a jó alkalomért, és kérjük
áldását további szolgálatunkra.
Meghallod-e, amikor
az Úr dicsér? Meghallották
a Tiatirabeliek is, mert János leírta az Úr szavát… De
megmeghallod, meghallom, ha
az Úr megdicsér?
Miért, Isten dicsérni is szokott? Azt meghallom-e, meghallod-e, ha int, megdorgál, megfedd? Biztosan meghalljuk. Hogyan? Az Úr Istennek nincs füllel hallható hangja…
Van Neki hangja, amit a lelked, a lelkem meghall! Ha dorgál, nincs nyugalmam. Fáj a lelkem, mert érzem, hogy Isten ellen
vétkeztem. Hangosan szól és nem
tudom elhallgattatni az Ő hangját.
Nincs béke és nem tudok örülni semminek, nem találom a helyemet, nem tudok aludni, nyugtalan vagyok és úgy érzem, elveszett, kicsúszott a „talaj a lábam
alól”. Minden homályos és bizonytalanná vált bennem és körülöttem. Miért? Mert vétkeztem
Isten ellen és megszomorítottam.
Csak a belátás, bűnbánat,
megbánás, bocsánatkérés után
van feloldódás! Mindig van szabadulás, mindig van kegyelem,
ha kérem. Kérdés, meddig tudom takargatni, húzni, halaszta-

ni az időt, kicsinyíteni vagy tagadni a bűnt? Legjobb, ha a felismerés után azonnal rendezem
életemet az Úr előtt. Hamar jön
a segítség, a gyógyulás, a béke és
nyugalom, s erre vágyik a lélek.
Ugye meghallod az Úr hangját,
ha valami rosszat tettél? Miért ne
hallanád meg azt is, amikor Ő dicsér? Mert Ő szeret dicsérni. Milyen jó, hogy látja a jót, a szépet,
a törekvést, akarást. Értékeli és
számontartja minden jó cselekedetedet. Nem csak számontarja,
megdicsér érte. Ugye jó érzés,
amikor a lelked mélyén hallod,
érzed az Úr mosolyát, örömét,
dicséretét? Ha Vele jársz, ha az
életed az Övé, akkor biztosan tudod, hogy mi tetszik Neki, mi az,
amit áldása követ.
A tiatirai gyülekezetet is
megdicsérte… De volt valami
panasza is az Úrnak. Nem tűri
a bűnt, a hamis tanítást, ami a
gyülekezetben gyakorlattá vált.
„Adtam néki időt, hogy megtérjen…” Nem tért meg és ha nem
térnek meg a többiek sem, akkor
jön az ítélet!
De azok, akik nem követték
a hamisságot, a tisztátalanságot,
akik nem gyakorolták a bűnöket, „nem mentek bele a Sátán
mélységeibe…”, azok nem kapnak büntetést. Ők kapták a dicséretet, ők áldást örökölnek az Úrtól. „Nem vetek rátok más terhet” – mondja az Úr.
Jól értem-e az igét? Rám is
vonatkozik? Hogyan értsem, mit
jelent ez az ige az életemben?
„Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.
És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a
pogányokon.”(Jel 2,24/b–25)
Rád és rám is vonatkozik
az ige! Megtartani, áldani akar és
ad erőt, hogy amikor a sátán serege körülveszi életemet, amikor a
modern, pogány világ támad, kísért az Ő hatalmával, Szent Lelke erejével uralkodhatok felette.
Mit érzel most lelkedben,
kedves Olvasóm? Bizalmat, örömöt, hálát, biztonságot? Jó, hogy
így érzel. Fogadd el az Úr intését, feddését, de örvendjen szíved-lelked az Ő dicséretének és a
jutalomnak. Senkitől nem tanulhatunk szebbet, jobbat, maradandóbbat, mint Istentől. Az Ő igéje,
tanítása kibírt, túlélt száz és száz
irányzatot. Isten nem akar terhet
rakni ránk. De azt meg kell tanulnunk, hogy csakis az Ő törvénye,
tanácsa, parancsa által maradhatunk meg, és csakis így élik túl
gyermekeink, unokáink is a világból felénk áradó fertelmet, erkölcstelenségeket. Legyen irgalmas hozzánk, gyermekeinkhez,
unokáinkhoz, népünkhöz Isten!
Uram, ha a bűnöket számon
tartanád, ki maradhatna meg,
ki állhatna meg előtted? Köszönöm, hogy Te ma is tanítasz, figyelmeztetsz. Mily jó, Igédből
hallhatom hangodat, amikor szívemre beszélsz. Bocsáss meg engedetlenségemért. Ne ítélj el kérlek, segíts, hogy mindenkor eltaláljak a kereszthez. Adj bocsánatot, szabadulást. Köszönöm,
hogy számon tartod a jót is. Áldott légy a biztatásért, a dicséretedért, az örömökért, amit kapok
Tőled. Uram, olyan csodálatos
a Te Igéd, jó hangodat hallani.
Taníts, kérlek, és segíts, hogy az
életben jól vizsgázzak. Magasztallak, Uram! Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Közös hittel, egy akarattal
Elejét lásd az 1. oldalon

Csakhamar kiderült, hogy a
felrakott fóliapalást ellenére
több helyen beszivárog a víz,
így hát az ideiglenes beavatkozást gyorsan követnie kellett
egy végleges, szakszerű megoldásnak…
Az elmúlt vasárnap Visk
1800 lelket számláló reformtus népe a meghívott vendégekkel azért gyűlt össze, hogy hálát
adjon a Mindenhatónak. Aki ismét csodát tett: isteni indíttatásból vezérelve, a helybeliek ös�szefogásának, az anyaországban élő innen elszármazottaknak, a Visket korábban meglátogató turistáknak, a különböző anyaországi egyházi és civil szervezeteknek, valamint a
magyar állam segítségének köszönhetően sikerült új, időtálló
fémpalásttal befedni a tetőszerkezet egészét.
Igei köszöntőjében Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa
Református Egyházmegye esperese a híveket Ézsaiás próféta szavával köszöntötte, aki
arra buzdít mindenkit, hogy örvendezzenek és magasztalják
az Úr nevét, aki fenséges tetteket vitt véghez. Az esperes
arra emlékeztetett, hogy Krisztussal együtt boldog bizonyosságunk van a jövőt illetően. Amíg
itt a földön tart a kegyelmi idő,
addig ő velünk van életünk minden percében, az örömökben és
a megpróbáltatásokban egyaránt.
Ugyancsak Ézsaiás (a mindenek tudója) gondolatait helyezte
a jelenlévők szívére Zán Fábián
Sándor református püspök. Aki
igehirdetésében gyarló emberi
voltunkra emlékeztetett: baj esetén nyomban a kegyelmes Istenünkhöz fordulunk, ám a veszély
elmúltával hajlamosak vagyunk
a hálaadásról megfeledkezni. És
nemcsak a hálaadásról, de arról
is, aki a veszedelemből kimentett bennünket. Elfeledkezünk
beszélni az Úr nagy kegyelméről, amit irányunkban tett. Pedig
a hívő keresztyén református embernek az Isten iránti hálaadásra
mindenkor készen kell állnia, és
nemcsak szavakkal kell megköszönni Istenünk nagy jóságát, hanem egész életünk példájával. A
modern ember az örökös nagy rohanásban talán ott követi el a leg-

nagyobb hibát, hogy viselkedésében, tetteiben, de még beszédmódjában sem különbözik azoktól a társaitól, akik távol kerültek Jézustól,
illetve sohasem tartoztak az ő nyájához. Igenis beszélni kell a Megváltó nagypénteki hatalmas áldozatáról, valamint a húsvétnak mindent beragyogó fényéről, és arról,
hogy valamennyien Isten megváltott gyermekei vagyunk, s az igazaknak ott van elkészítve a hely a
mennyországban.
Az igei hirdetést követően
Jenei Károly viski lelkész beszámolt arról, hogy a gyülekezet, a

presbitérium tagjai milyen példamutató magatartást tanúsítottak a
felújítási munkálatok során, s a
kezdetektől fogva biztatták egymást: meglásd, megsegít az Úr.
Időközben az a felelős döntés született, hogy nem csupán a szélvihar által a tetőszerkezeten ütött
hatalmas rést foltozzák be, hanem
újra, időt állóbbra cserélik az egész
1115 négyzetméternyi tetőfelületet. Végül a lelkipásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki tevőlegesen, anyagilag és erkölcsileg hozzájárult e hatalmas feladat
elvégzéséhez.
„A viski templom olyan közös
örökségünk, amit nem hagyhatunk
veszni. Nem is fogjuk!” – fogalmazta meg már a kezdetek kezdetén a magyar kormány álláspontját Grezsa István miniszteri biztos.
Ünnepi beszédében erre emlékeztetett Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja. Aki elismerően szólt arról, hogy a viskiek
mostani nemzedéke tisztában van
vele: ahogyan mi, ma élő magyarok mérlegre tesszük elődeink cse-

Bárdos István kapta idén a
Pásztor Ferenc-díjat

Pásztor Ferenc egykori vértanú
plébánosukra emlékeztek a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben október 24-én.

A szent életű lelkipásztort 1949
márciusában hurcolták el Szibériába, ahol 1951-ben életét vesztette. Az egyházközség azóta is őrzi

lekedeteit, úgy az utánunk következő nemzedékek is értékelni
fogják a mi tetteinket. Az egykori koronaváros református hívei azt is tudják, hogy egy egyházi közösség azzal teheti a legtöbbet a magyar nemzetért, nemzettársaiért, ha a legnagyobb
bajban és veszélyben is ébren
tartja a reményt, és megtanít reménységgel teli mérleggel magyarul imádkozni, további célokat kitűzni, a közös ügyért ös�szefogni és dolgozni. A főkonzul
arról biztosított mindenkit, hogy
a magyar kormány, az anyaország továbbra is határozottan kiáll a kárpátaljai magyarok mellett. Mi, magyar emberek Magyarország és Ukrajna együttműködésében, a közös gazdasági sikerekben, az átjárható és
kényelmes határátkelők meg-

teremtésében, a közös infrastruktúra és összekapcsolódó úthálózatok fejlesztésében, a kölcsönös gyarapodásban és fejlődésben, a jószomszédi kapcsolatok elmélyítésében vagyunk érdekeltek, hangsúlyozta beszéde
végén a diplomata.
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul.” Ma ismét bebizonyosodott, hogy az Istenbe vetett mélységes bizodalom, az
összefogás és a krisztusi szeretet csodákra képes, hangsúlyozta köszöntőjében Nagy Béla, a
Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka. Aki arra kérte a viskieket, hogy a mostani
nagy próbatétel után se szűnjön meg közöttük az egyetértés.
Ahogy az Írás mondja: hordozzátok egymás terhét türelemmel
és szeretettel, fogalmazott a főgondnok.
A hálaadó istentiszteletet
Pál Lajos harmonikajátéka és
Pál Eszter énekszolgálata foglalta keretbe.

Kovács Elemér

emlékét. Az utóbbi tíz évben két
emléktáblát is avattak a tiszteletére, kollégiumot, közösségi házat és alapítványt is neveztek el
róla, szobrot állítottak neki, valamint megalapították a Pásztor Ferenc-díjat, amelyet olyan
személynek ítélnek, aki áldozatos munkát, szolgálatot vállalt az
egyházközségért.
Idén a hívek ünnepi szentmise keretében imádkozhattak a példaértékű lelkiatyáért,
szemlélhették bátorságát, kitartását, tanúságtételét. A liturgia után közösen kimentek
a Pásztor Ferenc Házhoz, ahol
megkoszorúzták Ferenc atya
emléktábláját.
A Pásztor Ferenc-díjas nevének kihirdetése egy várt és megható pillanat volt mindenki számára. Ez alkalommal Bárdos István részesülhetett a kitüntetésben. Szívből gratulálunk a díjazottnak!

Kárpátalja.ma
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Közösség
’56-os megemlékezés, színházi előadás Ungváron

Tiszteletadás és remény

Az elmúlt hétvégén az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett a világ magyarsága. Arra, hogy hatvanöt évvel ezelőtt voltak bátrak, akik egy évtizednyi megalázottság, elnyomás,
testi és lelki nyomorgatás után ki merték mondani: elég volt! A magyarság a saját kezébe vette sorsának irányítását. S ez a példamutatás máig ható kell legyen!
Magyarország ungvári és beregszászi külképviseleteinek, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) szervezésében
szombaton közös megemlékezésre és a hősök előtti főhajtásra került sor Ungváron. Az alkalom a Majdan Hősei parkban
vette kezdetét, ahol az itt felállított 1956-os emlékmű mellett
az Ungvári Dayka Gábor Magyar Középiskola tanulói verses-zenés műsorral emlékeztek
’56 hőseire. A koszorúzást követően az emlékezők az ungvári börtönhöz zarándokoltak,
ahol a magyar forradalom leverése után a szovjethatalom közel 800 magyar forradalmárt
tartott fogva. Itt elhangzott Tollas Tibor Október 23. című verse, majd néma főhajtásra és koszorúzásra került sor.
Ungváron már az ünnep előestéjén megkezdődött a megemlékezés, amikor is a Kárpátaljai Megyei Drámai Színházban a magyarországi 4 for

Dance táncegyüttes a Hun a ritmus című előadását tekinthették meg az érdeklődők. Az előadást megnyitó ünnepi köszöntőjében Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának
főkonzulja kiemelte: 1956-ban
egy kicsinek számító közép-európai nép – a magyar, egyedüliként a szocialista táborban – példa nélküli módon felkelt a világ
akkori egyik legerősebb hatalma,
a Szovjetunió ellen, az 1945-ben
elrabolt szabadsága, hagyományai, kultúrája visszaszerzéséért,
és ezzel méltán vívta ki az egész
világ csodálatát. A diplomata abbéli örömének adott hangot, hogy
az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek céljai – minden szenvedés és megtorlás ellenére – megvalósultak, és ma már
egy szabad Magyarországon és
egy harminc éve független Ukrajnában, a baráti ukrán néppel
együtt közösen emlékezhetünk,
félelem nélkül ünnepelhetünk.
„Közös történelmünkben nem
először bizonyosodott be, hogy
magyarok és ukránok nem ellen-

Magyar irodalmi napok
Kárpátalján

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) – egy év kihagyás után – október 21–23. között idén újra megrendezte hagyományos irodalmi karavánját. A XIV. Együtt Írótábor – Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok rendezvénysorozata ez alkalommal
is tartalmas programokkal várta az irodalombarátokat, amelyek
során az érdeklődők közelebbről is megismerkedhettek az Együtt
c. irodalmi folyóirat szerkesztőivel, aktív szerzőivel, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) tagjaival. Az események Gát, Beregszász, Tiszabökény, Péterfalva, Tivadarfalva, Visk, Nagyszőlős
tanintézményeiben, könyvtáraiban zajlottak – a karanténszabályok
betartásával.
A rendezvénysorozat kezdeteként az irodalmi karaván résztvevői megkoszorúzták Kovács
Vilmos emléktábláját a költő,
író szülőfalujában, Gáton, majd
a beregszászi Európa–Magyar
Ház udvarán felavatták Petróci
Iván ruszin költő, műfordító emléktábláját.
Ezután író-olvasó találkozóra került sor a Beregszászi Városi Központi Könyvtárban. A
vendégeket és a szép számban
összegyűlt érdeklődőket Varga
Éva igazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy a legutóbbi találkozás óta úgy az intézmény neve,
mint helyszíne is megváltozott,
de a könyvtár missziója nem.
Dupka György, a MÉKK elnöke,
a KMMI igazgatója bemutatta az
Intermix Kiadó gondozásában az
utóbbi két évben megjelent kiadványokat, valamint az Együtt
irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóirat legújabb számait. Külön kiemelte
a Kárpátaljai Magyar Könyvek
sorozat 296. darabját, „A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig című antológiát, illetve saját legutóbbi művét,
a „Jön még egy új világ” A magyar ’56 kárpátaljai kézikönyve
című tudományos ismeretterjesztő monográfiáját.
Ezután sorra bemutatkoztak

a jelen lévő irodalmárok. Marcsák
Gergely költő, szerkesztő beszámolt arról, hogy augusztusban a leköszönő Csordás Lászlótól átvette
a KVIT elnöki tisztségét, valamint
arról, hogy az Együtt olvasószerkesztője lett. Ismertette recenziókat, cikkeket, előadásokat tartalmazó Súlyos hagyomány című kötetét. Végül versei közül a Gloria
victis cíművel emlékezett meg az
1956-os forradalomról.
Nagy Tamás költő, a KVIT tagja, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanársegédje
elmondta, hogy a versírás mellett
immár műfordítással is foglalkozik,
majd ízelítőt adott azokból a költeményeiből, amelyeket a Litera irodalmi portál a legjobb 25 év alatti
szerzők versei közé is beválogatott.
Sz. Kárpáthy Kata író, a KVIT
titkára a Részvét című írásából olvasott fel részletet. Shrek Tímea
író, a KVIT alelnöke ezúttal nem
prózai művet hozott az érdeklődőknek, a „málenykij robot” közelgő
emléknapja tiszteletére Hidegfüst
című versét olvasta fel.
Szemere Judit, a Kárpátaljai
Hírmondó főszerkesztője bemutatta a Kárpátaljai Szövetség folyóiratát, amely a híd szerepét tölti be az anyaországba áttelepült és
az itthon maradt kárpátaljaiak között, és amelyben kárpátaljai hírek, események, tanulmányok és

felek, hanem sorstársak. Mi, magyarok tudjuk és hirdetjük: okos
szomszédok nem ellenségeskednek, nem vitatkoznak egymással, mert két, egymás kultúráját,
nyelvét tisztelő nemzet együttműködése mindig gyümölcsöző
gazdaságilag és az állampolgárok jólétét szolgálja. A kölcsönös
tiszteleten és előnyökön alapuló
együttműködés esetén, kölcsönösen gyarapodva, gazdagodva nem
kell megtagadni életmódunkat,
önmagunkat, nyelvünket, közös

lődőképes és békés Ukrajna megléte, amely jogbiztonságot nyújt,
és vonzó európai jövőképet tud
felvázolni minden állampolgárának nemzetiségi hovatartozásától, anyanyelvétől függetlenül.
„Mi továbbra is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálódjanak, és végre egy közös
sikertörténetről beszélhessünk.
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy az 1956-os elődeink iránti tisztelettel, gyermekeFotó: Szabó Sándor

múltunkat, értékeinket” – fogalmazott Bacskai József.
A diplomata elismeréssel szólt
arról, hogy a kárpátaljai magyarság a legnehezebb időkben is képes volt megőrizni anyanyelvét
és önazonosságát. Arra is rávilágított, hogy szomszédként Magyarország érdeke egy stabil, fej-

ink iránti felelősséggel, kölcsönös együttműködéssel, jó szándékkal és közös célkitűzésekkel
környezetünket megóvva felvirágoztassuk közös földünk azon
szegletét, amelyet a mindenható
Isten ránk bízott” – hangsúlyozta a diplomata.
A szabadságvágy erővé válik

művészeti alkotások kapnak helyet. Mint mondta, a legújabb, őszi
szám Kárpátaljára juttatása folyamatban van.
A találkozó résztvevői új oldaláról ismerhették meg Beke Mihály Andrást, Magyarország beregszászi külképviseletének első
beosztott konzulját, aki írói arcát is
megmutatta. A beregszászi közönség előtt debütált a „Nincsen számodra hely” című esszéválogatása,
ami a Magyar Napló gondozásában
jelent meg 2020-ban. A diplomata
két esszéjét ismertette a kötetből.

it, majd megemlékezett Kiss Ferenc (Péterfalva, 1928. november
11. – Budapest, 1999. október 30.)
irodalomtörténészről, akinek emléktáblája az iskola falán kapott helyet. A találkozó zárásaként a résztvevők elhelyezték a tisztelet koszorúit az emléktáblánál.
A Tiszabökényi Gimnáziumban Borgátó Szilvia igazgató fogadta az irodalmi karaván résztvevőit, akik a tanintézmény dísztermében mutatkoztak be az felső tagozatos diákok előtt. Dupka
György bemutatta az Intermix Ki-

Az irodalmi karaván másnap
az ugocsai Tiszaháton folytatódott, ahol rendhagyó élő irodalomórákra került sor Tiszabökény
és Tiszapéterfalva iskoláiban. A
Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap- és
Középfokú Oktatási Intézmény udvarán Újfalusi Irénke igazgatónő és
Varga Jolán helyettes köszöntötte
vendégeket. Az iskola két végzős
tanulója elszavalta Dupka György
Tiszaháti képeslapok című versét.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Beke Mihály András, Magyarország beregszászi külképviseletének első beosztott konzulja
is, aki az 1956-os forradalom eseményeit idézte fel. Dupka György
bemutatta az írótábor résztvevő-

adó legújabb kiadványát, „A felnégyelt Haza…” 100 év versei Trianontól napjainkig, 1920–2020
c. antológiát, valamint az Együtt
irodalmi-művészeti-humán tudományi-kulturális folyóiratot. Marcsák Gergely, Shrek Tímea író és
Sz. Kárpáthy Kata fiatal irodalmárok felolvastak műveikből, e sorok
írója pedig a Kárpátaljai Hírmondó
folyóiratot prezentálta.
Hasonló rendhagyó irodalomóra zajlott a Péterfalvai Református Líceum udvarán, ahol
Tóth-Molnár Emőke magyar szakos tanár köszöntötte az irodalmárokat. Dupka György kárpátaljai szerzők műveit és folyóiratokat tartalmazó ajándék könyvcso-
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és egyesíti az embereket, fogalmazott köszöntőjében Anatolij
Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, aki arra is emlékeztetett, hogy ’56-ban milyen súlyos árat fizetett a magyar nép ebben a küzdelemben. Kiemelte: büszkék vagyunk mindazokra a magyarokra, akik nem féltek hangot
adni véleményüknek.
Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Megyei Tanács ügyvezető
elnöke az ’56-os budapesti és a
2014-es kijevi forradalmi események között párhuzamot vonva megjegyezte: az ukránok és
a magyarok 58 év különbséggel
kinyilvánították, hogy szabadok
akarnak lenni és jobbá szeretnék
tenni életüket. Arra is felhívta a
figyelmet, hogy a történelem során bebizonyosodott: a függetlenséget senki nem kapja ajándékba, azt ki kell harcolni. Az
ilyen tiltakozások minden időben fontos történelmi időszakok
voltak, szellemileg egyesítették
a testvérnépeket. „Ukrajna függetlenségének évei alatt ilyen
baráti támaszt érzünk Magyarország részéről. Történelmileg
sorsunk szilárdan összefonódik, családi, partneri és kulturális kapcsolatok kötnek össze
minket” – fogalmazott a politikus, aki hálás köszönetet mondott Magyarországnak az Ukrajnában zajló szociális és integrációs törekvések támogatáshoz
nyújtott segítségéért.

Kósa Eszter

magot adott át az iskolai könyvtárak számára.
Délután a XIV. Együtt Írótábor résztvevői látogatást tettek a
Tiszapéterfalvai Képtárba, majd a
tiszabökényi művelődési házban
(igazgató Kovály Csilla) író-olvasó találkozó keretében mutatkoztak be az érdeklődőknek.
Október 23-án a Felső-Tisza-vidékére, Viskre, az egykori koronavárosba látogatott el az
irodalmi karaván. A Fodó Sándor Közösségi Házban Takács
Zsuzsanna, a közösség ház vezetője fogadta az irodalmárokat.
Megemlékeztek az intézmény
névadójáról, Fodó Sándor tanárról, politikusról, valamint az
1956-os magyar forradalomról.
Dupka György beszédében elmondta, hogy a 65 évvel ezelőtti
budapesti eseményekbe aktívan
bekapcsolódtak kárpátaljai fiatalok is. Felidézte a nagyszőlősi
és a mezőkaszonyi csoportokat,
akik mindent kockáztatva bátran kiálltak a magyarok függetlenségéért.
Ezután közelgő 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a
település jeles szülöttét, Czébely
Lajos nyugalmazott magyartanárt, költőt, helytörténészt. A köszöntésbe bekapcsolódtak a viski
zenészek is Pál Lajos vezetésével. Végezetül Takács Zsuzsanna, Czébely Lajos és az írótábor tagjai megkoszorúzták Fodó
Sándor sírját a helyi temetőben.
Délután Nagyszőlősön elhelyezték a tisztelet és megemlékezés koszorúit a nagyszőlősi
’56-os politizáló fiatalok emléktáblájánál.
A tábor utolsó helyszíne a
nemrég nyílt nagyszőlősi Révész Imre Galéria volt, ahol Tóth
Márta, a galéria tulajdonosa és
Marinics Sándor képzőművész
fogadta a vendégeket. A galériában együtt tekintették meg
Marinics Sándor október elsején nyílt tárlatát, majd kötetlen
beszélgetéssel zárult a program.

Szemere Judit
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Közélet

Felavatták Petróci Iván
emléktábláját Beregszászon

Petróci Iván ukrán költőként
és műfordítóként kezdte pályáját Kárpátalján, de az 1990-es
évek elején áttért az Ukrajnában önálló nyelvként el nem ismert ruszinra, anyanyelvére, és
ettől kezdve csak ezen a nyelven írt. A Kárpátaljai Magyar
Irodalmi Napok keretében Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Beregszászért Alapítvány közös szervezésében
október 20-án az Európa Magyar Ház udvarán emléktábla-avatással méltatták a sokoldalú író életművét.

tott konzul. Margarita Lukecsa, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Ruszin Társaság tagja igazi patriótának nevezte a költőt, aki nagyon szerette Kárpátalját, az itt
élő embereket és az irodalmi életet. „Petróci Iván életében vis�szahozta Kárpátaljára a ruszin irodalmi életet, emellett elsőként fordította le az Egri csillagokat és
Radnóti Miklós Bori noteszét ruszin nyelvre” – méltatta a költőt
Dupka György történész. „A Beregszászért Alapítvány első ízben állít emléktáblát nem magyar
személynek, bár Petróci Iván ezer

A jelenlévőket Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, történész köszöntötte. „Petróci
Iván költői és műfordítói munkája
mellett jelentős újságírói érdemeket is szerzett” – kezdte, majd ismertette a ruszin író életét. Kiemelte, Petróci Iván jó barátságot ápolt
Balla D. Károllyal, olyannyira,
hogy egymás műveit fordították.
„Műfordítónak lenni nagy kihívás,
egy másik nyelven visszaadni azt,
amit a költő üzen, nem könnyű, de
nemes feladat” – emlékeztetett rá
Beke Mihály András, első beosz-

szállal kötődik a kárpátaljai magyarsághoz és a magyar irodalomhoz – emelte ki levélüzenetében Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának
elnöke, melyet Pirigyi Gergely tolmácsolt a jelenlévők felé. – Emléktáblájának felavatásával nagybátyja, Potusnyák Fedor után a ruszin
irodalom és művelődés újabb neves alakjának van immár emlékjele városunkban.”
Az emléktáblát Beke Mihály
András és Margarita Lukecsa
leplezte le.

K. A.

Balla Boglárka, az extrém manikűrök szerelmese

Egy nehéz út kiteljesedése

Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. És sokszor
próbák elé állít minket, melyek nehezek, fájdalmasak, de tudnunk
kell, hogy mindig terve van velünk. A kaszonyi Balla Boglárkát is
megpróbálta az élet, sok nehézségen ment át, de ma már úgy érzi,
a manikűr szakmában megtalálta útját. Vallja: boldogságunk útjába nem állhat semmi. Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Meséljen magáról.
– Mezőkaszonyban születtem, ma is ott élek. Hatévesen
egyik nap azt vettem észre, hogy
nagyon fáj a kezem és a lábam.
Pár napon belül már annyira fájt
mindenem, hogy nem bírtam
lábra állni. Szüleim természetesen kórházba vittek, de sajnos ott
sem tudták megállapítani, hogy
mi lehet velem. Előbb Beregszászban, majd Munkácson kezeltek, volt, hogy egy teljes hónapot bent töltöttünk a kórházban, de nem tudták megállapítani az orvosok, hogy mi történik velem. Majd Kijevbe kerültünk, ahol megszüntették a fájdalmaimat, de még mindig nem
tudták, hogy mi bajom van. Iskolába nem járhattam, nehogy valami fertőzésem legyen, így otthon, magántanárokkal tanultam.
Ma már tizennyolc éves vagyok,
tudok közlekedni, nem fájnak a
végtagjaim, de még mindig kezelés alatt állok.
– Hogyan lehetett ezt az időszakot lelkileg feldolgozni?
– Hatévesen még nem is értettem, hogy mi történik velem,
még túl kicsi voltam hozzá. Az

idő múlásával azonban egyre nehezebben tudtam elviselni a bezártságot, hogy nem járhattam iskolába, nem találkozhattam a barátaimmal. Az ember el sem tudja
képzelni, hogy a kis dolgok men�nyire fontosak, amíg meg nem tapasztalja.
– Mikor döntött a manikűr
szakma mellett?
– Mindig is nagyon szerettem
rajzolni, a kórházban is sokat festegettem időtöltésként és egyfajta terápiaként is. Az utóbbi időben az interneten sok oktatóvideót
néztem, mindig próbáltam valami új rajztechnikát elsajátítani.
Családom és nővérem biztatására pedig bele is vágtam egy manikűrös képzésbe. Nevetlenfaluban
Csongovai Melisszánál tanultam
egy tanfolyamon, az oklevelemet
az idei évben szereztem meg, és
ma már várom kedves vendégeimet Mezőkaszonyban.
– Milyen nehézségekkel találta szembe magát?
– Az oklevelem megszerzése
előtt csak magamnak készítettem
manikűrt. Mondanom sem kell,
magunknak sokkal nehezebb elkészíteni, mint másvalakinek. De

Garanyi József-emléktáblát
avattak Bátyúban

Száz évvel ezelőtt született
Garanyi József beregszászi
festőművész, aki Bátyúban látta meg a napvilágot. A Beregszászért Alapítvány jóvoltából az elmúlt héten emléktáblát avattak a festőművész szülőfalujában.
A Bátyúi Művészeti Iskola falán elhelyezett emléktábla avatóünnepségére érkezett
vendégeket Szabó István, az intézmény igazgatója köszöntötte. Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi
Konzulátusának konzulja köszöntőjében kiemelte: Garanyi
Józsefet Isten különleges adottságokkal, tehetséggel áldotta meg, egyedi látásmódjának
köszönhetően képein keresztül megismerhetjük Beregvidék
népének lelkületét, a beregi táj
szépségét.
Dalmay Árpád, a nyíregyházi székhelyű Beregszászért Alapítvány kuratóriumi
elnöke személyesen nem lehetett jelen az ünnepségen, de
levélben köszöntötte a megjelenteket. Az alapítvány céljairól szólva Dalmay levelében kifejtette, hogy elsősorban a Beregszászban és a Beregszászi kistérségben élő magyarság nemzeti azonosságtudatát akarják erősíteni emlékművek, szobrok, emléktáblák állításával, magyar nyelvű könyvek ajándékozásával.
„Azok emlékét igyekszünk
megörökíteni, akik vagy ezen
a vidéken születtek, vagy itt
tevékenykedtek, vagy olyan
országos hírű személyiségek
voltak, akik megtisztelték lá-

togatásukkal szűkebb pátriánkat. Azt már a történelem alakította úgy, hogy ezek szinte kizárólag magyar személyek voltak,
hisz Kárpátalja több mint ezer
évig a Magyar Királyság része
volt. Úgy gondolom, hogy történelmünk, irodalmi és művészeti
múltunk ismerete nemcsak a magyarok számára fontos, hanem az
itt élő ukránok, oroszok számára
is... Bízom benne, hogy az ő elismerésüket, tiszteletüket is kiváltják ezek az emlékjelek, hozzánk
hasonlóan büszkeséget éreznek
múltunk, emlékeink iránt, s ez is
hozzájárul a különböző nemzetiségű polgárok békés együttéléséhez, egymás kölcsönös tiszteletéhez.” Garanyi József önzetlenségéről és ragaszkodásáról szólva Dalmay kiemelte, hogy a művész szinte valamennyi egykori osztálytársát megajándékozta
egy-egy képpel, „2003-ban pedig 33 festményből álló gyűjteményt ajándékozott Beregszásznak, amelyekből a Beregvidéki
Múzeumban állandó kiállítás
nyílt. Festményei eljutottak a világ minden tájára”.
Dalmay Árpád levelében arról
is beszámolt, hogy alapítványuk az
utóbbi években három mellszobrot, két emlékművet és mintegy
harminc emléktáblát állított Beregszászban, a járásban, de az egykori Bereg vármegyében is.
A mostani emléktáblát Galambos Gabriella, a Bátyúi kistérség elnökhelyettese köszönte
meg. Garanyi Józsefre emlékezve kiemelte: a településen született festőművész élete során számtalan nehézséggel került szembe,
de soha nem tört meg, s ez a ma

engem nem riasztanak a kihívások. Szeretem a bonyolult, extrém
mintákat, és addig gyakorlom azokat, amíg tökéletes nem lesz. Emellett újoncként meg kell ismertetnem magam a leendő vendégeimmel, tudniuk kell a munkámról. Otthon dolgozom, de vannak
vendégeim Nevetlenfaluban is. Ha kell, házhoz
megyek. Remélem, a vendégeimnek is ugyanúgy
fog tetszeni a munkám,
mint nekem.
– Mit tud nyújtani a
vendégeknek?
– Gél lakkal dolgozom,
valamint az orosz gép manikűr technikáját is elsajátítottam, így az építéstől a
különböző formájú, mintájú rajzokig bármi kérhető tőlem. Vannak, akik a
letisztultabb, egyszerűbb
mintákat kedvelik – egy
francia manikűr mindig
elegáns megoldás. Személyes kedvencem azonban a bonyolult minta, például egy filmes karakter.
(Ilyen az Az című film bohóca, amelyet a legutóbb
készítettem, és amit akár
Halloween-re is kérhetnek.) Igyekszem mindig
tudásom legjavát nyújtani.
– Ebben a szakmában is nagy hangsúlyt
kell fektetni a betegségmegelőzésre.
– Mi, emberek is sokfélék vagyunk, és bár az anyagok, amikkel
dolgozzunk, antiallergének, mégis
előfordulhat, hogy a vendég nem
jól reagál egy-egy körömépítésre.

Nagyon oda kell figyelnünk a bőr
és a köröm állapotára, ápolására.
Ha valami probléma lépne fel, kezelnünk kell, egy másik anyaggal

kell dolgoznunk, ami nem bántja a
vendég kezét.
– Mit jelent önnek a szakmája?
– Számomra az alkotás sza-

nemzedékének is példaként kell
szolgáljon.
Garanyi József életútjáról,
festészetéről szólt Hájas István bátyúi festő, a helyi református gyülekezet presbitere
és hitoktatója, illetve Kovács
László beregszászi műgyűjtő,
aki ez alkalomból kiállítást is
szervezett a művészeti iskolában, s egy-egy Garanyi-képet
ajándékozott a helyi művészeti iskolának, illetve a falumúzeumnak.
Az avató ünnepségen köszöntőt mondott Séra Viktória,
a bátyúi oktatási, kultúrális, ifjúsági és sportügyiosztály vezetője, valamint Bimba Csilla, a KMKSZ bátyúi alapszervezetének elnöke, akik abbéli reményüknek adtak hangot,
hogy a település a jövőben is
sok tehetséges fiatalt ad a magyar nemzetnek, akik szülőföldjükön találják meg boldogulásukat.
A tehetség, a tálentum Isten
ajándéka, amivel mindenkinek
jól kell sáfárkodnia. Garanyi József ezt tette, mondta az ünnepség végén Kacsó Géza bátyúi lelkész, aki áldást kért a megemlékezők életére.
Az ünnepség keretében fellépett a fiataloknak ma is példát
mutató Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub énekkara, a Csalogány
népdalegyüttes pedig galgamenti
és somogyi népdalokat adott elő.
Garanyi Józsefnek ez az emléktáblája a Magyar Festészet
Napján méltó időpontban és
méltó körülmények között kerül fel a Bátyúi Művészeti Iskola falára. Fogadják szeretettel ajándékunkat, őrizzék, becsüljék meg, legyenek büszkék
rá, hogy Kárpátalja egyik híres
festőművésze az Önök községében született – zárta levelét
Dalmay Árpád.

Kósa Eszter

badság. Nagyon szeretem csinálni, szeretek ilyen kis méretben valami különlegeset festeni. Kicsit olyannak érzem magam, mint egy művész. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy családom és párom is maximálisan támogat. Az ő biztatásuk nélkül
nem lennék itt. Nővéremmel van egy közös tetoválásunk is, a minta azonos, de
az idézet más. Az enyém: a
múlt is fájhat. De az én filozófiám szerint vagy elugrasz előle, vagy tanulsz belőle. Ezt azt jelenti, hogy a
múlt lehet rossz, de a jövőben tanulhatsz a hibákból.
– Hogyan élte meg a
pandémia időszakát?
– Bár még nem régen
dolgozom, így a szigorítások munkám során annyira nem érintettek. Azonban nem könnyű ez az időszak nekem sem. Mint említettem, mindig is vigyázni
kellett, nehogy elkapjak valamilyen fertőzést, a koronavírus pedig még inkább
veszélyt jelent. Azt tudom
mondani mindenkinek: vigyázzon magára!
– További tervek…
– Mindenképpen szeretném fejleszteni magam, a tudásomat. Távlati terveim között szerepel, hogy egy saját
szalont nyissak, és ott fogadjam a leendő vendégeimet.
Emellett szeretnék közös családot a párommal.
– Mi pedig sok sikert kívánunk!

Kurmay Anita
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október 27.

Közösség
Sipos András karate- és judoedző

Célom a közösségépítés

A karate szülőföldje Japán. Idővel azonban sokfelé elsajátították
a pusztakezes harc művészetét, amely egyben önvédelemre és önfegyelemre, indulataink kezelésére is szolgál. Kárpátalján is nagy
szeretettel űzik ezt a sportot kicsik és nagyok. A vári születésű Sipos
András karate- és judoedző óráin a fogások oktatása mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet. Vele beszélgettünk sportról, önfegyelemről.
– Hogyan lesz valakiből
karateedző?
– Váriban születtem, ott is
kezdtem az iskolát, majd a 9.
osztály befejezése után felvételiztem a Nagyszőlősi Politechnikumba, ahol villanyszerelőnek tanultam. Ezt követően kerültem kapcsolatba a karatéval, amely mélyen megérintett.
Mesterem, Kapeljusin György
ösztönzésére felvételiztem a
Lembergi Állami Testnevelési
Egyetemre. Az egyetemi tanulmányaimmal egyidőben tanítottam a Nagymuzsalyi Középiskolában testnevelést, eközben külön foglalkozásként karate órákat tartottam gyerekeknek. Ma
pedig a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi házban tartok
foglalkozásokat.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott az oktatás terén?
– A legfontosabb, hogy szeretni kell a gyerekeket, csak így
lehet velük jól dolgozni. Soksok türelem és kitartás szükséges hozzájuk. Edzés előtt egy rövid meditációs gyakorlattal kez-

dünk, hogy ráhangolódjanak az új
gyakorlatok elsajátítására. Hatévesektől a tizenhat évesekig vannak
tanítványaim, ők az a korosztály,
akik még könnyen tanulnak. Én
19 évesen ismerkedtem meg a karatéval, mondhatom, felnőtt korban
már nem olyan egyszerű, a gyerekek könnyebben szívják magukba
az új dolgokat. Emellett meg kell
jegyeznem azt is, hogy edzéseket
vezetni távoktatásban szinte lehetetlen, egy páros mérkőzést online
folytatni nagyon nehéz. Reméljük, a közeljövőben már nem lesz
erre szükség.
– A karate mellett a judot is
műveli.
– Öt évvel ezelőtt jött egy lehetőség, hogy Magyarországon
is taníthatok testnevelést, emellett karate edzéseket is. Erre én
igent mondtam. Ott megkerestek a Magyar Judo Szövetségtől, hogy nem szeretnék-e Kárpátalján judot tanítani, mert szeretnék, ha a magyarországi klub
fiókintézeteként kárpátaljai magyar gyerekek itthon elsajátíthatnák a sportágat, és anyaországi

megmérettetéseken vehetnének
részt. Mivel a két sportág különböző, így elkezdtem judo órákat
venni, ma pedig már a karate mellett judot is oktatok.
– Miben különbözik a két
sportág?
– Mind a kettő keleti küzdősport, és bár egy tőről fakadnak,
mégis eltérőek. A karatéban ütések, rúgások vannak, ami veszélyesebb, mint a judo. A judo pedig ma már behálózta az egész
világot, és bekerült a testnevelési tantervbe is. Itt rengeteg az
esés, az edzések által pedig a

– A keleti küzdősportok az önvédelem mellett önfegyelemre is
tanítanak, növelik a küzdőszellemet, kitartóvá tesznek. Segítik az
iskolai tanulást is, hiszen, ha az
edzésben kitartó lesz a gyerek, akkor az iskolában is az lesz. Emellett foglalkozásimon a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetek, erősítem bennük az összetartozás érzését.
– A mester példakép is a gyerekek számára…
– Mindenképpen, számomra is
példakép volt mesterem. Itt nemcsak a sportágon belüli tudására

pedagógus, két fiút – András
16 éves, Denisz pedig 13 – nevelünk. Mind a ketten járnak
karate- és judoedzésekre, nagyon szeretik is ezeket a sportágakat. Mint mindenben, ebben is fejlesztenünk kell magunkat, el kell érnünk a következő szintet, a nagyobbik
fiam pedig már lassan utolért engem, így ösztönöz arra,
hogy nekem is tovább kell fejlődnöm.
– További tervek…
– Mindenképpen szeretném
minél többekkel megismertetni

növendékeink megtanulnak jól
esni, így ha a mindennapi életben, akár biciklizés közben elesne a gyerek, nem üti meg magát annyira, mert tudja, hogyan
essen úgy, hogy a legkisebb sérülést szenvedje el.
– Miért fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák ezt a sportot?

gondolok, hanem a személyiségére, hogy milyen életet élt, milyen
férj, apa volt. Ezért igyekszem én
is úgy élni, hogy példát mutathassak a diákjaimnak. Családom után
ez az életem, nem is tudnék mást
csinálni.
– Meséljen a családjáról.
– Feleségemmel, aki kiváló

ezeket a sportokat. Büszke vagyok arra, hogy a foglalkozásokon a család szeretetére, a kitartásra is nevelem őket. Jó érzés
tudni, hogy a tanítványaim majd
átadják a tanultakat a következő
generációnak.
– Úgy legyen!

Eszköztámogatásban részesültek a
„GENIUS” Tehetségpontok
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. Az elmúlt évek során tapasztalt széleskörű érdeklődésnek köszönhetően a 2021. február 12-i Kárpátaljai
Tehetségsegítő Tanács ülésén meghatározásra került, hogy a már
meglévő nyolc tehetségpont hat új központtal bővül, melyek illeszkednek az újonnan létrejövő kistérségek szerinti felosztáshoz. Így
a 2021/2022-es tanév őszi félévétől kezdődően immáron 15 tehetségpontban indul útjára a tehetséggondozó program, mivel a Beregszászi Tehetségpontnak három intézmény ad otthont.
Abból a célból, hogy az oktatás az esélyegyenlőség jegyében folyjon, a tehetségpontok
2014-től minden évben különböző eszköztámogatásban részesülnek a
Magyar Kormánynak
köszönhetően. Ebben
a tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével laptopokat, projektorokat,
nyomtatókat, szkennereket, fénymásolókat stb., vehettek át a
felsorolt tehetségpontok képviselői. A beszerzett eszközök értéke 12 millió forint:
összesen 27 db. laptop, 27 db. projektor
és 18 db. fénymásoló,
nyomtató és szkenner
egyben.
Az eszközök átadására 2021. október 20-án került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az eszközöket
Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint Váradi Natália, a
„GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány igazgatója adta át a tehetségpontok igazgatóinak és koordinátorainak.
A tehetségpontokban oktató ta-

nárok a kapott eszközöket egész évben használhatják a tananyag hatékonyabb átadása érdekében. Az eszközök megvásárlását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
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Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „GENIUS”
tehetséggondozó foglalkozások az alábbi három hétvégén valósulnak meg: 2021.
november 6., 2021. november 13., 2021. november 20.
A foglalkozásokra 2021. október 11-től 2021. október 22.
17:00 óráig lehet jelentkezni
egy online űrlap kitöltésével,
mely az alábbi linken érhető el:
https://forms.gle/
wpvuVcqrpo6KW3dPA  
A „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány és Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ez-

úton is sikerekben gazdag, eredményes tanévet kíván a 15 Tehetségpont pedagógusainak és
tanulóinak.

Váradi Natália, a
„GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány igazgatója

Gyógynövénytár

Kurmay Anita

Fokhagyma

Népies neve: büdös hagyma
Mire jó?
A fokhagyma antibakteriális
és antimikotikus (gombaellenes) hatása révén légúti megbetegedések és a Candida
albicans okozta fertőzések
kezelésében használatos. Továbbá tágítja az ereket is.
Rendszeres, kúraszerű alkal
mazása csökkenti a vér káros LDL-koleszterin-szintjét,
antioxidánsként serkenti az
immunrendszert, csökkenti
a mellkasi fertőz éseket, véralvadásgátló- és vérnyomáscsökkentő. Főbb hatásai közé
sorolandó még az antibiotikus
(antibakteriális), nyálkao ldó
hatás. A népi gyógyászatban
meghűléses betegségeket is
gyógyítanak vele. A fokhagyma baktériumölő hatásának
köszönhetően tisztítja a szervezetet. A Koch-féle tbc-bacilusokat az 1/1500 hígítású fokhagymakivonat megöli. Enyhíti a menstruációs görcsöket.
Érdekesség
Népi hagyomány, hogy a
fokhagyma elűzi a hangyákat,
ha 1-2 gerezd tisztított fokhagymát helyezünk azokba a résekbe, ahol a hangyák feljönnek a
lakásba.
Megfázás vagy nátha esetén a forró teába tegyünk 1-2
gerezd fokhagymát. Régen fokhagymával gyógyították a tífuszt, kolerát stb.
Mivel a fokhagymának
baktériumölő hatása is van, a
hús tartósításában is szerepet
kapott, így maradhatott ránk
a kolb ászkészítés ősi receptje is: fokhagyma nélkül nincs
kolbász.
A régi időkben a fokhagymát
a hüvelygombásodásnál hüvely

kúpként is használták. Meghámozták a fokhagymát, bevagdosták, becsavarták gézbe, majd
cérnát rögzítettek hozzá. A fokhagymagerezdet a tamponhoz
hasonlóan a hüvelybe tették és
egy éjszakán át bennhagyták. A
kezelést 3-4 alkalommal ismételték meg.
A világ számos helyén varázsszerként használták: az ókori népek a nyakukban viseltek
egy gerezd fokhagymát amulettként, mert úgy gondolták, hogy
az megvédi őket a szemmel verés és a betegségek ellen.
Az első világháború idején a
fokhagyma levét a harctéri sebek
elfertőződésének megakadályozására használták.
A fokhagymát már 5000
éve rágcsálják az emberek. Először a sumérok és az egyiptomiak vették fel mindennapi étrendjükbe. Különösen az ókori
Egyiptom lakói szerették, nem
véletlenül volt „büdös ember”
a gúnynevük a szomszédos államokban. Fokhagymát találtak
Tutanhamon sírkamrájában is,
tehát feltételezték, hogy a túlvilágon is szükség lehet e hasznos
növényre.
Jó tudni!
A szétzúzott, pépesített
fokhagymából felszabadul
egy allicin nevű anyag, melynek egy része ezek után tovább bomlik, s újabb – szintén gyógyhatású – kénvegyületek keletkeznek (pl. ajoén).
Ezen kénvegyületek hő hatására felbomlanak, illetve ki
sem alakulnak, ezért aki igazi gyógyhatását teljes értékben
szeretné élvezni, az nyersen fogyasztja a fokhagymát.

Bodnár István
kertészmérnök
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Heti műsor

Köszöntjük Marianna nevű olvasóinkat!

Hétfő
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Dzsungelmentőakció

November 1.
menyasszony

Köszöntjük Achilles nevű olvasóinkat!

Kedd

November 2.

Török tévéfilmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 Remény

Olasz bűnügyi tévé- 04:55 Teleshop
filmsor.

23:35 Kenó
23:45 Pietro szigete

19:40 Rex felügyelő

05:20 Fókusz
20:35 Szép álmokat!
06:00 Reggeli
Olasz filmdráma
22:40 Tisztelet az öreg- 09:10 Teleshop
Fr. animációs ka12:10 Keresztanyu
asszonyoknak
landvígjáték
Magyar filmsor.
Magyar filmetűd
10:35 Lego Batman - 22:50 Kenó
13:30 Nyerő Páros
A film
15:25 Meryem
Am. animációs ak- 23:05 Agatha Raisin: A
Török filmsor.
tünékeny tündérek 16:40 Szerelem van
ciófilm
Angol bűnügyi té12:50 Utazás a rejtélyes
a levegőben
véfilmsor.
szigetre
Török filmsor.
23:55
Pietro
szigete
Am. kalandfilm
Bűnügyi tévéfilmsor. 18:00 RTL Híradó –
14:55 A szív bajnokai 00:55 Diagnózis
Esti kiadás
Amerikai film
18:55 Fókusz
Tévéfilmsorozat
18:00 RTL Híradó –
01:40 A világörökség 19:50 Keresztanyu
Esti kiadás
Magyar filmsor.
kincsei
19:00 Álarcos énekes 02:05 Új idők, új dalai 21:00 Nyerő Páros
Ki van a maszk
22:50 RTL Híradó mögött?
Késő esti kiadás
22:15 Anyák napja
23:20 Házon kívül
Amerikai vígjáték
23:45 Az igazság
00:55 A remény rabjai 05:00 Híradó
játszmája
05:15
Angol
nyelvű
hírek
Amerikai film
Amerikai krimisor.
05:20 Német nyelvű
00:55
Autogram
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 01:45 CSI: New York-i
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:00 A szeleburdi
Am.-kanadai
05:35
Itthon
vagy!
család
krimisor.
05:55 Öt kontinens
Magyar vígjá06:20 Summa
ték film
06:45 Család'21
06:35 Swing
Magyar vígjá07:05 Hajnali
05:10 Családi titkok
ték film
gondolatok
06:30 Mokka,
09:00 Pereld a nőt!
07:15 Almárium
benne Tények
Amerikai, német
08:10 Mesterember
08:45 Mokkacino
vígjáték film
08:40 Kodály után,
09:40 Teleshop
11:15 Áldatlan
száz évvel
10:45 Csapdába csalva
állapotban
09:05 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
Amerikai vígjá09:40 Mma: Balassa
12:00 Tények délben
ték film
Sándor
Dal
a
12:30 Walker, a
13:25 A miniszter félrelép
Sümegvár utcából
Magyar vígjátexasi kopó
10:30 Reformáció napi
ték film
Amerikai akció sor.
ünnepi istentisz- 13:30 A del Monte
15:45 A három testőr
telet
Amerikai-franciaörökösök
angol kaland film
11:35 Pilátus
Mexikói telenovella
Magyar tévéfilm
18:00 Tények
sor.
12:50 V4 híradó
18:45 Tények Plusz
14:35 Viharos szívek
13:00 Híradó
Mexikói telenovella
19:55 Ninja Warrior
sor.
13:15 Közelebb Hungary
Roma magazin 15:40 A nagykövet lánya
22:20 Mintaapák
Török romantiMagyar
13:45 Domovina
kus sor.
23:20 Hellboy II - Az 14:15 Divat & dizájn
Aranyhadsereg 14:45 Magyar Krónika 16:45 A bosszú
csapdájában
Amerikai-német ak- 15:15 MMA portrék
Török telenovella
ció film
16:40 Öt kontinens
sor.
01:55 Fagyos pokol
17:15 Ízőrzők: Törtel 18:00 Tények
Amerikai kaland
17:50 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
film
Nagytevel
19:55 Ninja Warrior
18:25 1100 év EuróHungary
pa közepén:
22:20 Mintaapák
Odafent Szepes
Magyar
04:30 Család-barát
vármegyében 4. 23:20 A Bank
05:50 Hajnali
19:00 Nagyok: Jan00:45 Dr. Csont
gondolatok
kovics Marcell
Amerikai krimi sor.
06:00 Híradó
19:25 Nagyok: Jan01:45 Dr. Csont
06:30 Nemzeti
kovics Marcell 2
Amerikai krimi sor.
Sporthíradó
20:00 Demjén 65
06:40 Kenó
21:00 Híradó
06:45 Közelebb 21:25 V4 híradó
Roma magazin 21:35 Ridikül
05:55 Hajnali
07:15 Domovina
22:30 Dokuzóna
gondolatok
07:45 Ridikül
23:30 Hazajáró
06:00 Híradó
08:40 Fogd a kezem
00:05 Hagyaték
06:30 Nemzeti
Török tévéfilmsor.
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
09:30 Isztambuli
00:45 M2 matricák – 06:40 Kenó
menyasszony
Gyerekjáték
06:45 Srpski ekran
Török tévéfilmsor.
00:55 Himnusz
07:15 Unser Bildschirm
10:25 A művészet
01:00 Híradó
07:45 Ridikül
templomai
01:20 Angol nyelvű hírek 08:40 Fogd a kezem
Angol művésze01:25 Demjén 65:
Török tévéfilmsor.
ti sor.
Aréna 2011
09:30 Isztambuli
12:00 Déli harangszó
menyasszony
12:01 Híradó
Török tévéfilmsor.
12:35 Nemzeti
10:25 Család-barát
Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
12:50 Europa A la Carte 05:00 Pecatúra
12:01 Híradó
13:20 A halál történe 05:30 Rövidpályás
12:35 Nemzeti
Gyorskorcsote - Európai teSporthíradó
lya-világkupa
metők
12:50 Europa A la Carte
13:45 A halál történe- 06:30 Sporthíradó
13:25 Drága doktor úr
te - Európai te- 07:30 Szabadidő
Olasz vígjátéksor.
08:00 OTP Bank Liga
metők
14:20 Almárium
14:15 Magyar szentek 10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga 15:10 Alpesi őrjárat
és boldogok Olasz tévéfilmsor.
Szent László, a 12:25 Jövünk!
16:10 Rex felügyelő
13:00 Sporthíradó
mondai hős
Olasz bűnügyi tévé13:30 OTP Bank Liga
14:40 A Házsongárd
filmsor.
15:30 Golf
arcai
17:00 Ridikül
16:00 Kosárlabda
15:10 Alpesi őrjárat
17:50 Gusztáv: Guszmagazin
Olasz tévéfilmsor.
táv vendéget lát
17:00 Sporthíradó
16:05 Rex felügyelő
Animációs film felOlasz bűnügyi tévé- 17:15 UEFA Bajnokok
nőtteknek
filmsor.
Ligája magazin
18:00 Híradó
17:00 Ridikül
17:45 Kézilabda
18:25 Nemzeti
17:50 Gusztáv: Guszmagazin
Sporthíradó
táv nyaralója
18:45 Góóól!2
Animációs film fel- 19:45 Felvezető műsor: 18:45 Isztambuli
menyasszony
Labdarúgás
nőtteknek
Török tévéfilmsor.
20:00 Merkantil
18:00 Híradó
19:35 Rex felügyelő
Bank Liga
18:25 Nemzeti
21:50 Értékelő műsor:
Olasz bűnügyi tévéSporthíradó
Labdarúgás
filmsor.
18:45 Isztambuli

Köszöntjük Győző nevű olvasóinkat!

Szerda

Filmdráma

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
Bűnügyi tévéfilmsor. 06:00 Reggeli
00:45 Diagnózis
09:10 Teleshop
Tévéfilmsorozat
12:10 Keresztanyu
01:30 A világörökség
Magyar filmsor.
kincsei
13:30 Nyerő Páros
01:45 Új idők új dalai 15:25 Meryem
02:15 Divat & dizájn
Török filmsor.
16:40 Szerelem van
a levegőben
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
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali
gondolatok
07:15Anagyok: Csíkszent-
mihályi Róbert
07:45 Mesterember
08:15 Kodály után,
száz évvel
08:45 Élő népzene
09:20 Nagyok: Jankovics Marcell
09:45 Nagyok: Jankovics Marcell 2
10:20 Evangélikus
magazin
10:45 Református
riportok
11:15 Komisznak lenni
életveszélyes
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:25 Ízőrzők: Abasár
18:00 Ízőrzők: Kakasd
18:35 1100 év Európa
közepén
19:00 Nagyok:
Törőcsik Mari
19:25 Nagyok:
Törőcsik Mari 2
20:00 MMA portrék
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok
délidőben
23:30 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –
Gyerekjáték
00:50 M2 matricák –
Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:21 MMA portrék

04:55 Ritmikus Gimnasztika világbajnokság
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
08:00 Rövidpályás úszó
Európa-bajnokság
10:05 Kosárlabda
magazin
11:05 Kézilabda magazin
12:00 UEFA Európa-liga és Európa Konferencia
Liga magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Góóól!2
14:30 Marco Rossi
kerethirdetése
15:15 Hajime
15:40 Asztalitenisz
magazin
16:15 Felvezető
műsor: Úszás
16:30 Rövidpályás úszó
Európa-bajnokság
17:45 Értékelő műsor:
Úszás
18:00 Kosárlabda Euroliga
19:50 Fradi Tv
20:20 Felvezető műsor:
Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok
Ligája

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.

00:30 A lány

Am. misztikus
thrillersor.

01:45 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 romantikus 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

Amerikai krimi sor.

01:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
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.

16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

17:00 Ridikül
17:50 Gusztáv: Gusztáv és a talált
gyerek

Animációs film felnőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

November 3.

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Károly, Linett nevű olvasóinkat!

Csütörtök

20:25 SzerencsePerc
20:30 Skandináv Lottó 04:55 Teleshop
20:40 Marokkó - Szere- 05:20 Fókusz
lem háború idején 06:00 Reggeli
Spanyol romantikus 09:10 Teleshop
tévéfilmsor.
Keresztanyu
22:00 Downton Abbey 12:10 Magyar
filmsor.
Angol tévéfilmsor.
13:30 Nyerő Páros
22:45 Kenó
15:25 Meryem
23:00 Macskafogó
Török filmsor.
Magyar rajzfilm
16:40
Szerelem van
00:30 Párbaj
a levegőben
Rajzfilm
Török filmsor.
00:40 Koncertissimo
18:00 RTL Híradó –
Animációs film
Esti kiadás
00:45 Szvit
18:55 Fókusz
Animációs film
19:50 Keresztanyu
00:50 Ab ovo

November 4.

23:45 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

00:40 Diagnózis

Tévéfilmsorozat

01:20 Magyar Krónika
01:50 Új idők, új dalai
02:15 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 Novum
06:20 Summa
Magyar filmsor.
Animációs film fel06:45 Világ
21:00 Nyerő Páros
nőtteknek
07:05 Hajnali
22:50 RTL Híradó 01:05 Pietro szigete
gondolatok
Késő esti kiadás
Bűnügyi tévéfilmsor.
07:15 Almárium
23:20 Brandmánia
00:10 Életünk története 08:05 Mesterember
08:30 Kodály után,
01:45 PlayIT TV
száz évvel
05:00 Híradó
09:50 Nótacsokor
05:15 Angol nyelvű hírek
10:15 Új nemzedék
05:20 Német nyelvű
10:40 Református
05:10 Családi titkok
hírek
ifjúsági műsor
05:25 Orosz nyelvű hírek 06:30 Mokka,
10:50 Baptista
benne Tények
05:30 Kínai nyelvű hírek
ifjúsági műsor
08:45 Mokkacino
05:35 Itthon vagy!
10:55 Unitárius
09:40 Teleshop
05:55 Család'21
ifjúsági műsor
10:45 Csapdába csalva
06:20 Élő egyház
11:05 Találkozás
06:45 Kárpát-medence 11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben 11:20 Zojka szalonja
07:05 Hajnali
Tévéjáték
12:30 Walker, a
gondolatok
12:50 V4 híradó
texasi kopó
07:20 Almárium
Amerikai akció sor. 13:00 Híradó
08:15 Mesterember
13:15 Rondó
13:30 A del Monte
08:45 Kodály után,
13:45 Kvartett
örökösök
száz évvel
Mexikói telenovella 14:15 Planet 21
10:15 Nótacsokor
sor.
14:40 Noé barátai
10:45 Rome Reports Vatikáni híradó 14:35 Viharos szívek 15:15 Család-barát
Mexikói telenovella 16:50 Szerelmes
11:10 Neked szól!
sor.
földrajz
11:15 Kereszt-Tények 15:40 A nagykövet lánya
17:25
Ízőrzők:
11:25 Jó embert keresünk!
Török romantiSomogyszob
11:45 Csodadoktor
kus sor.
Tévéfilm
16:45 Remények földje 17:55 Ízőrzők:
Ceglédbercel
12:50 V4 híradó
Török telenovella
18:30 1100 év Európa
13:00 Híradó
sor.
közepén
13:15 Hrvatska Kronika 18:00 Tények
19:00 Nótacsokor
13:45 Ecranul nostru 18:45 Tények Plusz
19:30 Nótacsokor
14:20 Magyar gazda
19:55 Ninja Warrior
20:00 Szenes Iván írta
14:45 Mesterember
Hungary
Magy. zenés filmsor.
15:15 Család-barát
22:20 Mintaapák
21:00 Híradó
Magyar
16:50 Hazajáró
21:25 V4 híradó
23:20 A Bank
17:25 Ízőrzők:
21:35 Három fénykép
Balatonendréd 00:45 Dr. Csont
- Töredékek egy
Amerikai krimi sor.
18:00 Ízőrzők: Mözs
emigráns éle18:35 1100 év Európa 01:45 Dr. Csont
Amerikai krimi sor.
téből
közepén
22:25 Sorsok köny19:05 Nótacsokor
ve - Krónikák
19:25 Nótacsokor
Patakországból
20:00 Önök kérték
04:25 Család-barát
23:20 Hazajáró
21:00 Híradó
05:55 Hajnali
23:55 Hagyaték
21:25 V4 híradó
gondolatok
00:30 Hetedhét kaland
21:35 Ridikül
06:00 Híradó
00:40 M2 matricák 22:30 Sorsok köny06:30 Nemzeti
Neked van testve - Krónikák
Sporthíradó
véred?
Patakországból
06:40 Kenó
00:55 Himnusz
23:30 Hazajáró
06:45 Rondó
01:00 Híradó
00:00 Hagyaték
01:20 Angol nyelvű hírek
00:30 Hetedhét kaland 07:15 Kvartett
01:25 Szenes Iván írta
00:40 M2 matricák – 07:45 Ridikül
Magy. zenés filmsor.
08:40 Fogd a kezem
Gyerekjáték
Török tévéfilmsor.
00:55 Himnusz
09:30 Isztambuli
01:00 Híradó
menyasszony
01:20 Angol nyelvű hírek
Török tévéfilmsor.
05:00 Múlt és Jelen
01:30 Önök kérték
10:25 Család-barát
05:30 Rövidpályás úszó
12:00 Déli harangszó
Európa-bajnokság
12:01 Híradó
06:30 Sporthíradó
07:30 FIFA VB 2022
05:30 Rövidpályás úszó 12:35 Nemzeti
Sporthíradó
magazin
Európa-bajnokság
12:50 Europa A la Carte 08:00 Rövidpályás úszó
06:30 Sporthíradó
13:25 Drága doktor úr
Európa-bajnokság
07:30 Jövünk!
Olasz vígjátéksor.
10:05 UEFA Bajnokok
08:00 Rövidpályás úszó 14:20 Almárium
Ligája
Európa-bajnokság 15:10 Alpesi őrjárat
12:00 UEFA Bajnokok
10:00 UEFA Bajnokok
Olasz tévéfilmsor.
Ligája összefoglaló
Ligája
16:05 Rex felügyelő
12:25 Pecatúra
11:55 UEFA Bajnokok
Olasz bűnügyi tévé- 13:00 Sporthíradó
Ligája összefoglaló
filmsor.
13:35 UEFA Bajnokok
12:25 Hajime
17:00 Ridikül
Ligája
13:00 Sporthíradó
17:50 Gusztáv: Gusz- 15:40 Napos Oldal –
13:30 UEFA Európa-litáv megoldja
DVTK
ga és Európa
Animációs film fel16:15 Felvezető
Konferencia Liga
nőtteknek
műsor: Úszás
magazin
18:00 Híradó
16:30 Rövidpályás úszó
14:20 Kosárlabda Euroliga 18:25 Nemzeti
Európa-bajnokság
16:15 Felvezető műsor:
Sporthíradó
19:00 Értékelő műsor:
Úszás
18:45 Isztambuli
Úszás
16:30 Rövidpályás úszó
menyasszony
19:10 UEFA Európa-liEurópa-bajnokság
Török tévéfilmsor.
ga és Európa
18:30 Értékelő műsor: 19:40 Rex felügyelő
Konferencia Liga
Úszás
Olasz bűnügyi tévémagazin
18:45 Fradi Tv
filmsor.
20:00 Felvezető műsor:
19:15 FIFA VB 2022
20:35 Fábry
Labdarúgás
magazin
22:00 Kenó
21:00 UEFA Európa19:45 UEFA Bajnokok 22:01 Partizánok
Liga
Ligája összefoglaló
Magy. kisjátékfilm
22:50 Értékelő műsor:
20:15 Felvezető műsor: 22:20 A színésznő
Labdarúgás
Magyar tévéfilm
Labdarúgás

2021.
október 27.

Heti műsor
Köszöntjük Imre nevű olvasóinkat!

Péntek

November 5.

00:15 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.

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

01:15 Diagnózis

04:45 A pampák királya

01:55 Divat & dizájn
02:20 Fülszöveg:
Moys Zoltán

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:30 Bakugan:
Apák és barátok

Tévéfilmsorozat

Magyar filmsor.

13:30 Nyerő Páros
15:25 Meryem

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
Török filmsor.
hírek
18:00 RTL Híradó –
05:25 Orosz nyelvű
Esti kiadás
hírek
18:55 Fókusz
05:30 Kínai nyelvű
19:50 Keresztanyu
hírek
Magyar filmsor.
05:35 Itthon vagy!
21:00 Nyerő Páros
05:55 Multiverzum
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 06:25 Kárpát-medence
23:20 Az éjszaka törvénye 06:45 Planet 21
Am. akciókrimi
07:05 Hajnali
02:10 Született
gondolatok
detektívek
07:15 Almárium
Amerikai krimisor. 08:05 Mesterember
08:35 Kodály után,
száz évvel
10:00 Nótacsokor
05:10 Családi titkok
10:25 Nótacsokor
06:30 Mokka,
10:50 Katolikus
benne Tények
krónika
08:45 Mokkacino
11:15 Isten kezében
09:40 Teleshop
11:45 Ciklámen
10:45 Csapdába csalva
Tévéjáték
11:15 Tények Plusz
12:50 V4 híradó
12:00 Tények délben
13:00 Híradó
12:30 Walker, a
13:15 P'amende
texasi kopó
13:45 Öt kontinens
Amerikai akció sor. 14:15 Kincskereső
13:30 A del Monte
14:45 Multiverzum
örökösök
15:15 Család-barát
Mexikói telenovella 16:50 Kárpát-medence
sor.
17:15 Ízőrzők:
14:35 Viharos szívek
Aldebrő
Mexikói telenovella
17:50 Ízőrzők:
sor.
Tiszapüspöki
15:40 A nagykövet lánya
18:25 1100 év Európa
Török romantiközepén
kus sor.
16:45 Remények földje 18:55 Nótacsokor
19:15 Nótacsokor
Török telenovella
sor.
19:40 A szeleburdi
18:00 Tények
család
Magyar családi film
18:45 Tények Plusz
21:00 Híradó
19:55 Ninja Warrior
21:25 V4 híradó
Hungary
21:35 Ridikül
22:20 Mintaapák
Magyar
22:35 MMA portrék
23:20 A Bank
23:30 Hazajáró
00:45 Dr. Csont
00:05 Hagyaték
Amerikai krimi sor. 00:35 Hetedhét kaland
01:45 Dr. Csont
00:45 M2 matricák –
Amerikai krimi sor.
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
04:25 Család-barát
01:00 Híradó
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű
gondolatok
hírek
06:00 Híradó
01:30 A szeleburdi
06:30 Nemzeti
család
Sporthíradó
Magyar családi film
06:40 Kenó
02:45 Ciklámen
06:45 P'amende
Tévéjáték
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.
04:35 UEFA Bajnokok
09:30 Isztambuli
Ligája
menyasszony
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:00 Sporthíradó
10:25 Család-barát
07:25 UEFA Bajnokok
12:00 Déli harangszó
Ligája
12:01 Híradó
összefoglaló
12:35 Nemzeti
08:00 Rövidpályás úszó
Sporthíradó
Európa12:50 Europa A la Carte
bajnokság
13:25 Drága doktor úr 10:05 Női labdarúgó
Olasz vígjátéksor.
magazin
14:20 Almárium
10:35 Futsal magazin
15:10 Alpesi őrjárat
11:10 Triatlon: Férfi
Olasz tévéfilmsor.
sprintverseny
16:15 Rex felügyelő
12:45
Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé13:10 Triatlon: Női
filmsor.
sprintverseny
17:05 Ridikül
14:40 UEFA Európa17:55 SzerencsePerc
liga és Euró18:00 Híradó
pa Konferen18:25 Nemzeti
cia Liga összeSporthíradó
foglaló
18:45 Isztambuli
16:15 Bajnokok Klubja
menyasszony
17:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
19:00 Rövidpályás úszó
19:40 Rex felügyelő
EurópaOlasz bűnügyi tévébajnokság
filmsor.
20:00 OTP Bank Liga
20:35 A Vaslady
Játékfilm
21:55 Forma-1 –
22:15 Kenó
2. szabadedzés
22:30 Tűzzel-vassal
23:05 Boxutca
Lengyel tévéfilmsor. 23:35 UEFA Európa23:20 Tűzzel-vassal
Liga
Lengyel tévéfilmsor. 03:10 Futsal magazin
Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben

Szent Liturgia
11:50 Ahonnan elindulközvetítése
tam... Batta
12:00 Déli harangszó
György
12:01 Híradó
12:15
Ahonnan
November 6.
November 7. 12:35 Nemzeti
elindultam
13:40 Partitúra:
07:50 Magyar népmesék
Sporthíradó
12:50 V4 híradó
Etyek
08:00 Mesék Mátyás
12:55 Jó ebédhez
13:00 Híradó
14:45 Tündérlaki
királyról
szól a nóta
13:15 Itthon vagy!
Magyar animációs 13:30 Óda a növényekhez 13:35 Magyarország
Lányok
05:10 A homok titkai
sorozat
Tévéjáték
Brazil filmsorozat
14:20 Édes anyanyelvünk
Ma
08:10 Hupikék törpikék 14:30 Nem szoktam
17:00 Főmenü:
06:00 Teleshop
14:00 Jégkorong Erste
Belga animációs
Zsír!
06:30 Kölyökklub
hazudni
Liga
sorozat
18:00 Híradó
Magyar játékfilm
08:35 Bakugan: Alko16:30 Rövidpályás úszó
08:40
Hupikék
törpikék
18:25 Nemzeti
16:00 Hatoslottó sorsolás
nyat előtti hajEurópa-bajnokság
Belga animációs
Sporthíradó
16:10 Hogy volt?!
nal 1-2. rész
18:45 UEFA Bajnokok
sorozat
18:40 SzerencsePerc
Japán-kana17:05 Magyarország
Ligája magazin
09:10 Fald fel
dai animációs
18:45 Szerencse
finom
19:20 Merkantil Bank
09:50
Nagyító
kalandfilmsor.
Szombat
Liga
10:25 Több mint TestŐr 17:25 Borbás Marcsi
19:40 Csillaghercegnő 09:05 Teleshop
szakácskönyve
22:05 A Mount Everest
11:05
SuperCar
Norvég családi film 10:05 A Muzsika
18:00 Híradó
tetején... - SokTV bemutatja! 11:40 Életmódi
21:00 Sziriána
18:25 Nemzeti
féle azonos12:20
Brandépítők
Angol játékfilm
10:35 Édes Otthon
Sporthíradó
ság - Voigt Vil12:55 Konstruktíva
23:05 Kenó
11:10 A dadus
18:45 Családi kör
mossal beszélget
13:35
Csapdába
csalva
Am.
vígjátéksor.
23:15 Fábry
19:50 Trezor
Verebélyi Kincső
14:15
Max
2:
Az
00:35 A Durrell család 11:40 A dadus
Magyar tévéfilm
23:00 A Nagyok
elnöki házőrző
Am. vígjátéksor.
Angol tévéfilmso21:10
Halálos
nyugalom
23:35 Hogy volt?!
Amerikai, kanadai
rozat
12:20 Házon kívül
Angol thriller
00:30 Öt kontinens
családi film
01:25 Diagnózis
13:00 Különben
22:45 Kenó
00:55 Himnusz
16:00 Bazi rossz
Tévéfilmsorozat
dühbe jövök
22:55 Minden
01:00 Híradó
Valentin-nap
02:10 Új idők
Amerikai krimisor.
rendben
lesz
Amerikai romanti01:20 Angol nyelvű hírek
új dalai
14:10 Különben
Lengyel
filmdráma
kus film
02:35 Divat & dizájn
dühbe jövök
00:40
A
Durrell
család
Amerikai krimisor. 18:00 Tények
Angol tévéfilmsor.
15:20 Nyomás utána! 18:55 Tények Plusz
01:30
Diagnózis
05:55 Rövidpályás úszó
Olasz-amerikai ak- 19:30 Sztárban
Tévéfilmsorozat
sztár
leszek!
cióvígjáték
Európa-bajnokság
05:00 Híradó
02:15
Fülszöveg:
22:40 Jack Reacher
18:00 RTL Híradó –
06:55 Múlt és Jelen
05:15 Angol nyelvű
Nagy
Zsuka
Am. akció film
Esti kiadás
07:25 Jövünk!
hírek
01:30 A kertész
19:00
X-Faktor
08:00 Rövidpályás úszó
05:20 Német nyelvű
Am.
romantikus
film
21:55 Csillag születik
Európa-bajnokság
hírek
Amerikai film
10:05 OTP Bank Liga
05:25 Orosz nyelvű
05:00
Híradó
00:55 Portré
hírek
05:15 Angol nyelvű hírek 12:05 UEFA Bajnokok
01:45 Végzetes visszaLigája magazin
05:30 Kínai nyelvű
05:20 Német nyelvű
05:55
Hajnali
számlálás
12:35 Forma-1 –
hírek
hírek
gondolatok
Amerikai akciófilm
Időmérő edzés
05:35 Itthon
05:25 Orosz nyelvű hírek
06:00 Híradó
13:55 Góóól!
vagy!
05:30 Kínai nyelvű hírek 15:00 Felvezető műsor:
06:30 Nemzeti
05:55 Magyar
05:55 Térkép
Sporthíradó
Labdarúgás
gazda
06:25 Élő egyház
06:45 Kenó
05:00 TELESHOP
15:30 OTP Bank Liga
06:20 Unió27
06:45 Esély
06:00 Hupikék törpikék 06:55 Családi kör
17:15 Értékelő műsor:
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali
08:00 Isten kezében
Belga animációs
Labdarúgás
07:05 Hajnali
gondolatok
08:25 Kereszt-Tények
sorozat
17:30 OTP Bank Liga
gondolatok
08:30 Katolikus krónika 07:10 Világ
06:30 Grimm-mese
19:30 M4 Stúdió: Forma-1
07:15 Opera Cafe
07:35 Multiverzum
09:00 Neked szól!
Német animációs
20:00 Forma-1 –
07:50 Kincskereső
09:05 Rome Reports - 08:00 Mesterember
sorozat
Nagydíj futam
08:20 Evangélium
Vatikáni híradó 08:30 Noé barátai
06:55 Magyar népmesék
22:00 M4 Stúdió:
08:50 Hogy volt?!
08:55 Novum
07:00 Magyar népmesék 09:25 Találkozás
Forma-1
09:45 Négy szellem
09:25 Önök kérték
07:10 Magyar népmesék 09:40 Új nemzedék
10:45 Öt kontinens
A
műsor
és a kezdési
07:20 Magyar népmesék 10:10 Református
10:20 Ízőrzők: Madocsa
11:15 Nebáncsvirág
időpont megváltoztatámagazin
07:25
Magyar
népmesék
10:50
Térkép
Operettfilm
sának jogát minden
07:35 Magyar népmesék 10:35 Jó embert keresünk! 11:20 Szerelmes
12:50 V4 híradó
tévéadó fenntartja!
10:50
Görögkatolikus
07:45
Magyar
népmesék
földrajz
13:00 Híradó
14:00 Szabadidő
14:35 OTP Bank
Liga
16:50 OTP Bank
Liga
19:15 OTP Bank
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
Fizetett hirdetés
Liga
22:05 Fábry
Egyszerű
– az összes fizikai és jogi sze- A hirdetés szövegét figyelhibák és javítá23:30 Dokuzóna
mélytől beérkezett hirdetés mesen,
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
00:30 Térkép
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
21-40
szó
30 hr.
00:55 Himnusz
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
01:00 Híradó
Keretes
tevékenységet folytatnak;
A szerkesztőség fenntartja
01:15 Angol nyelvű
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
30 hr.
hírek
nyúj
t
ása;
21-40
szó
60 hr.
kat
nem
közöl
az
újságban.
01:20 Tündérlaki
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hirLányok
Kiemelt

Köszöntjük Lénárd nevű olvasóinkat!

Szombat
Brazil filmsorozat

Japán-kanadai animációs
kalandfilmsor.

09:00 PlayIT TV
09:40 Teleshop
10:35 Brandmánia
11:20 Autogram
12:00 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat

12:40 Valentin nap

Amerikai romantikus vígjáték

15:25 Az arany iránytű
Amerikai-angol kalandfilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:45 Életünk története
00:15 Őrjítő magány
Amerikai thriller

05:00 TELESHOP
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 Trendmánia
09:40 PURA VIDA tiszta élet
10:15 Szépítők
10:55 Új ház épül
11:30 Poggyász
12:10 Innovátor
12:45 Zöld Gömb Vertikál Kupa
13:25 Jelenem a
múltból
Cseh romantikus
film

16:20 Columbo

Amerikai krimi film
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18:00 Tények
Tévéjáték
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing With
The Stars - Mindenki táncol
04:30 OTP Bank Liga
23:20 A szállító
06:20 Rövidpályás úszó
Amerikai-francia
Európaakció film
bajnokság
01:25 Az igazság
07:15 Bajnokok Klubja
oldalán
Amerikai krimi so- 08:00 Rövidpályás úszó
rozat
Európabajnokság
10:00 Boxutca
10:30 UEFA Európa04:25 Család-barát
Liga
05:55 Hajnali
12:30 UEFA Európaliga és Eurógondolatok
pa Konferen06:00 Híradó
cia Liga össze06:30 Nemzeti
foglaló
Sporthíradó
14:15 K&H női
06:40 Kenó
kézilabda liga
06:50 Magyar
16:15 Felvezető
Krónika
műsor: Úszás
07:20 Hazajáró
16:30 Rövidpályás úszó
07:55 Térkép
Európa08:25 Noé barátai
bajnokság
09:00 Divat & dizájn
18:30 Értékelő műsor:
09:30 A világörökség
Úszás
kincsei
18:45 Tippmix férfi ko09:55 A világ
sárlabda NB I.
madártávlatból
19:30 Forma-1 –
10:25 Család-barát
3. szabadedzés
12:00 Déli
20:45 M4 Stúdió: Forma-1
harangszó
21:00 Forma-1 –
12:01 Híradó
Időmérő edzés
12:35 Nemzeti
22:15 M4 Stúdió:
Sporthíradó
Forma-1
12:55 Ízőrzők:
22:30 Góóól!
Madocsa
23:25 OTP Bank Liga
13:20 Magyarország
01:25 OTP Bank Liga
finom

Köszöntjük Rezső nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!

sa, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Gazdaoldal

Mikor és hogyan takarítsuk be
az édesburgonyát (batátát)?

Megszakítva a gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben cikksorozatunkat, most
egy igencsak aktuális témát szeretnénk
megosztani olvasóinkkal, méghozzá
azt, hogy az édesburgonyát (vagy
másik nevén batátát) mikor és hogyan
takarítsuk be. Nem
utolsó sorban pedig szeretnénk
felhívni a figyelmet arra, hogy
miként tudjuk eltárolni hos�szú távon az édesburgonya gumóinkat.
Már az augusztusi, szeptemberi hónapok folyamán folyamatosan vizsgálgathatjuk (a tövek
alá betekintve), hogyan fejlődnek a batáta gumóink, hogy a lehető legjobb méretekben és időben történjen meg annak betakarítása. Optimális éghajlati viszonyok mellett (sok napfény, megfelelő mennyiségű csapadék) ez
az időszak, az ültetéstől számolva 100-110 nap, ugyanis legalább ennyi időre van szüksége
a növénynek ahhoz, hogy a gumói elérjék a megfelelő méreteket és gazdag beltartalmi értéküket. Fontos viszont megjegyezni
azt is, hogy legkésőbb október
közepén-végén meg kell, hogy
történjen a betakarítás, mielőtt
beköszöntenek az éjszakai mínuszok, mert az édesburgonya egy
rendkívül melegigényes növény,
ezáltal érzékeny a hidegre. 10 °C
alatti hőmérsékleten megfázik és
tárolásának az időtartama jelentősen csökken, ezért az időjárási előrejelzések figyelembevételével történjen meg a batáta betakarítási időpontjának kiválasztása. Az időjárást tekintve igyekezzünk száraz, napsütéses időt

kiválasztani a betakarításra, ugyanis az eső és a sár kellemetlenné teszi a felszedést, és rontja
a batáta tárolhatóságát.
A felszedést megelőző
műveletek
Mielőtt nekilátnánk
az édesburgonya felszedésének, első lépésként el kell hogy távolítsuk a területünkről azt a
nagy mennyiségű, elterülő zöld lombozatot, amelyet a növényünk az év folyamán nevelt. A
batáta vegetatív része is fogyasztható és sok vitamin található benne. Ha a lombozattal valamilyen felhasználási célunk van – turmixok,

Következő lépésként, mielőtt a
gumókat a felszínre hozzuk, a tövek alatt fel kell lazítanunk a talajt. Ezt a műveletet közvetlenül a
felszedés előtt végezzük. Erre azért
van szükség, hogy megkönnyítsük
vele a kézi betakarítást. Kis területen a talajt legegyszerűbben egy ásó
segítségével lazíthatjuk fel, de ez
esetben nagyon óvatosan – és mindig figyelve a tövek elhelyezkedésére (hogy véletlenül se vágjunk
bele a gumókba) – kell eljárnunk.
Nagyobb területen ezt a műveletet
egy facsemete alávágóval, vagy ahhoz hasonló eszközzel és minimum
egy 40 lóerős traktorral végezzük.
A traktorral közre vesszük a sort és
50-55 cm szélesen, 30-35 cm mélyen a sor alá vágva meglazítjuk a
földtömeget.
A gumók felszedése és mosása
A batáta felszedése kézimunka
igényes, amelyet legtöbbször ásóvillával (gombos villával) végez-

saláták készítése, állatok takarmányozása vagy komposzt készítése –, akkor ebben az esetben késsel vagy metszőollóval, ha viszont
csak szeretnénk a talajba visszaforgatni a zöld tömegünket, akkor motoros fűkaszával távolítjuk el a vegetatív részeket.
Amennyiben bakhátakat alakítottunk ki és azokat feketefóliával és csepegtető rendszerrel láttuk el, akkor a következő műveletként (a gumók felszedése előtt)
el kell távolítanunk azt. Kivétel ez
alól a 100%-ban lebomló fekete fólia, amely valószínűleg a szezonunk
végére bomlásnak indult – ezt csak
a talajba kell visszaforgatnunk.

zük. A sor két oldalán két személy,
egymással szemben, megkeresve és
aláásva a töveknek emeli ki és szedi le a gyökérzetről a megvastagodott gumókat a fellazított talajból.
Ez a munkafolyamat is nagy odafigyelést igényel, mivel a gumók
héja nagyon sérülékeny és az esetleges dobálástól könnyen eltörhet.
Ezt követően, megtakarítva a gumókat, műanyag vagy fa rekeszekbe rakjuk, és mosás alá készítjük.
A felszedést követően egy fontos és szintén munkaigényes folyamat következik, méghozzá a gumók
mosása. Ezzel a művelettel eltávolítjuk azokat a talajszennyeződéseket a gumókról, amelyeket nem

Rágcsálók elleni védekezés
ősszel

Már rég nem voltak ilyen jó ál- mezőt, ahol őszi kalászosok és
lapotban az őszi kalászosok a többéves füvek vannak telepítve.
tél beállta előtt mint
Ha egy hektáron találnak
most. A hosszú, me3-5 kolóniát, már célszeleg őszi időjárás porű elkezdeni a védekezést.
zitívan hatott az őszi
Tehát, amikor a rágcsálók
gabonafélék fejlődé(egerek) mennyisége elsi folyamataira, így
éri az úgynevezett gazdamost a legtöbb őszi
sági küszöböt, azonnal el
kalászos kitűnően
kell kezdeni a védekezést.
Tel.: 2-41-74
előkészült a télhez.
Mert ha elkésünk, akkor
Sok táblán szinmár nagy kárt okozhatnak.
te túlnőttek az ősziek, sok he- Különös figyelmet kell fordítanunk,
lyen elérték a 25-30 cm-es ma- mint már említettem, a fiatal gyügasságot is. Igaz – mint legtöbb- mölcsösökre, mert ott pótolhatatlan
ször a gyakorlatban –, a jó után károkat okozhatnak a rágcsálók, ha
bekövetkezhetnek a rossz idő- nem idejében fogunk védekezni elszakok is. Sajnos így történt ez lenük. Nagyon jól emlékszem, ezmost is. A korai vetések helyen- előtt vagy 10-15 évvel egy farmerként erősen begyomosodtak, és nek több mint 20 hektár fiatal gyüahol nagy a sűrűség, megjelen- mölcsösét szinte teljesen megsemtek a betegségek is, amiről már misítették a rágcsálók, amit bizony
korábban írtam.
újra kellett telepíteni. Ez azért törNagy problémát fognak tént meg, mert a gazda nem idejéokozni a rágcsálók is, „mezei ben védekezett a rágcsálók ellen.
egerek”, különösen az őszi ka- Sajnos most is az időjárási viszolászosokban, többéves füvek- nyok kedvezően hatnak az egerek
ben (lóhere, lucerna), és amit gyors szaporodására a mezőkön,
nem szabad elfelejtenünk, és erre különösen azokon a táblákon vankülönös figyelmet kell fordíta- nak, ahol körülötte parlagon állnunk: a fiatal gyümölcsösökben. nak a földek. Ezek a megműveletAzért szeretnék egy pár hasznos len területek mintegy rezervátumtanáccsal segíteni a gazdáknak. ként működnek, ahonnan a rágcsáHogyan is kell hatékonyan
lók áttelepülnek a vetésekre.
védekezni a rágcsálók ellen?
Milyen vegyszert használjunk a
Először is a gazdáknak rendrágcsálók ellen?
szeresen át kell nézni minden
Leggazdaságosabb a gazdák

számára az úgynevezett Brodisan
rágcsálóirtó szer, lényegében
nem is olyan drága: 1 liter 120130 hrivnyába kerül. 2,2 liter
Brodisannal – 100 kg búzával
vagy árpával összekeverve – 100
kg jó minőségű csalit készíthetünk. Ez a mennyiség pedig 20-30
hektár vetésre elegendő, tehát 1
hektárra 3-5 kg kész csali elég.
Ezt ajánlom a gabonaföldek és a
többéves füvek rágcsálók elleni
védekezésére.
A fiatal gyümölcsösökben inkább ajánlanám a Brodisan briketteket használni – 1 kg ilyen
brikett 25 hrivnyába kerül. 1 hektárra 5-10 kg Brodisan brikettet
használunk. Ez attól is függ, hány
kolónia van egy hektáron.
A gazdáknak célszerű lenne szövetkezni egymással, akkor még olcsóbban lehetne elvégezni a védekezési munkálatokat. Ne felejtsük el soha azt sem,
hogy vegyszerrel dolgozunk és
vigyázzunk a környezetünkre
és saját magunkra is: feltétlenül
használjunk munka közben gumikesztyűt. A csalit csak az üregbe
helyezzük be, nehogy a vadállományt károsítsuk!
Ha kérdések merülnének
fel, szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.
Akiket érdekelnek a rágcsálók elleni szerek, ezen a mobil
telefonszámon lehet érdeklődni:
0506729758.

Novák András
szaktanácsadó,
Terra Dei

tudtunk maradéktalanul leszedni felszedéskor. Ezt a munkafolyamatot nagyban befolyásolja
a talajunk szerkezete. A homoktalajokon termesztett édesburgonyát sokkal kevesebb időbe
kerül megmosni, mint a kötött,
vagy középkötött agyag talajokon termesztett batátákat.
A mosást követően és a tárolását megelőzően csupán egy
művelet maradt hátra, ez pedig
nem más, mint a hőkezelés.
A batáta hőkezelése
A hőkezelést közvetlenül a
mosást követően végezzük. Ezt
a folyamatot egy olyan helyiségben (palántanevelő, raktár stb.)
végezzük, ahol 3-4 napon keresztül 30 °C körüli hőmérsékletet és szellőztetést tudunk biztosítani az édesburgonyánknak.
Erre a folyamatra azért van szükség, hogy a betakarítás során keletkező sérülések „begyógyuljanak”, ezzel biztosítva a gumók hosszabb távú eltarthatóságát. Abban az esetben, ha az édesburgonyát
saját felhasználásra, nem
hosszú távú tárolásra (4050 napnál rövidebb) szánjuk, akkor a hőkezelés nem
indokolt. Ebben az esetben
viszont mindig a sérült gumókat érdemes elfogyasztani előbb, mert azok ros�szul tárolhatóak.
A batáta tárolása
A tárolásra a legalkalmasabb egy olyan helyiség, ahol
14 °C állandó hőmérsékletet
tartani tudunk az egész év folyamán. Ilyenek lehetnek a házhoz tartozó fűtetlen helyiségek:
garázs, előtér vagy pince. Mint
arról már szó esett, a batáta nagyon érzékeny a hidegre, ezért
12 °C alatt semmiképpen ne
tartsuk! Tárolása során a 20 °C
körüli hőmérsékletet is kerülni
kell, mivel ennél a hőmérsékletnél csírázásnak indul.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Hogyan teleltessem
a cserepes
dísznövényeimet?
Amikor közeledik a fagyok veszélye, akkor a melegigényes,
cserepes dísznövényeket védett
helyre kell menekíteni, és ez bizony sok gondot okoz a kertészkedőknek.
A családi házban, a hétvégi
házban és körülötte növények
téli tárolására alkalmas helyiség a pince, a szuterén, a lépcsőház, a garázs, a fűtetlen szoba, szükség esetén a vízóra aknája lehet.
Az áttelelő dísznövényeknek
(babér, datura, fukszia, pálma,
mályvarózsa stb.) igen különböző az igényük, és ezek kielégítése legtöbbször megoldhatatlan
problémát okoz a virágszerető
embernek. Három igényt azonban feltétlenül figyelembe kell
venni, mégpedig a tároló hőmérsékletét, fényviszonyait és a
vízellátást. A betárolt növényeknek fagypont feletti hőmérsékletre van szükségük, de a helyiség ne legyen túlságosan meleg
se, mert akkor erőteljesen hajtani
fognak. Optimális a legtöbb növény számára a 8-12 fok. Fényre valamennyi betárolt növénynek szüksége van; ennek nem
kell napfénynek lennie, elég, ha
szűrt fény éri a növényeket. Télen a növényeknek csak annyi
vízre van szükségük, hogy a földlabdájuk ne száradjon ki és minimális vizet párologtassanak el.
Ritkán, hetente-kéthetente
öntözzük meg őket.
Fontos tudni, hogy minél magasabb a tároló léghőmérséklete
és minél több a fény, annál több
öntözésre van szükség. Alacsony
hőmérsékleten, fényszegény helyen nem szabad sokat öntözni,
mert a gyökerek elkorhadnak, a
növény elpusztul!
Ahol egy légtérben sok növényt halmozunk fel, ott időnként szellőztetni szükséges!

Hogyan kell a kerti muskátlit
teleltetni?

A muskátli fagyérzékeny növény, amelynek a fagypont alatti hőmérsékleten minden része elfagy, ezért fagymentes, lehetőleg
egyenletes hőmérsékletű helyiségben kell teleltetni.
Erre a célra alkalmas a lépcsőház, a fűtetlen előcsarnok, a garázs,
sőt még a pince is, mert a teleltető muskátlitöveknek nincs szükségük fényre.
Az ablakládából kiszedett vagy a virágágyból kiemelt kerti
muskátlitöveket tisztítsa meg a száraz levelektől, vágja le az elhalt
ágakat, a hosszúra nőtt gyökérzetet kíméletesen vágja rövidebbre,
majd a töveket sűrűn egymás mellé vermelje egy ládába úgy, hogy a
gyökerei a földben legyenek. Beöntözés után állítsa a ládát a telelőhelyre és a tél folyamán két-három hetenként öntözze meg a földet
annyira, hogy az nyirkos legyen.
Régi, jól bevált teleltetési módszer, hogy a kerti muskátlitöveket
egy csomóba kötik össze és fejjel lefelé felaggatják a pincében.
Március elején az áttelelt töveket át kell vizsgálni, a leszáradt leveleket és virágokat el kell távolítani a tövekről. Ilyenkor az élettevékenység már megindul és – ha a telelőhely világos – hajtások jelennek
meg; ezek többnyire sápadtak, megnyúltak, nem életképesek, viszont
sok tápanyagot vesznek el a tőtől és legyengítik azt. Ezért mihelyt
lehet és a fagy nem veszélyezteti a növényeket, ki kell őket ültetni a
nyári helyükre, de ezt megelőzően a hajtásokat vissza kell metszeni.

Hogyan teleltessem át a
dáliagumókat?

A dália fagyérzékeny növény, ezért a gumóit ősszel, a fagyok beállta előtt fel kell szedni.
Sokan elmulasztják, hogy a gumókat jeltáblával lássák el, pedig
tavasszal, az ültetés idején sok bosszúságot okoz, ha nem tudjuk,
hogy a gumókból milyen magasságú növény, milyen színű és formájú virág fog fejlődni.
A gumókat meg kell tisztítani a földtől és a száraz gumóktól. A
több gumóból álló töveket ne szedje szét; erre majd csak tavasszal,
az ültetés előtt kerüljön sor. A gumókat csak akkor mossa meg, ha
sárosak, szennyezettek; mosás után néhány órán át szikkasztani kell
a gumókat!
A megtisztított gumókat rakja fa, vagy műanyag rekeszbe fűrészpor vagy tőzeg közé, ahol nem száradnak ki tavaszig! A rekeszt fagymentes, de hűvös raktárban, illetve egyéb helyiségben helyezze el! balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Csaknem egy ház első szobájában „parkolt”
egy jármű a Huszti járásban

Az eset október 20-ra virradóan történt.
A hatóságok elmondása szerint a
sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, letért az útról, s egy ház előtt fel-

borult, adja hírül a mukachevo.net.
Az esetben szerencsére senki nem
sérült meg, a járművezető sem igényelt
egészségügyi ellátást.

Maró kémiai anyaggal töltött játékba harapva
égési sérüléseket szenvedett egy gyermek

A napokban Nagyszőlősön történt
eset kapcsán a sérült kisfiú édesanyja
fészbukoldalán figyelmeztette szülőtársait a veszélyre.
„Egy érdekes, olcsó játék siralmas
helyzethez vezethet. Először vettük meg
a fiunknak, és eszünkbe sem jutott, hogy
ilyesmi történhet. A gyerek 4 éves, soha
nem vett semmit a szájába, most viszont
úgy döntött, szétharapja az új játékot. A
belsejében lévő folyadék megégette a szája nyálkahártyáját. Nagyon sírt, miközben
megpróbáltam lemosni, de hiába. Még az
allergiaellenes szirupot sem tudta lenyelni.

Gyakorlatilag 2-3 perc alatt elkezdődött az
erős nyálkiválasztás, és a gyermek nem tudott egy szót sem szólni, a szája duzzadni
kezdett” – áll a posztban.
A fiú állapotának romlása miatt a családnak orvosokhoz kellett fordulnia. „Szerencsére a kórházzal szemben lakunk, így
gyorsan orvosi ellátásban részesült fiunk.
A gyermek injekciót kapott, és minden jól
végződött. Tehát, ha hasonló játékokat vásárolnak a gyermeknek, egy pillanatra se vegyék le a szemüket a gyermekről. Legyenek
figyelmesek és óvatosak! – figyelmeztet a
nő, amiről a goloskarpat.info is beszámolt.

Magánportán gyulladt ki egy gépkocsi
Királyházán
Október 19-én 0 óra 19 perckor a tűzoltókhoz bejelentés érkezett a beregszászi járási Királyházán (Korolevo) történt tűzesetről.
A település egyik magánportáján ismeretlen okból kigyulladt egy 68 éves helyi lakos Volkswagen GOLF 3 típusú személygépkocsija, számol be a 0312.ua. Az
eset a Vinnicsenko utcában történt. Előző
este a férfi lefeküdt, éjfél körül pedig furcsa zajra ébredt. Amikor kiment az ud-

varra, látta, hogy az autója lángokban áll.
Azonnal hívta a 101-es telefonvonalat, s
a Nagyszőlősi 18. Számú Állami Tűzoltó
és Mentőegység munkatársai és a királyházai helyi tűzoltóság a megadott címre
vonultak, ahol 0 óra 37 percre sikerült lokalizálniuk, majd 0 óra 52 perckor teljes
egészében eloltaniuk a tüzet.
A bűnüldöző szervek vizsgálják a tűz
okát. A tűz megsemmisítette az autót és
a jármű tulajdonjogáról szóló iratokat is.

45 kilogramm kendert szárított otthona
tetőterében egy kárpátaljai férfi
Jelentős mennyiségű kendert szárított meg egy 25 éves fiatalember a Beregszászi járási Nagyberegen, írja a
mukachevo.net.
A férfit a mezőn állították elő, miközben a kendertöveket vágta, s csomagolta

zsákokba. Ezt követően házkutatást tartottak otthonában, s annak tetőterében
összesen 45 kilogramm szárított kenderre bukkantak.
A tettest letartóztatták, az ügyben eljárást indítottak.

Kábítószer hatása alatt okozott halálos
balesetet egy fiatal

Vasárnapról hétfőre virradóan ismét
halálos közlekedési baleset történt megyénkben.
A munkácsi járási Kockaszálláson
(Koszino) az árokba hajtott egy Volkswagen
Golf típusú gépkocsi, tájékoztat a zk.npu.
gov.ua. A balesetben egy 17 éves szarvasréti
(Puznyakivci) lány életét vesztette. Egy másik, 16 éves utas megsérült. Az autóban még

egy utas tartózkodott, egy 18 éves kockaszállási lakos. Utóbbi és a sofőr nem sérült
meg, az orvosi ellátást megtagadták.
A nyomozók a helyszínen megállapították a halálos közlekedési baleset körülményeit: a 29 éves helyi lakos elvesztette
uralmát a jármű felett és árokba hajtott. A
sofőrt, aki kábítószer hatása alatt vezette
az autót, a rendőrség őrizetbe vette.

120 ezer amerikai dollárt követeltek a zsarolók
A gyanúsítottak megfenyegettek egy
családot, ha nem fizetnek 120 000 dollárt, akkor a bejelentőt és családtagjait
bántalmazni fogják, közli a zk.gov.ua.
Még júniusban fordult a rendőrséghez
egy técsői járási lakos. Férje külföldön
tartózkodásakor két férfi nem létező tartozást követelt családjától. Megfenyegették őket, ha nem fizetnek 120 ezer dollárt,
akkor a bejelentőt és családtagjait bántalmazni fogják.
A rendőrök az ügyben büntetőeljárást
indítottak. A nyomozás során kiderült,
hogy egy 50 éves férfi és 27 éves unoka-
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Egy pontot szerzett Lvivben a Minaj FC

Az emberhátrány néha előny is lehet

Az országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában két nehéz helyzetben lévő csapat találkozott Lvivben
a Ruh Lviv – Minaj FC találkozó keretében.
Ahmedzade révén a vendégek már az
első játékrész 13. percében megszerezték a vezetést, amit a vendéglátók csak
a 48. percben tudtak egalizálni. A második játékrész közepén Bilonoh ismét
a kárpátaljai együttest juttatta előnyhöz,
de Klimcsuk révén erre is volt válaszuk a
lembergieknek.
Maradt a 2-2-es, tulajdonképpen egyik
csapatnak sem igazán jó eredmény.
A Bajnokok Ligájában a Real Madridtól és a Barcelonától is vereséget szenvedő Sahtar Donyeck és Dinamo Kijev
a Vorszkla és a Dnyipro ellen rehabilitálódott hazai közegben, így mindkét
együttes tovább folytatja a harcot a bajnoki címért.
Eredmények: Ruh Lviv – Minaj
FC 2-2, Dinamo Kijev – Dnyipro 2-0,
Vorszkla Poltava – Sahtar Donyeck 0-2,
Gyeszna Csernyihiv – Olekszandrija 1-1,
Metaliszt 1925 Harkiv – Inhulec Petrove
4-0, Veresz Rivne – Mariupol 2-0, Zorja
Luhanszk – Kolosz Kovalivka 1-0.

A 32 ponttal listavezető Dinamo Kijevet 3 pont lemaradással követi a Sahtar.
A 8 pontjával 12. helyezett Minaj csak
egyetlen egységgel előzi meg a kiesőhelyen álló 15.-et, és a hétvégén sorra kerülő 13. fordulóban a Dnyipro otthonába látogat.
***
Újpesten és Kispesten is érdekesen
alakult a mérkőzés az OTP Bank Liga 10.
fordulójában, ugyanis mindkét helyszínen
a mérkőzés nagy részében emberhátrányban futballozó Újpest, illetve a Mezőkövesd diadalmaskodott. A liláknak egyébként, ez volt az idénybeli első győzelmük.
Egyre inkább érik az edzőváltás a Fradinál, hiszen a Peter Stöger által irányított
bajnokcsapat zsinórban negyedik mec�csén nem tudott győzni. Az FTC most is
elképzelés nélkül, gyengén futballozott
az MTK ellen.
Eredmények: ZTE – Gyirmót 2-1,
Paks – Kisvárda 2-2, UTE – Fehérvár 1-0,
Debrecen – Puskás Akadémia 0-3, Honvéd – Mezőkövesd 2-3, FTC – MTK 0-0.
A Kisvárda 20 ponttal vezeti a bajnokságot, az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó FTC-nek és Puskásnak egyformán 19
pontja van.

Néhány sorban

vári 2-3, Tiszakeresztúr – Tiszaújlak
1-3.
A Baktyanec 39 ponttal zárt, a 32
ponttal ezüstérmes Beregvidéknek még
van egy semmiről sem döntő elhalasztott
meccse. A bronzérem az utolsó körben
szabadnapos Kígyósnak jutott 27 ponttal.
***
Remek fordulót zártak a magyar kézilabda-csapatok a Bajnokok Ligájában,
mivel a legrangosabb sorozatban érdekelt négy együttes közül a nőknél a
Győri ETO és az FTC is győzni tudott,
a férfiaknál a Veszprém is magabiztosan hozta a kötelező győzelmet, míg a
Szeged a félelmetes Kiel otthonából távozott döntetlennel.
A nőknél az A-csoportban az FTC kiélezett csatában 28-27-re legyőzte a legutóbbi BL-döntős francia Brest csapatát,
és a Rosztovval együtt 8 megszerzett ponttal vezeti csoportját.
A Győri Audi ETO tovább folytatta
hibátlan mérlegét, most a francia Metz
vendégeként nyert 33-29-re, így 10 ponttal vezeti csoportját.
A férfiaknál a Telekom Veszprém
hazai környezetben 28-23-ra verte a
Flensburgot, és 8 ponttal tartja csoportjában holtversenyes elsőségét. Ugyanitt
az ukrán Motor Zaporizzsja fontos, 28-

Egyformán a 15. fordulót rendezték a hét-

végén az országos másodosztályú, és harmadik számú ukrán labdarúgó-bajnokságban.
A második osztályban szereplő Ungvári FC három veretlen találkozót követően
nem tudta folytatni jó sorozatát és hazai
környezetben szenvedett 3-1 arányú vereséget az Olimpik Donyecktől.
Bilij révén a vendégek szereztek vezetést a 13. percben, amit nem sokkal később Rjasko büntetőből egalizált. A hajrá
a vendégeknek sikerült jobban, akik két
újabb találattal 3-1-re nyertek.
Az ungváriak így 9 ponttal továbbra
is maradtak a tabella utolsó, 16. helyén,
és október utolsó napján, a 16. játéknapon a Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendégei lesznek.
***
Egy osztállyal lejjebb, a harmadik vonalban a Munkácsi FC a Kárpáti Lviv vendégeként kapott ki 1-0-ra Kozsanovnak a 28.
percben szerzett góljával.
A 23 ponttal hatodik munkácsiak a következő játéknapon Csernyihivben lépnek pályára.
***
A Mezőgecsei Baktyanec (a képen) nyer-

öccse találta ki a nemlétező adósságot. 120
ezer dollárt kezdtek követelni és erőszakkal fenyegették meg az áldozat családját.
A nyomozás lezárásaként a rendőrség
munkatársai október 20-án őrizetbe vették a zsarolókat, miközben azok átvették
a nem létező tartozás egy részét – 10 ezer
amerikai dollárt.
A nyomozók mindkét elkövetőt ideiglenes letartóztatásba helyezték. A gyanúsítottakat háromtól hét évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti. Az ügyben tovább
folytatódik a vizsgálat – jelentette a Kárpátaljai Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Három migránst fogtak el az ukrán-szlovák
határnál Kárpátalján

Október 19-én Kárpátalján a Csapi Határőrség nagybereznai osztagának emberei őrizetbe vettek külföldi férfiakat, akik
a zöld határon keresztül akartak bejutni az Európai Unióba. Az elkövetőket az
operatív-keresési osztály előre megadott
információi alapján találták meg.
A határőrök Csillagfalva (Княгиня)
közelében három török állampolgárt vettek őrizetbe. A 19 és 39 év közötti férfiak

elismerték, hogy illegálisan akarták átlépni az ukrán-szlovák határt. Egyikük végső célállomása Csehország, a másik kettőé pedig Németország volt.
A határőrök az eset tisztázása érdekében a határőrségre szállították a
migránsokat. További sorsukról a bíróság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

Még több információ a karpatinfo.net-en

te a Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnokság 2021-es idényét, miután az utolsó fordulóban 3-1-re nyertek Fancsikán.
Az üldöző Beregvidék FC el sem utazott Királyházára, így technikai vereséget
(3-0) könyveltek el nekik.
A 18. forduló további eredményei: Szőlősvégardói Teszla – Mező-

27-es győzelmet aratott a román Dinamo
Bucuresti ellen.
A Pick-Szeged az elején 5 góllal is vezetett, később 7 gólos hátrányban is volt,
a végén pedig bravúros, 32-32-es döntetlent ért el az oroszlánbarlangnak számító
Kiel otthonában.

Rovatvezető: Jakab Lajos

12

2021.
október 27.

Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji
Katona István u. 12. szám
alatt kertes ház bútorral, víz, gáz, háromfázisú
elektromos hálózat. Ára:
50000 f.e. Mob.: +380996608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. 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.: +380956951172.
Az Ungvári járásban, Sza
lókán családi ház eladó.
Mob.: 095-2262464.
Nagybaktán, az Akadémiai út 5/1. alatt eladó
egy kétemeletes ház 0,5
ha kerttel és két építkezési telekkel, benne 400 gyümölcsfával és 500 m lugas csemegeszőlővel. Tel:
+38050-7102136.
Feketeardóban a Kossuth
utcában családi ház eladó,
10 szotek, kert, garázs, széles udvar (gáz, víz, villany van), enyhén alkuképes. Irányár: 16000 f.e.
Mob.: +38096-3174878,
+380961755090 (17 órától
vagy hétvégén).

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

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.

Beregszászban a Sztefanik
utcában kétemeletes ház második szintjén 3 szobás lakás
eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: 099-9070381.

szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Telek, föld eladó
Beregszászban (Romzsa Teodor u.) eladó egy telek (6
szotek). Víz, villany mellette van. Irányár: 150000 hr.
Mob.: 050-0596146.

Jármű
Kerékpár
Új, elektromos háromkerekű bicikli eladó egészségügyi
okok miatt. Mob.: +380990764593.
Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó.
Mob.: +38066-5605813.

Szolgáltatás
Tetőszerkezetek készítését, felújítását, ereszcsatorna készítését és házak külső
szigetelését vállaljuk. Mob.:
+38066-8404874.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Villanyszerelői munkák:
földelés, csillárok, konnektorok és kábelek cseréi. Mob.:
+38095-3260426.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére 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.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a

Házvezetőnőt, betegsegítőt meglévő segítségünk váltására (5-6 hetente) felveszünk. Szállás, étkezés, mosás ingyenes. Utazási hozzájárulás. Meglévő váltótárs
is kárpátaljai. Már 5 éve
nálunk dolgozik. Mob.:
+3630-7408643.
Budapesti varrodába
varrót, varrónőt keresünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos
bérezés. Szállást, folyamatos munkát és munkavállalást biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
hetilap kézbesítésére Gáton.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Magyarországra, Miskolcra E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
gépkocsivezetőt keresünk.
Magas bérezés, NyugatEurópába szállítás (nincs
európázás). Feltételek:
érvényes útlevél. Vízumban és a papírokban segítünk. Mob.: 050-6096668
(István).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett felszolgálót keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés
megoldott. Érdeklődés,
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett szakácsot
keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés megoldott. Érdeklődés, önéletrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Bútor
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Egyéb Otthon, kert
Eladó két nagy lábon álló
diófa. Mob.: 099-0019378.

Háztáji

Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4es 5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak,
3-4 méteresek, deszkák,
5-7 méteresek, fóliának
való kapron cső. Mob.:
+38066-3967011, +380996608338.
Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
MTZ 80-asba jó állapotú
motor eladó, T25-ösbe motor eladó, és Niva kombájnba komplekt hűtő eladó. Tel:
050-8508785.

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

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

Piac, élelmiszer

Baba, gyerek

Izabella szőlő nagy tételben
eladó Tasnádon. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0990277266, 097-0641112, 0500848603.

Eladó egy nagyon megkímélt állapotú összecsukható négykerekű babakocsi.
Nagyon olcsó áron. Mob.:
+38095-3260426.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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Nem csak nőknek

Mit mond a hajad és a fejbőröd az egészségedről?

Sohasem olyan a frizurád, amilyennek szeretnéd?
Lehet, hogy a fodrászod hibája a dolog, de még mielőtt ráborítanád szegényre az asztalt, érdemes közelebbről is szemügyre venned a tüneteket – mert lehet,
hogy egészségügyi problémára utalnak!
Fehér korpa
A korpa nem betegség,
ennélfogva nem is lehet
attól tartani, hogy fertőző
lenne. Az orvostudomány
jelenlegi állása szerint
csupán feltételezik, hogy
egy bizonyos gombafajta
fejbőrön történő túlszaporodása okozza.
Kockázati tényezőnek számít a zsíros bőr, a
stressz, a túlsúly, a hideg
és száraz levegő, valamint
olyan bőrgyógyászati kórképek megléte, mint az
ekcéma vagy a pikkelysömör. Szerencsére amilyen kellemetlen, olyan�nyira ártalmatlan is ez a
dolog egészségügyi szempontból.
Fehér korpa
Amennyiben a sárgás,
zsíros korpásodást tapasztalsz, előfordulhat, hogy
seborrheás dermatitiszed,

azaz bőrgyulladásod van.
Olyan gyulladásos betegségről van szó, mely
a faggyúmirigyekkel sűrűn beszőtt testfelületeket
érinti, úgymint az arcot és
a fejbőrt.
Hormonok, gombák és
idegrendszeri problémák
okozhatják, s terápiája
nem tér el a „sima” korpáétól. Súlyos esetben szteroiddal vagy gombaölő
szerrel szokták kezelni.
Egyenletes hajhullás
Ha egyszer csak több
hajszálat találsz a fésűben vagy a lefolyóban,
ám nem látod nyomát annak, hogy a hajveszteség kifejezetten bizonyos
terület(ek)re koncentrálódna, akkor úgynevezett
telogén effíviumod van –
ami azt jelenti, hogy a hajszálaid valamilyen tényező hatására nyugvó növekedési fázisba léptek.
Ennek oka műtét, szülés, gyógyszeres kezelés,
extrém diéta, erős stressz
vagy pajzsmirigy-probléma
is lehet. Általában a hatás
után két hónappal figyelhető meg a tünet, amikor a haj
„csomókban hullik”.
Többnyire magától
visszanő, nem kell aggódni – persze, egy kivizsgálás sosem árt, ez tény.
Foltos hajhullás
Az alopecia areata
nevű betegség azt jelen-

ti, hogy az immunrendszer
tévedésből megtámadja a
hajhagymákat, aminek következében erőteljes, jellemzően foltokban jelentkező hajhullás jelenik meg.
Nem fertőző, és nem is
irányul más szövetekre a
testben, tehát egészségügyi
aggályt nem vet fel.
Lelkileg azonban nem
könnyű, így pszichológusi segítségre szükség lehet.
A haj magától szokott vis�szanőni, amit bizonyos kezelési módokkal lehet serkenteni.
Napégés
Nemcsak a bőröd tud
leégni, hanem a hajad is –
ráadásul sokkal könnyebben, hiszen mivel a szálakban nincs ideg, nem tudnak fájdalomérzettel vagy
egyéb módon „szólni” a
bajról. A tavasszal vagy
nyáron megjelenő szárazság és töredezettség az
UV-sugárzás miatti károsodás jellegzetes tünete.
Mindenképpen jó ötlet védőfaktoros permetet
és hajformázó szereket alkalmaznod, illetve fejfedővel védeni a tincseidet
a legkritikusabb órákban.
Élettelenség
Ha úgy érzed, hogy a
fürtjeid élettelenül a fejedre lapulnak, vagy éppen a szárazságtól égnek
állnak, semmiképpen se
írd a jelenséget a genetika számlájára! A hajproblémák jelentős részéért talán meglepő módon a táplálkozás tehető felelőssé. Amennyiben nem
fogyasztasz elegendő fehérjét, omega-3 zsírsavat,
A-vitamint, cinket és szelént, sajnos jó esélyed van
az élettelen frizurára.
Egyél minél több halat,
fehér húst, zöldséget, gyümölcsöt, zsírszegény tejterméket és teljes gabonát
– minden porcikád örülni
fog neki! A folyadékpótlás
is fontos: ne érd be kevesebbel napi másfél liternél!
Korai őszülés
Bár az őszülésért elsősorban az idő múlását, illetve a genetikát lehet hibáztatni, nincs ez mindig így.
Ha a családodban gyakori
a 40 éves kor előtti őszülés, neked is nagyobb rá az
esélyed.
Ám nem árt tisztában
lenned vele, hogy akár
egészségügyi probléma is
állhat a jelenség hátterében, úgymint például vérszegénység, B-12 vitaminhiány, pajzsmirigy-problémák és a vitiligo nevű bőrbetegség.
Amennyiben felmerült benned, hogy a hajad
állapota esetleg egészségügyi gondról árulkodik, ne
habozz orvoshoz fordulni! Még egy vitaminhiányt
sem szerencsés nem szakemberként magadnak diagnosztizálni.

Ha kikezdte a hideg a bőrödet: 5+1
házi arckrém, recepttel

Imádjuk az őszt, hiszen az egyik legvarázslatosabb,
legszínesebb évszak, de azzal is együtt jár, hogy a hideg idő kikezdheti a bőrünket. Hogy ne kelljen emiatt
aggódnod, egyszerűen védheted arcodat, nyakadat és
a kezed bőrét is egy szuper hidratáló, tápláló arckrémmel. Ezt nem muszáj boltban beszerezned, ha a natúr
dolgokat kedveled, elkészítheted akár otthon is. Mutatunk néhány receptet!
1. Zöld teás arckrém
Ehhez az arckrémhez
szükséged lesz 2 evőkanál hosszú szálú zöldteára, amit le kell forráznod
egy kevés, nagyjából fél
dl. vízzel úgy, hogy közben egy textilkendőre teszed a leveleket.
A kendő alatt legyen
egy tálka – hagyd, hogy a
víz, amivel leforráztad a
teát, ide csepegjen.
Közben melegíts fel
egy csésze kókuszzsírt,
majd ha lecsepegett a tea,
akkor keverd össze óvatosan a két folyadékot.
Csírátlanított műanyag edényben hagyd
kihűlni, és keverd át többször, hogy krémes állaga
legyen.
2. Rózsás arcszérum
A rózsa is képes arra,
hogy csodát tegyen a bőröddel!
Ehhez a szuper arcszérumhoz szükséged lesz
egy pumpás üvegcsére,
ebben keverd össze a hozzávalókat.

Tegyél bele 1 evőkanál
mandula olajat, 1 evőkanál
rózsavizet, 25-30 csepp rózsa eszenciát, 5 csepp Ylang

kókusz olajjal és 2 evőkanál
reszelt méhviasszal kell ös�szekeverned, majd egybe olvasztanod.
Ha felolvadt a keverék,
úgy hűtsd vissza, hogy folyamatosan kevergeted, hogy
az állaga krémszerű legyen.
Amikor már majdnem teljesen kihűlt, adj hozzá 1 teáskanál E vitamin olajat is.
4. Aloe Vera arckrém
Amellett, hogy tápláló

Ylang eszenciát és hagyd állni néhány napig.
Ha kicsit besűrűsödik, adj
még hozzá rózsavizet használat előtt!
3. Olivás arckrém
Az olíva olaj is az egyik
legjobb házi szépségápolási csodaszer, ezért arckrémet
is bátran készíthetsz belőle.
Szükséged lesz 1/3 csésze
olíva olajra, amit 2 evőkanál

hatású, az Aloe Vera remekül
nyugtatja is a bőrt, ha esetleg begyulladt vagy kiszárította a szél.
Az Aloe arckrémhez
szükséged lesz ½ csésze kókuszolajra, amit fel kell melegítened és visszahűtened
langyosra, majd ekkor hozzá kell keverned 2 evőkanál
Aloe Vera zselét.
Adj hozzá néhány csepp
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mandula eszenciát, és kevergesd addig, amíg teljesen ki nem hűl. Hagyd
állni 1-2 napig, és utána
használhatod is reggel, felkelés után, és este, lefekvés előtt.
5. Citromos arckrém
Ha szeretnél egy olyan
tápláló krémet, ami reggel
még fel is frissít és energiával tölt fel az előtted
álló napra, akkor egy citromos verzióval nem lőhetsz mellé.
Szükséged lesz 4 nagy
evőkanál kókuszzsírra,
amihez 1 evőkanál E vitamin olajat, 5 csepp citrom eszenciát és egy kisebb citrom facsart levét kell hozzáadnod úgy,
hogy közben robotgéppel
kevergeted.
Ha egynemű lett a
krémed, tedd jól zárható üvegbe vagy műanyagba, és már el is kezdheted
használni.
6. Zabos-mézes
tápláló arckrém
A zab gazdag B- és
E-vitaminban is, ezért a
bőrödre is remek hatással
lesz majd! Ehhez a különleges arckrémhez keverj
össze ¼ csésze zablisztet
½ csésze vízzel, ½ csésze
mandulatejjel, 2 evőkanál
mandula olajjal, 2 evőkanál mézzel, 2 evőkanál
shea vajjal és 1 evőkanál
kókuszzsírral.
Robotgéppel jól dolgozd össze a keveréket,
hagyd állni egy éjszakán
át és már el is kezdheted
használni!

Tudtad, hogy a chia ránctalanít? Csináld-magad
kozmetikumok chia maggal

kanál mézzel, három evőkanál chia maggal és egy evőkanál almaecettel!

3. Anti-aging arcmaszk
Tudtad, hogy a chia mag
képes még a ráncokkal is felvenni a harcot? Nemcsak feszesíti és táplálja a bőrt, de
a benne található omega-3
zsírsavnak köszönhetően
képes a már meglévő ráncokon is segíteni – használd
maszk formájában! Ehhez a
recepthez daráld le a magokat vagy használj 100%-os és
bio chiamag-lisztet.
Három evőkanálnyit keverj össze néhány csepp vízzel és néhány cseppel a kedvenc olajodból (ez lehet

Pár másodpercig hevítsd
a masszát a mikróban, hogy
minden hozzávaló kellően
megolvadjon, majd kendd
fel a hajadra és hagyd 15-20
percig hatni.
Ha lemostad, extradús és
gyönyörű fürtökre számíthatsz – még egy ok, hogy
vásárolj egy kis azték zsályamagot!

extraszűz olívaolaj, kókuszolaj, mandulaolaj, vagy bármilyen természetes és hidegen sajtolt olaj).
Keverd alaposan ös�sze, aztán tedd fel a maszkot az arcodra és hagyd hatni 10 percig! Mosd le és aznap már ne használj se sminket, se semmilyen más terméket, maximum kendd be az

Te is szereted a chia pudingot? És a chia magos
smoothie-kat? Esetleg a chiamag-lisztből készült kekszeket, sütiket? Ha igen, jól teszed – az azték zsályamag ugyanis egy igazi „szuperétel”: pozitív hatással
van a 2-es típusú diabéteszre, erősíti a csontozatot és a
fogakat, segíthet a fogyásban, védi a szívet, csökkenti
a magas vérnyomást, szuper forrása az omega-3 zsírsavaknak, sőt fokozhatja a fizikai teljesítményedet is.
Van még kérdés? Ez a csodálatos kis magocska viszont
nemcsak belülről hatásos: rengeteg szépítő tulajdonsága is van, csak meg kell találni a felhasználási módjait – szerezz be egy zacskóval és fogadd meg tippjeinket a külső és belső szépségért!
1. Arcradír
Szeretnél egy olyan
radírt, amivel kíméletesen, mégis hatásosan
tudsz megszabadulni az
elhalt hámsejtjeidtől?
Akkor kutyuld ki otthon a megoldást: keverj
össze egy nagy evőkanál chia magot egy kis
extraszűz olívaolajjal és
citromlével, aztán jó alaposan radírozd végig vele
az arcod!
A magok finoman szabadítanak majd meg az elhalt hámsejtjeidtől, miközben a citrom felfrissít, az olaj pedig ápol – üss
több legyet egy csapásra
egy kis chia maggal!
2. Hajmaszk
Töredezettek a hajvégeid, lapos a frizurád, esetleg szeretnéd
erősíteni a hajszálaidat?
Akkor készíts egy csodamaszkot otthon: keverj össze négy evőkanál
kókuszolajat három evő-

arcod a kedvenc hidratálóddal és hagyd pihenni a
bőröd – reggelre elképesztően szép és ragyogó lesz
az arcod!
4. A chia magos
tusfürdő
Mit szólnál, ha már
pár perc alatt csodálatosan
puha és rugalmas lehetne
a bőröd a lábfejedtől a füled tövéig? Akkor csinálj
magadnak saját tusfürdőt,
természetesen chia magból! Darálj le négy-öt evőkanálnyi magot lisztes állaggá, vagy használj itt is
bio chiamag-lisztet.
Keverd össze 3-4 evőkanál extraszűz olívaolajjal és egy-két nyomással
a kedvenc tusfürdődből!
Zuhanyozz ezzel a
keverékkel és alaposan
dolgozd el mindenhol –
a narancsbőrös részeken
kifejezetten erős hatást
tudsz elérni vele. Dörzsöld végig az egész tested, szabadítsd meg magad az elhalt hámsejtektől, és élvezd a chia mag
természetes táplálását az
olívaolaj szuper hidratálásával! Ha megszáradtál, kendd be magad a
kedvenc testápolóddal és
így hajtsd álomra a fejed
– még jó pár napid hálás
leszel magadnak, amiért
kikeverted ezt a szuper
tusfürdőt és adtál a testednek kívülről is egy kis
azték zsályamagot!
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XVI. Kárpátaljai Tudományos
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Magyar Kormány, Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter, a Nemzeti Tehetség
Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
meghirdeti a XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát (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 önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.
A XVI. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely
segíti teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.
ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.
Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.
A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.
A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők
számára a XXXVI. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.
A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.
A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány,
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.
E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük,
egyeztessenek a szervezőkkel.
A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 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 (plágium 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 Alapítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapítvány 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 felületre, illetve elküldhető az geniusja2019@gmail.com vagy
a ktdk.info@gmail.com címre.
A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód!
A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.
A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.
A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.
A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua,és a www.genius-ja.uz.ua
honlapokon.
RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN 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

Kaleidoszkóp
Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

VI. ZeneVarázslat Nemzetközi
Négykezes Zongoraverseny

A verseny időpontja: 2021. november 17-21.
A verseny kárpátaljai megvalósulása 2021. november 19-én kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében.
A versenyre és a kurzusra magyarországi és határainkon túli növendékek nevezését is várjuk.
Kárpátaljai verseny online közvetítéssel. Zsűrizés
élőben Kaposvárról.
2021-ben is lehet nevezni TANÁR-DIÁK és TANÁR-TANÁR kategóriában!
Korcsoportok a diák-diák kategóriában:
1. korcsoport: 2012. január 1. és utána született növendékek (műsoridő maximum 5 perc.)
2. korcsoport: 2010. január 1. – 2012. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 6 perc.)
3. korcsoport: 2008. január 1. – 2010. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 8 perc.)
4. korcsoport: 2006. január 1. – 2008. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
5. korcsoport: 2003. január 1. – 2006. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
6. korcsoport: 2003. január 1. és az előtt született növendékek (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 lehetséges 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.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Remek időszak köszönt
a Kos csillagjegyekre,
hiszen most a siker teljesen új szintjét érhetik
el. Remekül teljesít a munkahelyén és a feletteseit is lenyűgözi
a szakmai tudásával. Dolgozzon
az Öntől megszokott precizitással és meglátja, a siker hamarosan utoléri. Ami a magánéletét illeti, szintén remek időszaknak örvendhet, hiszen most sokkal szorosabbra fűzheti a családtagjaival való köteléket.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ezen a héten hatalmas
előre lépéseket tehet
az életében, kedves
Bika. Arra azonban
vigyázzon, hogy semmilyen
vitába ne keveredjen a munkahelyén, mert az igencsak
rossz színben tüntetné fel. Legyen nagyon óvatos a munkatársaival, mert valaki el akarja orrolni Ön elől a sikereket
és persze a lehetőségeket. Vigyázzon a családtagjaira, különösen az idősebb rokonaira.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Nagyon mozgalmas
hete lesz, hiszen az elkövetkező napokban
rengeteg teendője akad. Lehet, hogy anyagi problémák
érhetik, amire nem volt felkészülve, ezért mindenképp
tegyen félre elegendő pénzt
a nehéz időkre. Lehet, hogy
a családjában is vitás helyzetek alakulnak ki, ami nagyon
megterheli. Rengeteg munka
nehezedik a vállára ebben az
időszakban.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)
Tartsa rövid pórázon
az érzelmeit a héten.
Ez egy megterhelő
időszak lehet Önnek,
de végül sikerül minden nehézségnek az elejét vennie. Ön nagyszerű munkaerő, de bizonyosodjon meg
róla, hogy ezt a képességét
a felettesei is felfedezik Önben. Így a munkája is sokkal
minőségibbé és hatékonyabbá válik. A héten fizetésemelésben részesülhet.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ezen a héten nagy
változások következhetnek be az életében,
ami által sokkal sikeresebbé válhat. Gondolkozzon el komolyabban azon,
hogyan tudna még biztosabb
jövőt teremteni magának.
Remek időszak köszönt a
diákokra, különösen azokra,
akik egyetemre járnak. Most
nincs más dolga, csak hogy a
céljaira összpontosítson. Kerülje el a negatív energiákat.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Nehéz időszak vár a
Nyilas csillagjegyekre. Most ugyanis más
segítségére is szüksége lehet, hogy a jelen nehézségeivel képes legyen megküzdeni. Emellett rengeteg érzelmi
és mentális megterhelés érheti.
Fontos, hogy időben befejezze a feladatait a munkahelyén,
különben nagy bajba kerülhet.
A munkatársai szintén bosszúságra adnak okot, de próbáljon
kimaradni a veszekedéseikből.

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

Nagyon jövedelmező
hét elé néznek a Rák
csillagjegyek. A rengeteg kemény munkája és a
szilárd elkötelezettsége ugyanis
most mind kifizetődik. Készüljön fel az előléptetésére, vagy a
várható fizetésemelésre. Ami a
magánéletét illeti, most rengeteg időt tölthet együtt a szeretteivel és biztosan lesz ideje élvezni a társaságukat. Tervezzenek meg közösen egy rövid kirándulást a barátaival.

Remek hét veszi kezdetét, hiszen most
végre minden esélye
meg van rá, hogy eléri a kitűzött céljait. Készüljön, mert valami új dolog veszi
kezdetét az életében. A kemény
munkája és kitartása végre kifizetődik. Ami a szakmai életét
illeti, csodákat tesz Önnel ez az
időszak, hiszen remekül teljesít
a munkahelyén. A főnöke és a
munkatársai el lesznek ragadtatva a teljesítményétől.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Az Oroszlánok kihívással teli hétre számíthatnak. Azt érzi,
nem tud egyről a kettőre lépni
a szakmai életben, a felettesei
pedig bosszúságra adhatnak
okot. Azt tanácsoljuk, kerülje el a velük való veszekedéseket, mert az semmi jóra nem
vezet. A munkatársai azonban végig támogatni fogják és
mindenben számíthat a segítségükre. Figyeljen jobban az
egészségi állapotára.

A Vízöntő lelkek rengeteg lehetőséget találnak arra, hogy megmutassák a bennük rejlő tehetséget és előrébb jussanak mind
a munkájukban, mind pedig a
magánéletükbe. Hatalmas fejlődésen mehet keresztül a szakmájában, ha megragad egy váratlan ajánlatot. Ne szalassza el
ezt a lehetőséget, mert így képes lesz megalapozni a jövőjét
és biztos hátteret teremt magának és a családjának.

Szűz (8.24.-9.22.)
Nagyszerű hét veszi
kezdetét a Szűz csillagjegyek számára. A
szakmai életben soha nem látott sikereket érhet el és a magánélete is nagyon jóval kiegyensúlyozottabbá válik.
Használja ki a lehetőséget és
fejezze ki az érzelmeit a családtagjai előtt. Ez segíthet abban, hogy rájöjjenek és megértsék, milyen érzelmek keringenek Önben. Álljon készen
egy új családtag fogadtatására.

Halak (2.21.- 3.20.)
A Halak csillagjegyek
csodás hétre számíthatnak. Most minden
munkáját időben képes lesz befejezni, és emiatt a felettesei is
nagyra értékelik és becsülik. A
munkatársait pedig inspirálja,
hogy milyen keményen végzi a munkáját. Bizonyosodjon
meg arról, hogy valóban azokat a dolgokat teszi, amiket
szeret, és ami örömmel tölti el.
A magánélete nagyon kiegyensúlyozott és ezen a héten.

Egészségvédelem

Vitaminok a szellemi egészséghez

Testünk különböző részeinek különféle
tápanyagokra van szüksége a megfelelő
működéshez. Az erős csontokhoz kalcium
kell, a jó emésztéshez rostok. Agyunk számára pedig az alábbi vitaminok és ásványi anyagok nagyon fontosak.
Omega-3 zsírsavak
Kutatások igazolják, hogy az omega-3 zsírsavak,
ha nem is látványosan, mégis mérhetően képesek csökkenteni a depressziót, rendszeres fogyasztásuk pedig az

B-vitaminok

A folsav és a B12 szintén javíthat a depressziós betegek
állapotán és a bipoláris betegekén is. A folsav szedése várandósság alatt 40 százalékkal csökkenti annak esélyét, hogy a
születendő gyermek autista legyen. Különösen az első trimeszterben fontos, hogy szedjük, mivel a fontos szervek, mint az
agy vagy a gerinc ilyenkor kezdenek el kialakulni. Sok folsav
található a brokkoliban, a spenótban, a spárgában, a lencsében, a papayában, a kukoricában és a mogyoróban. B12-vitaminból nagyobb mennyiséget tartalmaz a kagyló, a tojás, a
rák, a marhahús, a lazac, a tonhal, a hering, a tej és a joghurt.

Kolin

Javíthatja a memóriát, bipoláris betegeknél pedig enyhítheti a mániás tüneteket. Sok van belőle a tojásban, a tejben, a marha- és sertéshúsban, a szójában, a rákhúsban, a
hüvelyesekben, a lenmagban és a pisztáciában is.

Magnézium

Megfelelő adagolással segíthet, hogy a bipoláris betegek
szervezetében szerotonin termelődjön. A premenstruációs
szindróma alatt jelentkező enyhe depressziót, hangulatingadozásokat is enyhítheti. Sok van belőle a tökmagban, az
edamaméban, a fodros kelben, a mandulában, a spenótban,
a kesudióban, a zabpehelyben és a barna rizsben is.

D-vitamin

Alzheimer-kór kialakulásának esélyét is csökkentheti, illetve javíthatja a memóriát. Együnk sok makrélát, szardíniát, pisztrángot és fehér húsú halakat, chia magot, lenmagot és diót – ezek mind nagyszerű omega-3 források.

Az Alzheimer-kór kialakulását többször kötötték már
össze a túl alacsony D-vitaminszinttel. Ha túl kevés a szervezetünkben a D-vitamin, akkor ez növeli a Parkinson-kór
kialakulásának esélyét. Sok a D-vitamin a tojásban, a szardíniában, a tonhalban, a tejben és a vadlazacban is.

A gránátalma trükkel látványosan
fogyásnak indulsz

Élénk színű, finom, remek díszítőelem és
szuperegészséges. A gránátalma a Föld
legegészségesebb gyümölcsei közé tartozik, hiszen csupa pozitív tulajdonsággal
rendelkezik. De arról eddig talán még nem
hallottál, hogy a fogyásban is segíthet. A
kilók leolvadásához segítő titka pedig nem
más, mint a benne lévő antioxidánsok.
Miért olyan egészséges a gránátalma?

A gránátalma különösen gazdag vitaminokban, alacsony kalóriatartalmú, ráadásul éppen
most van a szezonja. Szinte bármelyik piacon, zöldségesnél vagy élelmiszerboltban beszerezheted, és egy percig sem érdemes gondolkoznod azon,
hogy tényleg megéri-e bekerülnie a
kosaradba.
A gránátalma egyrészt kitűnő immunerősítő, amire télen még inkább
szükségünk van, másrészt pedig az
alakunk megőrzésére vagy annak csinosítására is remek hatása van, mégpedig azért, mert magas az antioxidánstartalmuk.
Egész pontosan a polifenolokról és
a flavonoidokról van szó, amelyek sok
egyéb pozitív tulajdonságuk mellett a
kiegyensúlyozott anyagcseréhez is hozzájárulnak.
100 grammnyi gránátalma ráadásul csak 78 kilokalóriát tartalmaz, így alapvetően is beilleszthető egy diétás étrendbe.

Mit jelent pontosan a gránátalma trükk?

A gránátalma trükk a gránátalma sokoldalú felhasználását jelenti, aminek köszönhetően változatosan beépítheted az étrendedbe. Különböző fogások elemeként segíthet megtartani a súlyodat vagy leadni néhány plusz kilót.
Az első és legegyszerűbb módszer, ha egyszerűen megpucolod a gránátalmát, és elrágcsálod. Az édes-savanyú
ízkombináció gyorsan megszünteti az éhségérzetet, ráadásul olyan finom, hogy közben a finomított szénhidráttal teli
sütemények után sem fogsz sóvárogni. Egy dolgot azonban érdemes figyelembe venned: bár a gránátalma alacsony
kalóriatartalmú, egy csészényi adag nagyjából 24 gramm
cukrot tartalmaz, ezért nem érdemes belőle egyszerre egy
hatalmas mennyiséget befalnod.
Ha szereted a szendvicseket, akkor reggelire, tízóraira
vagy vacsorára is kipróbálhatsz egy gránátalmás verziót.
Keverj össze 2 evőkanál gránátalmát 2 evőkanál alacsony

zsírtartalmú krémsajttal, és kend rá 1-2 szelet teljes kiőrlésű kenyérre, vagy alternatív megoldásként néhány szelet uborkára.
A gránátalma díszítőelemként is remekül megállja a
helyét. Feldobhatod vele a reggeli müzlidet vagy zabkásádat, és rengeteg olyan más egészséges hozzávalót, például málnát, szilvát, kesudiót, chia magot, lenmagot, diót
vagy mandulát is adhatsz hozzá, amivel egy igazán tápláló ételt kapsz végeredményként. Ha pedig még különlegesebb fogásra vágysz, készíts belőle egy ínyenc salátát.
Ebben az esetben a gránátalma lehet díszítőelem, de a
levéből öntetet is készíthetsz.
Ha rajongsz az édes nasikért, gumicukrot is készíthetsz a gránátalmából. Keverj össze 125 ml gránátalma-
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Ez a szőlő típus igazi
gyógyító csoda
A szőlőfélék, de kiváltképpen a sötétebb
fajták, hatékonyan védenek bennünket az
érelmeszesedés, infarktus és a rosszindulatú daganatos megbetegedésektől. A vörös szőlő remek immunerősítő, emésztésjavító, sejtmegújító és keringést serkentő hatású. Kúra formájában pedig csodákat tesz a szervezettel.
1. Gyógyító szőlőszem

A vörös szőlőben szinte minden megvan, ami a szervezetünknek fontos. A héja, a magja, a húsa, mind-mind
kincset ér.
Rengeteg bioaktív anyagot tartalmaz, de
antioxidánsban, ásványi anyagokban, például káliumban és szelénben is igen gazdag. Ennek köszönhetően
rendszeres fogyasztása csökkenti az infarktus kockázatát, és jótékony hatással van a vérkeringésre.
Húsa remek B–vitamin és magnéziumforrás, ami segít a stressz leküzdésében. Magas vas- és folsavtartalma
miatt kiváló természetes orvosság vérszegénységre is.

2. Különösen a vörös

A vörös szőlő kiváltképp egészséges. Ebben a fajtában található a legnagyobb mennyiségben szőlőcukor, ami rendkívül jó hatással van az agyműködésre és
a pektin, ami pedig csökkenti a koleszterin szintet, így
gátolja az érelmeszesedést.

Magas cukortartalma miatt komoly energiaforrás a
szervezetnek.
A vörös szőlő fontos szerepet játszik a megfelelő
sav-bázis egyensúly fenntartásában is.

3. Mi az a kvercetin?

A kvercetin egy gyulladáscsökkentő antioxidáns,
amely szintén a vörös szőlőben található nagyobb men�nyiségben.
Segít a daganatos megbetegedések kialakulásának
megelőzésében illetve leküzdésében, emellett pedig gátolja a káros anyagok lerakódását az érfalakon, így javítja a vérkeringést.
A magas vérnyomás kezelésében is nagyon fontos
szerepet játszik.

4. Elűzi a fáradtságot

lét, egy csepp citromlevet és ízlés szerint valamilyen édesítőszert, például steviát. Melegítsd fel, majd keverj hozzá 1,5 evőkanál porállagú zselatint. Öntsd a masszát szilikon formákba, és hagyd kihűlni, majd néhány óra elteltével már fogyaszthatod is az isteni finom és egészséges
grátánalmás gumicukrot.
Ha pedig egész nap rohanásban vagy, esetleg csak növelni szeretnéd a folyadékbeviteledet, akkor a biztos megoldás a frissen facsart gránátalmalé: citromfacsarón egyszerűen préseld ki a levét, és idd meg szimplán, vagy keverd hozzá egy adag tápláló, általad készített 100% gyümölcstartalmú smoothiehoz vagy egy szintén egészséges
összetevőkből álló turmixhoz.

Mire számíthatsz a későbbiekben?

A gránátalma rendszeres fogyasztása remek alapot adhat ahhoz, hogy megőrizd a súlyodat, vagy megszabadulj
néhány kilótól, de ez persze más életmódbeli tényezőktől is
függ. Fontos, hogy általánosságban is törekedj a kiegyensúlyozott étkezésre, fogyassz sok zöldséget és gyümölcsöt, emellett pedig a rendszeres testmozgást se mellőzd.

A vörös szőlő rendkívül jó vízhajtó hatásának köszönhetően, tisztítja a bélrendszert, remekül méregtelenít, felfrissít, regenerál.
Aki nagyobb mennyiségben fogyasztja, észreveheti,
hogy szervezete megtelik energiával, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz.
A magas A -, C,- E vitamin – és szelén tartalma miatt pedig immunerősítő hatással is bír.

5. Fogyni is lehet vele

Ha úgy döntünk, hogy belevágunk egy jó kis szőlő-kúrába, tervezzünk három – négy hétre, így a leghatékonyabb. Semmiképpen ne hagyjuk a tányéron a magot és héját sem, hiszen telis tele van jótékony hatású
antioxidánsokkal. A kúra alatt együnk napi 6-8 fürt szőlőt, és fogyasszunk megfelelő mennyiségű – legalább
két liter – folyadékot.
Ez lehet, ásványvíz, gyógytea, gyümölcslé és natúr
zöldségleves. A fürtöket alaposan mossuk meg, a szemeket pedig jól rágjuk meg. Persze nem szabad csak és
kizárólag szőlőt fogyasztani, egyen mellette salátaféleségeket, joghurtot és müzlit is. Semmi baj, ha nem sikerül a négy hetes kúrát végigcsinálni, a rövidebb ideig
tartó tisztulás alatt is szépen regenerálódik a szervezet.
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A rejtvényt Balázsi
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Munkalehetőség!
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KISÉRŐJE
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A kilenc megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Két skót jó barát találkozik egy étterem előtt.
– Iszol egy pohár sört, McGregor? – kérdezi egyikük.
– Iszom.
–…

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos
munkavégzés
- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér
Jelentkezni lehet:
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com

INDIAI TEAVAJ

NÉMET
FAGYLALT

ARGON

Lovász és Karbantartó
munkakörbe

TOBORZÓTÁNC,

AGRÁRESZKÖZ

Magyarországra, Hantosra
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és
marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk
munkatársakat keres

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AZ, BE, DA,
EA, ÉN, IN, IÚ, MS, MT, OL,
ÓZ, RA, SF, SO, YC.
Hárombetűsek: ALI,
ALO, APA, ASA, ÁTL,
BUL, COS, ELL, ESS, ETI,
REL, RÉG, SÁM, TÁR,
TYÉ, VSZ.
Négybetűsek: EGIS,
ERED, FLÓR, GÁLA,
IKEA, INOG, KINT, LONA,
M A J D , M E N J , PA Á L ,
SLAG, STAR.
Ötbetűsek: AKKOR,
ÁTVÁG, EMIKE, FAHÁZ,
LEÁLL, REZEG, TÁLAL.

Hatbetűsek: ALIGHA,
ALUMAN, CARLOS, DIKICS, EMERRE, FOLYÓS,
KEITEL, KIGALI, KOPASZ, LÉGIES, LOVAGI,
STEVIE, SZALAG, TELEKI.
Hétbetűsek: ELADOTT,
GALILEA, INVITEL, KITARTÓ, LEVÁGAT, SATRAFA, SZALADÓ.
Nyolcbetűsek: KELTEZÉS, LIMITÁLÓ.
Kilencbetűsek: ECSETELÉS, ÉTTEREMBE,
MEGVÁRLAK, MOSTANÁIG, SPECIÁLIS, SZENT
ZITA, SZEZÁMMAG.
T í z b e t ű s e k : K É TSZÓLAMÚ, NEMESBEDIK, ÓRIÁSKERÉK,
TALLÉROSSY.
Tizenegy betűsek: KOFAASSZONY, NYERSTERMÉK.

A WHC Kft. Magyarországra
orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.
Mob.: +38067 100 46 38.

A legjobb természetes
fájdalomcsillapítók

Fájdalom esetén nem
csupán gyógyszerekre
támaszkodhatunk a panasz enyhítése érdekében. Lássuk, milyen természetes módszerek jöhetnek még szóba.
A szegfűszeget régóta
ismerik mint természetes
fájdalomcsillapítót. Segíthet hányinger és meghűlés esetén, de kipróbálhatjuk fejfájásra, ízületi
gyulladásra, illetve fogfájás enyhítésére is – utób-

tások szerint a megerőltetőbb edzések utáni izomfájdalom ellen is hatékony lehet, továbbá a menstruációval járó fájdalmakat is enyhítheti, ha amenzeszelőtt
néhány nappal egy kevés
gyömbért csempészünk az
étrendünkbe.
Több külsőlegesen
használható készítmény is
kapszaicint tartalmaz hatóanyagként, amely a paprika
csípősségét adó vegyület. A
kapszaicin segíthet csök-

bira a fűszert, illetve a
fűszer olaját évszázadok
óta használják a népi gyógyászatban. A szegfűszeg
kapható egészben, de fájdalomcsillapítás céljára
érdemes por formájában
beszerezni, illetve egyes
külsőleg használható,
fogfájás enyhítésére való
ecsetelőkben is megtalálható. Ugyanakkor utóbbi
kezelésére ne használjuk
hosszú időn át, mert árthat az ínyünknek.
A gyömbérben kétféle gyulladáscsökkentő vegyület is található, amelyek szinergiában működnek. Ezeknek az anyagoknak köszönhető, hogy
a gyömbérgyökeret különféle gyulladásos és
reumatikus panaszok, illetve porckopás ellen is bevethetjük. Emellett kuta-

kenteni a fájdalomérzetet,
mivel az azt közvetítő idegekre hat. Ízületi fájdalom,
izomfájdalom esetén lehet
érdemes bevetni.
Az eukaliptusz olaja különféle testi fájdalmak, megfázás, orrdugulás éslázesetén is hasznos
lehet, csak arra kell nagyon
figyelni, hogy semmiképpen se kerüljön a szemünkbe. Fejfájás és izomfájdalmak esetén is érdemes vele
próbálkozni. A kurkuma,
pontosabban a benne található kurkumin pedig hatásos gyulladáscsökkentő, amelyet úgy is használhatunk, hogy az ételeinket fűszerezzük vele, de
táplálékkiegészítő formájában is kapható. Már kis adagokban is az ibuprofénéhez
hasonló fájdalomcsillapító
hatása lehet.

2021. 42. szám meg
fejtése: Az asszony

csak akkor bocsát
meg, ha nincs igaza.

Pluszegy vicc: ... ha
sehol sem kötünk ki.
kocka

Citromos-túrós kiflik –
dagasztás és kelesztés nélkül

Hozzávalók a tésztához: 56 darab kiflihez, 50 dkg finomliszt, 2 dkg
friss élesztő, 2,5 dl langyos tej, 1 tojás, 10 dkg olvasztott vaj, 4 dkg kristálycukor, 1 csipet só;
A túrós töltelékhez: 40 dkg tehéntúró, 10-12 dkg kristálycukor – ízlés
szerint, 1 csomag vaníliás cukor, 2 dkg búzadara, 5 dkg mazsola, 2 evőkanál tejföl, 1 evőkanál tej, 1 citrom reszelt héja.
Elkészítés: A tejben elkeverjük a cukrot és felfuttatjuk az élesztőt. Az átszitált lisztben elkeverjük a sót, hozzáadjuk a vajat, tojást, majd a felfuttatott
élesztőt és összegyúrjuk a tésztát. Lágy, de ne ragacsos tészta legyen! Liszttel vagy pici tejjel korrigáljuk a megfelelő állag eléréséhez.
Az összegyúrt tésztát letakarjuk és félretesszük addig, amíg összekeverjük a tölteléket. Nem kell keleszteni!
A töltelékhez az előzőleg megmosott, 1 evőkanál tejben áztatott mazsolát lecsöpögtetjük, majd hozzáadjuk a túróhoz és a többi hozzávalóval
együtt összekeverjük.
A tésztát 7 egyenlő gombóccá formáljuk, egyenként kinyújtjuk kör alakúra, vékonyra. Mindegyiket 8 egyforma háromszögre vágjuk, a háromszögek szélesebb részére teszünk egy fél evőkanálnyi tölteléket és feltekerjük,
kiflivé formáljuk.
Sütőpapíros tepsire tesszük a kifliket, és előmelegített 180 fokos légkeveréses sütőben 10 percig sütjük. (A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet!)
A megsült kifliket még melegen meghintjük porcukorral.

