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A ház öltözéke a
függöny

Gyertyák, virágok,
emlékek

Halottak napján
Részletek a 4. 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

N

ovember van.
Bár idén gyönyörű idővel köszöntött be az őszzáró hónap,
már az elmúlást jelzi a
természet minden rezdülése. A temetők mégis ilyenkor öltöznek díszbe. Október utolsó nap-

jaiban mindenki igyekszik
rendbe tenni szerettei sírját: árvácskával és krizantémmal ülteti be, újrafesti a fejfák feliratát, a sírok
környékét is megtisztítja a
gaztól, hogy halottak napjára minden rendben legyen. November első nap-

jaiban meg virágokkal díszítik a hantokat, gyertyát,
mécsest gyújtanak, és emlékeznek…
„Van egy nap, amikor
kimegy a falu a temetőbe,
virággal és fénnyel, ami
elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el.

Zsazsa méltó utódai
Haláboron megnyílt a Fedák Sári Kulturális Központ

Nincs már ezen a napon
fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik
a táj felett, mint maga
az ősz bánatos, ködös
álomra készülő ragyogása” – írja Fekete István.
Folytatás az 5. oldalon

A

z utóbbi években
annak vagyunk tanúi, hogy Beregvidéken
egyre erősödik a Fedákkultusz. A múlt század
népszerű primadonnájának egész alakos szobrában gyönyörködhetünk Beregszász központjának sétáló utcájában, kulturális központ
viseli nevét ugyancsak a
Vérke-parti városban,
ahol színházi előadásokon elevenítik fel alakját. Emellett háromszáz
darabból álló képeslapgyűjtemény örökíti
meg a színésznőt legsikeresebb szerepeiben,
amely a Beregvidéki
Múzeumban állandó
kiállítás keretében tekinthető meg. Néhány
évvel ezelőtt reprezentatív album jelent meg
a magyar operett halhatatlan csillagáról.
Folytatás a 3. oldalon
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Egy holland bíróság Ukrajnának ítélte
a Hollandiában rekedt krími kincseket
A holland fellebbviteli bíróság
kedden kihirdetett ítéletében
megerősítette azt a korábbi határozatot, mely szerint az ukrán államnak kell visszaszolgáltatni azokat a műtárgyakat, köztük nagyértékű aranykincseket,
amelyeket bő hét évvel ezelőtt egy
holland múzeum kölcsönzött ki a
Krím félsziget múzeumaiból, de
a félsziget orosz elcsatolása miatt tulajdonjoguk vitatottá vált.
A műkincseket öt ukrán – közöttük négy krími – múzeumtól 2014
elején kölcsönözte ki az amszterdami Allard Pierson Múzeum A
Krím: a Fekete-tenger aranya és titkai című kiállításhoz. Oroszország
2014 tavaszán viszont bekebelezte a félszigetet, így a holland múzeum néhány nappal a kiállítás bezárása előtt döntött úgy, hogy nem
adja vissza az értékes aranytárgyakból álló gyűjteményt. Az intézmény
úgy ítélte meg, hogy ha a két állam
közül visszaadná a műtárgyakat az
egyiknek, ez azzal a kockázattal járna, hogy a másik magának követelhetné őket.
Az orosz fennhatóság alá került
krími múzeumok többször emlékeztették a hollandokat szerződésben vállalt visszaszolgáltatási köte-

lezettségükre, de Kijev is magának
követelte a tárgyakat mint állami tulajdont. A holland múzeum bírósághoz fordult a jogvita eldöntésére.
A holland fellebbviteli bíróság
keddi határozatának összefoglalóját ismertetve Pauline HofmeijerRutten elnöklő bíró elmondta: Ukrajna nemzeti kulturális érdekei
felülmúlják a krími múzeumok érdekeit. Az Allard Pierson Múzeum
a döntés értelmében a műkincseket nem köteles visszaadni a krími
múzeumoknak, az ukrán államnak
az úgynevezett múzeumi törvényen
alapuló jogai ugyanis elsőbbséget
élveznek – mondta.
A döntés ellen a krími múzeumok a holland legfelsőbb bíróságon
fellebbezhetnek.
A hollandiai tárlat mintegy
száz, a Fekete-tenger partján talált, Kr.e. 6. és 2. század közötti
időszakból származó tárgyat mutatott be, többségük drágakőberakású
aranyékszer, az ókori Görögország
mitológiai alakjait idéző karperec,
nyakék, gyűrű és fülbevaló, egy
2400 éves szkíta sisak, kínai lakkdobozok a Han-dinasztia korából,
aranyból készült kardhüvely és más
fegyverek.
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Kijevi aggodalom: Oroszország tovább
csavart a gázcsapon

Tovább mélyülhet az energiaválság Ukrajnában. Oroszország egy
hónap alatt 34 százalékkal csökkentette gáztranzitját az ukrán
vezetéken keresztül.
Az Ukrajna szempontjából egyre rémisztőbb helyzetről Szerhij
Makogon, a tranzitvezetéket üzemeltető Operator GTS cég vezetője beszélt. A szakember elmondta, októberben a korábbi 109 millió köbméterről napi 86 millióra esett az orosz
gáztranzit mennyisége, ami novembertől tovább csökkent, napi 57 millióra. Kérdésre válaszolva, miszerint elképzelhető-e, hogy ilyen tempóban 2022 februárjára teljesen elzárhatja a Gazprom a tranzitcsapot,
Makogon azt felelte: ez akár már
holnap is megtörténhet…
Makogon úgy véli, Moszkva

szándékosan zsarolja a gáztranzit
csökkentésével Ukrajnát és egész
Európát, az a célja, hogy mihamarabb megkapja a szükséges minősítést az Északi Áramlat-2 alternatív gázvezeték.
Ukrajna egyre nagyobb energiaválságba kerül. Az országot hátrányosan érintette az új magyar-orosz
gázszerződés, amiért Budapestet hibáztatta. Oroszország a szénszállítmányokat is korlátozza, ami több
erőmű leállásához vezethet. Ismét
visszatérhetnek a szisztematikus
áramszünetek. A közintézmények,
iskolák fűtésére kevés a földgáz.
Ám a helyzet hiába kritikus, Kijev
politikai okok miatt nem hajlandó közvetlenül a Gazpromtól vásárolni gázt.

(KISZó/Unian)

Jelentősen visszaesett Zelenszkij
népszerűsége

A megkérdezett ukránok 31,9%a semmilyen körülmények között nem fog ismét Volodimir
Zelenszkij, ukrán elnökre szavazni a soron következő választáson – derül ki a Razumkov
Központ közvélemény-kutatásából.
Az eredmények azt mutatják,
hogy a jelenlegi ukrán elnök népszerűsége soha nem látott negatív rekordot döntött meg. A sorban Zelenszkijt Petro Porosenko
(31,6%) követi, majd Viktor

Medvedcsuk (24,7%), Jurij Bojko
(24%), Julia Timosenko (13,8%)
következik – írja a mukachevo.net
internetes hírportál.
A közvélemény-kutatást a
Razumkov Központ szociológiai
szolgálata SATI (telefonos felmérés) módszerrel végezte 2021. október 23-a és 27-e között. A kutatás
során 1 200 felnőtt szavazópolgárt
kérdeztek meg Ukrajna minden régiójából, kivéve a Krímet, valamint
Donyeck és Luhanszk megyék megszállt területeit.

A legszigorúbb korlátozások vannak
érvényben Ukrajna túlnyomó részében

Ukrajnában a 24 megyéből már
15-ben a vörös besorolás alapján megszabott, legszigorúbb
koronavírus-járványhelyzet
szerinti korlátozások vannak
érvényben a hétvégétől – írták
hírportálok.
A kormány határozata alapján
szombattól került át a vörös kategóriába a korábbi hét régió mellé még további nyolc. A jelenlegi
legenyhébb kockázatot jelző sárga besorolásban már csak két régió van, Kárpátalja és Kirovohrad
megye, a többi a kettő közötti narancsban, beleértve a fővárost,
Kijevet is, amely azonban hétfőtől szintén vörös besorolásba
került át.
Emiatt a hétvégén az UNIAN
hírügynökség beszámolója szerint több fővárosi oltópontnál
hosszú sorok alakultak ki. A vörös besorolású régiókban ugyanis
a bevásárló központok, vendéglátó egységek és sportlétesítmények
csak akkor tarthatnak nyitva, ha
minden alkalmazott és látogató
felvette a védőoltás mindkét dózisát, vagy negatív PCR-teszttel
rendelkezik. Kijevben ezen felül a
közösségi közlekedési eszközökre – beleértve a metrót is – csak
azok szállhatnak fel, akik a védőoltásnak legalább az első dózisát beadatták maguknak, illetve 72 óránál nem régebbi negatív
teszttel rendelkeznek. Az UNIAN
beszámolt arról is, hogy a nyugatukrajnai Ivano-Frankivszkban, az
egyik bevásárlóközpontban létesített oltópontnál sokkal többen
jelentkeztek oltásra, mint amen�nyi oltóanyag rendelkezésre állt.

Az elégedetlen emberek nem akarták elengedni az orvoscsoportot
mindaddig, amíg mindenkit be nem
oltanak, ezért a rendőrségnek kellett
beavatkoznia.    
Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy rádióinterjúban azt
mondta, hogy a fővárosban már
hatezerig növelték a Covid-betegek
számára fenntartott kórházi helye-

tájékoztatott, hogy október utolsó hetében több mint 17,7 millió
dózis oltóanyagot adtak be az országban, többet, mint egész júniusban. A mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában eddig 10,24 millióan kapták meg legalább az első
dózist, közülük csaknem 7,5 millióan pedig mindkét adagot. Beszámolt még arról, hogy immár

ket, de képesek még további 5500zal növelni. A fő probléma szerinte nem a kórházi ágyak száma, hanem az, hogy nincs elegendő egészségügyi alkalmazott a betegek ellátásához.  
Az Ukrajinszka Pravda hírportál vasárnap közölte, hogy a
Worldometer statisztikai honlap
szerint Ukrajna a napi elhunytak
számát tekintve – pénteki adatok
alapján – már a második helyre került a világ országai között Oroszország után.
Az egészségügyi miniszter arról

hat egymást követő napon a kórházi ellátásra szoruló betegek
száma a „tetőponton van több
mint három hónapos folyamatos
növekedés után”.
Ukrajnában hétfőre 13 936tal 2 936 238-ra nőtt az újonnan
azonosított fertőzöttek száma, az
elhunytaké 298-cal 68 027-re, az
aktív betegeké pedig csaknem
nyolcezerrel 426 113-ra. Az elmúlt napon 3828 koronavírusos,
illetve fertőzésgyanús beteget
szállítottak kórházba.

Mi történt a megyei tanács
pénteki ülésén?

Október 28-án kijevi idő szerint 11 órakor került volna sor a
Kárpátaljai Megyei Tanács ülésére, azonban egy órával előtte
a közigazgatási hivatal épülete előtt tüntetést szerveztek az
egészségügyi dolgozók, akikhez
pedagógusok és könyvtárosok is
csatlakoztak.
Az aktivisták több százan lehettek, kezükben plakátokat tartottak a következő feliratokkal:
„Nemet mondunk az egészségügyi intézmények likvidálására”, „Nemet mondunk az egészségügyi
dolgozók elbocsátására”,
„Nemet mondunk a pszichiátriai szolgálat megsemmisítésére”, „Nemet
mondunk az átszerveződésre”, „Megőrizzük a
megyei könyvtárat a gyerekek és a fiatalság számára”. Az emberek aggódnak, hogy az ún. átszerveződés miatt számos fontos egészségügyi, oktatási és kulturális intézmény működését megszüntetik,
a szakemberek pedig állás nélkül
maradnak.
A tüntetők követelték, hogy
vegyék le a napirendi pontok közül azt, amelyik 15 egészségügyi
intézménynek a Novák Endre
Kárpátaljai Megyei Kórházhoz
való csatolását hivatott elrendelni, s a továbbiakban ne tervezzenek hasonló döntéseket az illetékesek megkérdezése nélkül.
Itt azonban fontos megjegyezni,

hogy a fent említett intézmények
bezárásáról nem esett szó.
Kis időn belül a tiltakozók előtt
megjelent Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke és
Mikola Tiscsenko Nép Szolgája párti képviselő. Bejelentették, hogy az
ülés elmarad, s november 25-én tárgyalnak legközelebb a kérdésről, a
képviselők pedig addig részletesen
áttekintik majd az egészségügyi és
oktatási intézmények problémáit, s
az átszerveződés egyelőre nem megy

végbe. Petrov biztosította a tömeget
arról, hogy az ülés elhalasztásával
kapcsolatos rendeletet már aláírta.
A tanács elnökének határozata ellenére néhány képviselő azonban úgy döntött, hogy mégis megtartja az ülést. A tüntetőkhöz kilépett Mihajlo Rivisz (Jevropejszka
Szolidarnyiszty) és Volodimir
Csubirko (Ridne Zakarpattya), akik
leszögezték, hogy tárgyaltak a frakciókkal, s megpróbálják mégis megtartani az ülést. Rivisz továbbá azt
is kijelentette, hogy felmentik tisztségéből Olekszij Petrovot.
Az ülésteremben néhány kép-
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viselő aláírásgyűjtésbe kezdett,
mivel nem volt sem elnök, sem
helyettes, és nem működött az
elektronikus szavazórendszer
sem. A megyei tanács apparátusának képviselője figyelmeztette
a jelenlévőket, hogy az ülés törvénytelen, azonban kifütyülték.
A képviselők 36 aláírást gyűjtöttek össze, az ülésteremben
a következő pártok képviselői
voltak jelen: Ridne Zakarpattya,
Jevropejszka Szolidarnyiszty,
Batykivscsina, OPZZS és Andrij
Baloha Csapata. A Nép Szolgája,
a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar
Párt és a Za Majbutnye képviselői teljes létszámban hiányoztak.
A képviselők kézfelemeléssel Volodimir Csubirkót választották meg a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökévé, s ugyanilyen
módszerrel 35-en szavazták meg Olekszij
Petrov menesztését.
Ezzel egy időben
Petrov sajtókonferenciát hívott össze, az
újságíróknak elmondta, hogy a jelenlegi
ülés törvénytelen, s
már jelentette a történteket a hatóságoknak. Hozzátetette, hogy
az elhalasztásról szóló rendeletet az ülés kezdete előtt írta alá.
A kialakult helyzet fő okának a
napirendre kerülő, elsősorban
a megyei tanács költségvetésével és kommunális vállalataival
kapcsolatos kérdéseket nevezte.
Olekszij Petrov kijelentette,
hogy továbbra is a megyei tanács elnöke marad, s az október
28-án megszavazott határozatoknak nincs jogereje.

Karpatszkij Objektív/
Kárpátalja.net
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Közösség
Haláboron megnyílt a Fedák Sári Kulturális Központ

Zsazsa méltó utódai

Elejét lásd az 1. oldalon
Az elmúlt héten Haláboron nyílt
meg Fedák Sáriról elnevezett
kulturális központ. A kétemeletes épületet a magyar kormány
támogatásának köszönhetően
európai színvonalon újították
és szerelték fel, benne a hangulatos előadóterem mellett öltöző,
könyvtár és a Fedák-életmű bemutatására alkalmas tágas helyiség kapott helyet.
Az alkalom a helyi református templomban bűnbánati hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Dénes-Zsukovszky

Elemér lelkész hirdette az igét.
Ünnepelni tiszta szívből csak
azok tudnak, akik észreveszik és
tudatosítják önmagukban, hogy
az Úr Isten nap mint nap elhalmozza őket csodálatos ajándékaival. A keresztyén ember életében a hálaadás és a bűnbánat
szorosan összekapcsolódik, emlékeztetett rá a lelkész. Mindig
van miért bocsánatkéréssel fordulni mennyei atyánkhoz, hisz
vétkeink mellett gyakran igen
sok mulasztás terheli a lelkünket.
Orlando et laborando – imádkozzál és dolgozzál – fogalmazták
meg sok-sok évszázaddal ezelőtt
eleink a keresztény ember leg-

fontosabb alapelvét. Ha nem cselekszünk, dolgozunk rendszeresen
a magunk, családunk és a közösségünk érdekében, akkor mit is áldjon meg a Mindenható? – mutatott
rá az ige hirdetője.
Az ünnepség a kulturális központ előtti téren rövid műsorral
folytatódott, majd az emléktábla
leleplezését és a szalag átvágását
követően a település lakói birtokba vehették a minden igényt kielégítő modern létesítményt.
Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kárpátaljai főosztályának vezetője Potápi Árpád János

államtitkár üdvözletét tolmácsolta. A kultúra és az anyanyelv, valamint a hagyományok a magyarság
számára megtartó erővel bírnak. A
nemzeti kormány nem csupán szavakban, hanem tettekben is támogatja a külhoni magyar közösségek
megmaradását, hangsúlyozta a diplomata. S ez így lesz a jövőben is.
Kétségkívül jogos panaszaink
mellett hajlamosak vagyunk megfeledkezni az elért eredményekről, figyelmeztetett Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja.
Pedig a mostanság sok-sok problémával küszködő kárpátaljai magyaroknak az élet számos területén sikerült előbbre lépniük. Iskolák, óvo-

Zelenszkij: Ukrajna védelmi célokra
használja a török katonai drónokat

Az ukrán fegyveres erők az ország szuverenitásának és területi integritásának védelme érdekében használják a török gyártmányú Bayraktar típusú drónt,
azaz pilóta nélküli csapásmérő
repülőgépet, és válaszul arra,
hogy az ellenség megsértette a Donyec-medencei tűzszünetet – jelentette ki Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök.
Az elnök ezt újságírók előtt
mondta, reagálva arra, hogy
Moszkva után a német és a francia külügyminisztériumban is
kifejezték aggodalmukat egy
Bayraktar drón bevetése miatt a
Donyec-medencében. Zelenszkij
hangsúlyozta, hogy az ukrán
fegyveres erők a drónokat kizárólag védelmi célból veti be.
„Ukrajna saját területét és szuverenitását védi, ami a kötelessége
az esküje szerint mindazoknak,
akik ma (a hadseregben) szolgálnak, akik védik az ukrán államiságot. Nem támadunk, csak válaszolunk” – idézte az Ukrajinszka
Pravda hírportál az államfőt.
Zelenszkij hangsúlyozta,
hogy Kijev ezzel nem sérti meg a
tűzszünetet. „A tűzszüneti megállapodásoknak megfelelően re-

agálunk. Ukrajna ebben a formában
fog fellépni” – szögezte le. Hozzátette: „amikor az ukrán hadsereg
úgy érzi, hogy meg kell védenie a
földjét, megteszi. És a jövőben is
pontosan ennek az elvnek megfelelően cselekszik”.
Közben az Egyesült Államok
kijevi nagykövetsége szintén reagált pénteken a török drón bevetésére. A külképviselet hazugságnak
nevezte azokat a moszkvai kijelentéseket, amelyek szerint a drón bevetésével Ukrajna tovább élezte a
Donyec-medencei válságot. „Felszólítjuk a Donyec-medencei konfliktusban szemben álló mindkét oldalt, hogy tartsák be a tűzszünet feltételeit, de tisztázzuk: az oroszok
által támogatott fél többször is bevetett tarack tüzérséget és drónokat
az ukrán erők ellen, ezzel megsértve a tavaly elfogadott intézkedéseket. A hivatalos orosz retorika, miszerint Ukrajna súlyosbítja a helyzetet, nemcsak megtévesztő, hanem
hozzájárul a feszültség fokozásához
is” – írta az amerikai nagykövetség
a Twitteren.
Az ukrán fegyveres erők Valerij
Zaluzsnij vezérkari főnök utasítására október 26-án vetettek be első
alkalommal Bayraktar csapásmérő

dák, orvosi rendelőintézetek, kultúrházak tucatjai újultak meg településeiken, megteremtve ezzel
az élhető élet feltételeit.
Haláborra, a megújult úthálózatnak köszönhetően, ma már kényelmesen el lehet jutni, nyugtázta örömmel Péter Csaba megyei
képviselő, a KárpátHáz civil szervezet kuratóriumának elnöke, a
kulturális központ megálmodója
és a kivitelezési munkálatok felügyelője. Most láthatjuk, mennyire fontos, hogy a különböző szintű önkormányzati szervekben legyen a kárpátaljai magyarságnak
képviselője, hogy a minket érintő döntések meghozatalánál ott
legyünk és hallassuk hangunkat.
Az új intézmény névválasztása múltidéző és egyben előremutató, hangsúlyozta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A vidékünkről indult
Fedák Sári művészetével nem
csupán Európa nagy színpadait
hódította meg, hanem sikeresen
szerepelt a tengeren túl színházaiban is, így példaképül szolgál
mindazoknak, akik nagy álmokat
dédelgetve kis falvakból indulnak
el mostanság a pályájukon.
Tóth Győző, a KárpátHáz civil szervezet ügyvezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik
valami módon is hozzájárultak a
kulturális központ létrejöttéhez.
Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy az anyaország kormánya a néhány száz fős kisfalvak
megmaradását, az ott élők boldogulását ugyanúgy a szívügyének
tekinti, mint a nagyobb közösségek előbbre jutását.
A helyi, több mint ötven tagot
számláló Tiszavirág hagyományőrző együttes a Mezővári Művészeti Iskola helyi tagozatának növendékeivel együtt magas színvonalú kulturális műsort adott,
jelezvén, hogy a központ már
most megtelt élettel. Haláboron
már jelenleg is egy olyan kulturális közösség működik, amely
megérdemel egy ilyen nagyszerű létesítményt.

Kovács Elemér

drónt a kelet-ukrajnai szakadárok
egyik állása ellen, és a kijevi katonai jelentés szerint megsemmisítettek egy tarackágyút. A támadást azután hajtották végre, hogy
a szakadárok ágyúzása következtében egy ukrán katona életét vesztette, kettő pedig megsebesült. Az ukrán fél megpróbálta az EBESZ megfigyelői küldöttségén és diplomáciai csatornákon keresztül rábírni a szakadárokat, hogy tartsák magukat a
tűzszünethez, és vessenek véget
az ágyúzásnak. Mivel a támadó
fél ezekre nem reagált, döntöttek
a drón bevetéséről – közölte a kijevi hadműveleti parancsnokság.
Szerhij Najev, a Donyecmedencében harcoló Egyesített Erők parancsnoka egy lapinterjúban elmondta, hogy bár
a Bayraktart eddig csak egyszer
vetették be, ilyen drónok már
több mint hat hónapja készenléti szolgálatban vannak éjjel-nappal, és nemcsak a Donyec-medencei frontvonalnál, hanem Ukrajna északi és déli határainál is
végeznek megfigyeléseket velük.
Ukrajna még 2018-ban kötött
megállapodást Törökországgal
csapásmérő drónok vásárlásáról.
2019-ben kezdte el az ukrán hadsereg a Bayraktar drónok tesztelését és 2021 júliusában kapta
meg az első pilóta nélküli gépet
Törökországtól – emlékeztetett
az UNIAN hírügynökség.
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A TV21 Ungvár két kategóriában is
dobogós lett

Online térben szervezték meg
idén a Külhoni találkozások 2021
– Kós Károly Televíziós és Rádiós Szemlét.
A szemlére a pályázati lehetőséget külhoni tudósítók számára hirdették meg. A szervezők
különböző kategóriákban
várták azokat a pályaműveket, amelyek a külhoni
magyarság életét és mindennapjait mutatták be.
Összesen 50 pályamű érkezett be – TV
dokumentumfilm, TV rövidfilm
és Rádiós alkotás kategóriában
– amelyekből a Filmszemle zsűrije választotta ki a legjobbakat.
Rövidfilm kategóriában a TV21

Ungvár egyik magazinműsora, a
Bakancslista második helyezést
ért el. Rádiós alkotás kategóriában

pedig szintén az ungvári televízió egyik szerkesztő-riporterének,
Nyíri-Iváncsik Katának a tudósítása nyerte el az első helyet.

Kárpátalja.ma

Újraindult a Munkács–Budapest
vonatjárat

Az Ukrzaliznicja ukrán vasúttársaság november 2-tól újraindította a Csapon és Záhonyon keresztül közlekedő Munkács–Budapest vonatjáratát, adja hírül a
mukachevo.net
A vasúttársaság sajtószolgálata szerint a vonat naponta közlekedik majd. A vonatjárat kijevi
idő szerint 12:30-kor indul Munkácsról és közép-európai idő szerint 18:37-kor érkezik Budapest-

re. Budapestről 7:23-kor indul,
és 15:30-kor érkezik vissza Munkácsra.
Jegyek csak a vasútállomások
jegypénztárainál kaphatóak.
A karanténszabályok betartása érdekében határátlépéskor ukrán vagy magyar koronavírus elleni oltási igazolvány (18 éven aluliak korlátozás nélkül utazhatnak),
ennek hiányában negatív PCR-teszt
felmutatása szükséges.

Ukrajnában virágzik a covidigazolások hamisításának feketepiaca

A legfrissebb adatok szerint Ukrajnában több mint 5 millió embert oltottak be teljesen a koronavírus ellen. Azonban nem mindenki akarja beoltatni magát. Az
országban virágzik a hamisított
covid-igazolások feketepiaca.
A Podrobnosti.ua hírportál kiderítette, hogy valóban
,, lehetséges-e
ilyen ,,szolgáltatást kapni, és men�nyibe kerül a hamis covid-igazolás.
A hamis covid-igazolások piacán több kereskedőcsoport működik. Egyik csoportba az állami klinikák orvosai tartoznak. Ott az tapasztalható, hogy az orvos ismerősei hamis iratot vettek az orvosuktól, és ezt elmesélték másoknak is.
Így áramlik az információ egyik
embertől a másikig.
Vaszilij Zsivotenyuk kijevi oltási koordinátor
szerint az ilyen ,,or,,
vosok az oltóanyagot a palackból
a mosogatóba öntik, de az adatok
(az oltóanyag neve és sorozatszáma) bekerülnek a nyilvántartásba.
Azaz valójában az igazolás nem hamis, hanem valódi.
Az ügyletben a vakcinák
ára a következő: Pfizer – 5200
hrivnya; Moderna – 4500 hrivnya;
CoronaVac – 3500 hrivnya.
Ugyanakkor
,, ha az illető ilyen
,,szolgáltatást vesz igénybe egy orvostól, akkor nagy valószínűséggel
bekerül a covid-oltások állami nyilvántartásába. Ha azonban később
mégis szeretne oltást kapni, ezt nem
fogja tudni megtenni. Az egyetlen
lehetőség az lenne, hogy megvárja,
amíg az oltási ,,igazolás lejár. Más
,,üzletemberek az interneten kereskednek a covid-igazolásokkal.
Természetesen nem lehet célirányosan ilyen ajánlatot találni a
Google-keresésben. Ha azonban
valóban kitűzünk egy célt, a Telegramon és a Facebookon több, fizetős szolgáltatást kínáló közösségbe is bekerülhetünk, hogy az oltások ne okozzanak ,,helyrehozhatat,,
lan egészségkárosodást .
A hírportál munkatársainak sikerült felvenni a kapcsolatot az
ilyen szervezetek több vezetőjé-

vel, és minden részletet megtudni.
A beszelgetőpartnerek csak előleg vagy teljes összeg,,befizetése után
vállalták a ,,munkát . Ugyanakkor
néhányan még arra sem voltak hajlandóak, hogy legalább némi bizonyítékot szolgáltassanak tevékenységükről. Ez a lehetőség
nagyon kocká,,
zatos az ,,ügyfél számára. Ha csalók
hálózatában találja magát, pénz és bizonyítvány nélkül marad.
Mi fenyegeti az eladókat?
Jelenleg mintegy 300 büntetőeljárás indult Ukrajnában oltási
igazolások hamisítása miatt. Emiatt az eladókat büntetőjogi felelősség terheli – pénzbírság vagy hat
hónapig terjedő letartóztatás, vagy
legfeljebb két évig terjedő szabadságkorlátozás.
,,Amikor a beteg az intenzív
osztályon fekszik, elmondja, hogy
be van-e oltva, vagy megvette a
covid-igazolást és ki csinálta meg
neki. Ezért ez az információ előbbutóbb az egészségügyi dolgozók,
a bűnüldöző szervek és,, hasonlók
számára ismertté válik – mondta Ihor Kuzin ukrán egészségügyi
tisztifőorvos.
Mivel terheli ez a vásárlókat?
Nem csak az eladót terheli a felelősség a hamisított okmányért.
Mindkét esetben büntetőjogi felelősség áll fenn okmányhamisítás miatt.
A vevőt többek között 850
hrivnyáig terjedő pénzbírsággal,
6 hónapig terjedő letartóztatással
vagy 2 évig terjedő szabadságkorlátozással sújthatják.
Azt is érdemes megjegyezni,
hogy az Egészségügyi Minisztérium azt javasolja, hogy hozzanak
létre egy külön cikkelyt Ukrajna
Büntetőtörvénykönyvében a covidigazolások hamisításáról. A változtatásokat a következő kormányülésen tárgyalják meg.
Természetesen az Ön döntése,
hogy beoltja-e magát a koronavírus ellen, vagy sem. Fontos azonban észben tartani, hogy hamis
covid-igazolással védtelen lesz egy
súlyos és fertőző vírussal szemben,
amely már sok embert megölt.
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Lélektől lélekig
Hálaadó istentisztelet Tiszabökényben

Hittel imádkozzatok

Te más vagy?

„Ami miatt csodálkoznak,
hogy nem futtok velök együtt
a kicsapongásnak ugyanabban
az áradatában, szitkozódván.
Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni
élőket és holtakat.” (1Pt 4,4–5)
Ha nem csodálkoznak rajtad a
társaságban, ha nem hagyják abba
a piszkos vicceket, amikor te belépsz, ha nem vették még észre,
hogy előtted nem bánthatják Isten nevét, te más vagy és nem
vagy hajlandó az ivászatukban
résztvenni, a szitkozódás nem a te
szokásod, nem kacsingatsz, nem
flörtölsz senkivel, mert te ezt nem
teheted; ha nem veszik észre rajtad az emberek, hogy te más vagy,
akkor veled nagy baj van! Sürgős
önvizsgálatra van szükséged, kedves barátom!
Nem könnyű mássá lenni! De
kötelességünk! Isten megváltott
gyermekei nem élhetnek úgy, mint
a világ fiai élnek. Köztük élünk, itt
élünk velük ebben a világban, de
nem lehetünk részesei az ő cselekedeteiknek, az ő életformájuknak.
Isten gyermekei magukon hordozzák Isten jóságának, kegyelmének,
szeretetének illatát.
Nehéz másnak lenni ebben
a világban? Igen, nehéz, de nem
lehetetlen. Azt mondják az emberek, te olyan furcsa, különös
vagy. Miért? Mi a válaszod? Csúfolnak, nevetnek rajtad a hátad
mögött... Nehéz elviselni? Nehéz! De ne add fel a másságodat!
Vigyázz, ne engedj a kísértőnek,
amikor azt duruzsolja, suttogja
a füledbe: „Egy kis ivástól még
nem leszel részeg, csak szimbolikusan igyál velük, ne sértsd meg
őket!” Nem kell megsérteni senkit, de tudják-e rólad, hogy te ki
vagy, miért nem iszol? Miért nem
kacsingatsz, miért nem nevetsz a
trágár vicceken? A te kezedhez
nem „ragadhat oda”, ami mozdítható! Ha mindenki elvesz, ha
mindenki lop egy kicsit, te semmit, de semmit nem vihetsz el abból, ami nem a tied. A munkahelyeken egyre inkább szokás névnapokat ünnepelni, egy kis „ártatlan buli”, egy kis „ártatlan félrelépés” a közösségi hangulatért,
de ez a hívő ember számára megengedhetetlen. Nehéz ellenállni?
Igen, nehéz akkor, ha nem tudják
rólad, hogy ki vagy.
Volt idő, amikor a hitemért
nem csak megvetés, kiközösítés, de fizetéscsökkentés is járt.
Elfogadtam, mert tudtam, hogy
Jézusomért kapom, amit adnak.
Szívemben mindig béke és hála
volt az erőért, amivel Megváltómat képviselhettem. Észrevették
rajtam és tudták rólam, hogy ki
vagyok. Amikor bajba kerültek
a kollégáim, azt is tudták, hogy
bizalommal jöhetnek hozzám.
S jöttek, amikor a gyermekük
élet-halál harcát vívta a kórházban, amikor szenvedett, mert a
férje megcsalta, jöttek és kérték,
hogy imádkozzam... Nem tőlem
volt ez, nem az én jóságom tette
ezt, Isten kegyelme volt velem.
Különösen veszélyeztetettek
a fiataljaink, hívő gyermekeink.
Az iskolákban, a kollégiumban,
az egyetemeken állandó támadásnak vannak kitéve, állandó
lelki és testi veszedelem fenyegeti őket. Milyen nagy erővel kéne
mögöttük állni, esedezni, böjtölni, imádkozni értük! Az Úr védje meg őket a gonosztól! Mennyi
szeretettel kéne elárasztani, beta-

karni őket, hogy ne kívánják, ne
vágyódjanak a hamis ölelés, hamis csók, az „irgalmatlan szeretet” után! Nekünk, szülőknek is
egyszer számot kell adnunk értük. Mit kaptak tőlünk? Csupán
jótanácsot, meg télikabátot? Ritka esetben autót, vagy márkás
karórát a mobiltelefon mellé? Ez
nem elég! Az első és a legfontosabb a mi életpéldánk. Arra emlékeznek, az majd eszükbe jut...
„Az én édesapám, édesanyám
más volt. Milyen jó, hogy másak voltak, szeretnék hasonlítani hozzájuk...” Mert ők is hivatalosak lesznek a bulikra, partikra, kényszeríteni fogják őket, ők
pedig kíváncsiak lesznek... Mi
ad nekik erőt a másságra? Csak
a Bárány Jézus vére!
Isten nagykövete vagy ebben a világban! Nem önmagadat – a te országodat kell bemutatni, azt az országot, ahová menendő vagy, amely országnak a
képviseletében vagy e földön,
a mennyország lesz az örök hazánk. Idegen vagy ezen a földön,
mert más vagy, mint a világ fiai.
De mit tudnak a te hazádról, otthonodról? Beszéltél már róla?
Szégyelled? Félsz? Kitől, önmagadtól, hogy nem vagy jó képviselő, elbuksz majd valahol, ezért
hallgatsz? Ez is a sátán tanácsa,
ne hallgass rá! Mutatkozz be,
mondd el, hogy Jézusé vagy, Ő
megváltotta életedet, ezért vagy
más. Nem futhatsz velük együtt,
kicsapongásaikban nem vehetsz
részt, te nem szitkozódhatsz, mert
egyszer majd számot kell adnod.
Egyszer Isten kérdez majd: „Mit
tettél értem az idegenben?” S felelned és felelnem kell! A cselekedeteink, a szavaink, az életünk
lesz a bizonyság Isten előtt is.
Hallottam egy misszionárus
házaspárról, akik életük legnagyobb idejét a misszióban töltötték, Afrikában, idegenek között.
Egyszer eljött az idő, és az idős
misszionárus házaspár visszaköltözött szülőföldjére, Amerikába.
A hosszú hajóút után megérkeztek New York kikötőjébe. Amint
jöttek ki a hajóból, nagy ünneplés, fúvószene hangját hallották.
Tömeg várt és éljenzett a parton.
Az Afrikába kinevezett nagykövet tért haza szabadságra, őt üdvözölték. Az idős misszionárus
felesége belekarolt férjébe, izgatottan tekingetett jobbra-balra, s egyszer halkan megszólalt:
„Minket nem vár senki!” Férje
ránézett, egy könnycseppet letörölt felesége arcáról, hozzá hajolt, megcsókolta, és ezt mondta: „Drágám, mi még nem vagyunk otthon!”
Kedves Olvasóm, nem vár
senki? Lehet, te nem azt kapod,
mint amit a világ gyermekei kapnak, de te más vagy, és te még
nem vagy otthon!
Uram, adj erőt e földi, világi
élet küzdelmeit nemesen, tisztán
és szentül küzdeni, harcolni. Köszönöm, hogy velem vándorolsz
utamon, Jézus. Számíthatok segítségedre, erődre. Esedezem
gyermekeimért, unkáimért, védd
meg őket, takard be őket, amikor
a sátán szemet vet rájuk. Szentlélek Isten, kérlek, segíts mássá
lenni, segíts, bizonyságtevő életet élni! Köszönöm, Uram, hogy
a követed lehetek. Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Október 31-én, a reformáció emléknapján a megújult templomért és
haranglábért adtak hálát a tiszebökényi reformátusok és a hozzájuk
ez alkalomból érkezett vendégek. A középkori templom a mostani
századfordulón is kemény megpróbáltatásnak volt kitéve: mind az
1998-as, mind a 2001-es árvíz komoly károkat okozott benne. S bár
a katasztrófa után a hívek igyekeztek rendbe tenni azt, mindinkább
mutatták a jelek, hogy teljes felújításra van szükség. Ezt a magyar
kormány támogatásának és a gyülekezet odaadó munkájának köszönhetően három év alatt sikerült is elvégezni, és az elmúlt vasárnap immáron a kívül-belül megújult templomban ünnepelhettek,
amelynek minden egyes szeglete Isten dicsőségét hirdeti, s az építők lelkiismeretes, odaszánt, hálaadással végzett munkáját dicséri.
Az ünnepi istentiszteletre
igencsak szép számmal érkezett vendégeket Kobrin Mihály
segédlelkész üdvözölte, majd
Hunyadi Attila helyi lelkész,
Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese igei köszöntésében
Ézsaiás próféta könyvének 58.
részét idézve az igaz istentisztelet lényegére hívta fel a figyelmet. Erre alapozva tartotta igehirdetését Zán Fábián Sándor református püspök is, hisz ez a bib-

án Sándorral együtt emléklapokkal köszönte meg a kivitelezők, a
gondnokok munkáját.
A továbbiakban Peleskei Béla
egyházmegyei főjegyző a megye lelkészeinek, Szabóné Varga Szidónia lelkipásztor pedig
a cégénydányádi, szamosújlaki
és gügyei reformátusainak nevében köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A település római- és
görögkatolikus felekezeteihez tartozó lakosainak jókívánságait tol-

liai tanítás útmutatás mindenkinek, aki igazán keresi az Urat.
Az igehirdető arra biztatott mindenkit, hogy mindenkor az Úrhoz
forduljanak segítségért, hozzá kiáltsanak, s „harsogjon hangod,
mint a kürt”. Tiszta szívvel kérjük az útmutatást, neki tetszően
böjtöljünk, hogy meghallja hangunkat és válaszoljon, szóljon
hozzánk. Ehhez legyen halló fülünk, hisz Istennek igéje lelki táplálék ma is. Mit jelent ma a reformáció? – tette fel a
kérdést az emlékünnephez kapcsolódóan az igehirdető. A Szentírásban megtaláljuk a
választ: ne járjatok a népek – a tömeg, a világ – útján, ami a veszedelembe visz, amelynek vége a kárhozat. A Seregek Urát
tartsátok szentnek,
őt féljétek, aki úgy
szeret bennünket,
hogy egyszülött fiát
adta érettünk, hogy
nekünk örök életünk legyen. Hittel
imádkozzatok, hisz
Istennek van hatalma, hogy megváltoztassa életünket és megtartson
bennünket.
A közös imával zárult igehirdetést követően Hunyadi Attila ismertette a gyülekezet és a
templomfelújítás történetét, köszönetet mondott a magyar államnak az anyagi segítségért, a
Kárpátaljai Református Egyház
támogatásáért, illetve Zán Fábi-

mácsolta egy-egy ige kíséretében
Weinrauch Márió kormányzó és
Iván Gábor parochus. Nagy Béla,
a KRE főgondnoka hálát adott a
gyülekezetnek, a kivitelezőknek
az Isten dicsőségére végzett munkáért, az összefogásért, s az 1Kir
8, 61. versét helyezte a reformáció emléknapján együtt ünneplő közösség szívére: „És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz,
a mi Istenünkhöz, hogy járjatok
az ő rendeléseiben, és őrizzétek

meg az ő parancsolatit, miképpen
e mai napon”.
„Egy egyházi közösség azzal
teheti a legtöbbet a magyar nemzetért, nemzettársainkért, ha a legnagyobb bajban és veszélyben is
ébren tartja a reményt és megtanít reménységgel teli lélekkel magyarul imádkozni, célokat kitűzni,
összefogni és dolgozni” – kezdte

köszöntését Kovács Attila, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja. – „Ahol van
munka, ahol van akarat és tenni
akarás, ott a segítség sem marad
el”, mondta, utalva arra, hogy a
magyar kormány felkarolta ennek a templomnak a felújítását,
s jelezve, hogy a támogatás továbbra sem szűnik meg. Hitet
tett amellett, hogy minden magyar számára a szülőföldön kell
biztosítani a megmaradás és a
gyarapodás feltételeit. Ebben az
utóbbi években jelentős sikereket értünk el, s arról biztosított,
hogy Magyarország a jövőben
is kiáll a kárpátaljai magyarok
mellett, segít megteremteni azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a szülőföldön való boldogulást, a megélhetést. „A kárpátaljai magyarság akkor maradhat meg magyarnak, ha képes
anyanyelvét, keresztény hitét és
identitását megőrizve szülőföldjén élni” – fogalmazott a diplomata, aki azt kívánta, hogy a
bökényiek gyakran töltsék meg
a megújult templomot „hittel,
imádsággal, vidám gyermekzsivajjal, ünnepi pillanatokkal”.
„Szólj, gondolj, tégy jót, s
minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog
visszamosolyogni
rád” – kezdte köszöntőjét Vörösmarty szavaival
Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. –
„Ma itt megtapasztalhatjuk, hogy a
tiszabökényi református gyülekezet jó gondolatainak és tetteinek
eredményeként a
templom gyönyörűen megújult,
amely tükrözi a gyülekezet, a
közösség hitének, akaratának,
összefogásának erejét. S érezhetjük a felújítás során mindvégig jelen lévő Isten láthatatlan
kezének támogató munkálkodását is” – fogalmazott a konzul asszony. – Hiszen „Az igazak segítséget kapnak az Úrtól,
erőt a szükség idején” – idézte a 37. zsoltár 39. versét. Majd
azt kívánta, hogy legyen a fel-

újított templom a helyi magyar
közösség szeretetteljes otthona,
és „adjon helyet számos ünnepnek, hálaadásnak az Úr dicséretére és dicsőségére”.
Az istentisztelet a helyi Tisza Csillag Kórus énekszolgálatával, nemzeti imánk eléneklésével és püspöki áldással ért véget.

Marton Erzsébet
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Közösség
Halottak napján

Gyertyák, virágok, emlékek
Elejét lásd az 1. oldalon

A virágesőbe és gyertyafénybe öltöztetett sírok körül találkoznak a családtagok, és fájó
szívvel emlékeznek azokra, akik
már nincsenek közöttük. Kön�-

nyeznek, mert még mindig fáj
az elvesztésük… Juhász Gyula
így vigasztal: „Nem múlnak ők
el, kik szívünkben élnek, hiába
szállnak árnyak, álmok, évek…”

Eltávozott szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre gondolva
– sírjukat meglátogatva vagy otthon mécsest gyújtva – a hiányuk
mellett a szép emlékeket is felidézzük. Felhívás mindannyiunknak ez
arra is, hogy gyűjtsünk minél több

szép, szeretetteljes emléket azokkal, akikkel még együtt lehetünk
itt e földi létben. „Halottak napján
nem csak a halottaink miatt megyünk ki a temetőbe – fogalmaz

Színházi előadás a Munkácsy Magyar Házban

Szenvedély és hűség –
Zrínyi Ilona

A szervezők nem választhattak volna méltóbb helyszínt a Szenvedély és hűség c. darab kárpátaljai bemutatójának. A monodráma
ugyanis Zrínyi Ilonáról, a munkácsi vár hős védőnőjéről szól. De
nem Európa legbátrabb asszonyáról, aki a Latorca fölé magasodó erősséget ostromló császári seregeket maroknyi csapatával két
éven át sikeresen vissza tudta verni, hanem arról a nőről, aki szerelmes lesz a híres kurucvezérbe, Thököly Imrébe, s végül hozzámegy feleségül.
Pedig ennek a frigynek szinte minden ellene szól. Először is
a pár más-más vallású, s ez bizony a XVII. század második felében komoly súllyal esik a latba, s még inkább az, hogy Thököly állandóan a török pártfogá-

kei és mostohaapjuk között sohasem volt felhőtlen a viszony. Mily
fájdalom ez egy szerelmes asszonynak és édesanyának!
A Munkácsy Mihály Magyar
Házban bemutatott darab Majzik
Edit Jászai Mari-díjas színésznő

sát keresi az osztrákokkal szemben, tehát innen nézve, úgymond,
ősellenség. Talán azért is engedélyezi a császár a házasságot, mivel azt reméli, hogy az asszony
majd megszelídíti a zabolátlan
kurucvezért. Hogy a jelentős korkülönbséget – Thököly leendő
párjánál jóval fiatalabb – már ne
is említsük. Arról viszont szólni
kell, hogy Zrínyi Ilona gyerme-

kitűnő megformálásában voltaképpen azzal kezdődik, hogy hősnőnket a török által kijelölt száműzetési helyre, Kis-Ázsia egyik
kevésbé ismert településére viszi
a hajó, ahol már férje várja. Eközben hősnőnk számot vet életével.
Azzal, hogy a kurucvezérhez fűződő szenvedélyes szerelméért,
majd a vele kötött házasságáért
nagy árat kellett fizetnie. A Thö-

Böjte Csaba –, hanem saját magunkért is, mert az élet mindennapi gondjai közepette hajlamosak vagyunk megfeledkezni e világ kérlelhetetlen igazságáról: az
élet mulandó.”
A halál életünk része. Elkerülhetetlen ígérete már születésünkkor megpecsételi mindannyiunk sorsát. De mielőtt ez
bekövetkezik, mind azt reméljük, hogy történik velünk valami szép és jó, ami boldoggá
tesz, arra vágyunk, hogy megtapasztalhassunk valamit, ami értelmet ad
életünknek. Erre viszont nem elég vágyni.
Ezért tenni kell. Hittel,
reménnyel és szeretettel. Mert csak így érdemes élni.
Az elmúlt napokban
újból közel jött hozzánk
az elmúlás gondolata,
mikor megálltunk emlékezni és azokra gondoltunk, akik már nincsenek közöttünk. De
emlékezésünk legyen
reményteljes előre tekintés is, hiszen az Úr
megajándékozott minket a feltámadás drága ígéretével. Jézus azt
mondja: „Én vagyok a
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; s aki él,
és hisz énbennem, az nem hal meg
soha” (Jn 11, 25–26).
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Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul búcsúzik Kárpátaljától

Diplomácia és kultúra

Az elmúlt időszakban igencsak sok olyan kulturális rendezvény,
kiállítás részesei lehettek a beregvidékiek, amelyeket Magyarország Beregszászi Konzulátusa szervezett. Ebben kiemelkedő szerepet játszott Szilágyi Mátyás, aki az elmúlt négy évben töltötte be
a külképviselet misszióvezetői tisztét. A főkonzul, megbízatásának
lejártával, búcsúfogadásra invitálta Kárpátalja közéleti, egyházi
személyiségeit, civil szervezeteinek képviselőit, a média munkatársait a Makkosjánosiban található Helikon Hotelbe. Ahol az elköszönő diplomata egy újabb képzőművészeti kiállítással is megörvendeztette a résztvevőket: ezúttal három neves kárpátaljai festőművész – Erfán Ferenc, Kopriva Attila és Gogola Zoltán – alkotásait tekinthették meg a meghívott vendégek.
„A Beregszászban eltöltött
közel négy esztendő számomra
egy szívemhez igen közeli és érdekes világ megismerését jelentette. Szerencsésnek tudom magamat, hogy e szép kulturális,
történelmi és művészeti hagyományokban gazdag, nemzeti, etnikai és vallási szempontból sokszínű, toleráns régióban, a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségi
közösség hagyományos fővárosában, valamint az ahhoz tartozó
konzuli kerületben képviselhettem Magyarország konzuli, kulturális, külgazdasági és nemzetpolitikai érdekeit” – kezdte beszédét Szilágyi Mátyás. Aki elmondta, hogy munkatársaival
együtt mindvégig azon dolgoz-

új szobrok örökítik meg a kárpátaljai magyar történelem és kultúra nagy alakjait”. A búcsúzó főkonzul emellett arra is felhívta a
figyelmet, hogy még nagyon sok
a tennivaló, megvalósításra vár
számos, szinte teljesen kidolgozott kétoldalú projekt. Ezek között is kiemelt figyelmet érdemel
többek között a meglevő határátkelők infrastruktúrájának fejlesztése, illetve az új határátkelőhelyek nyitása, valamint az autópálya-összeköttetés megteremtése, a környezetvédelmi projektek
megvalósítása.
„Kárpátalja történelmi időktől kezdve a népek, nemzetek,
felekezetek közötti tolerancia
hazája. E tolerancia szellemé-

tak, hogy az igen nagy forgalmat bonyolító konzuli részlegük
ügyfélbarát módon segítse a magyar és nem magyar állampolgárok konzuli ügyintézését. „A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről biztosíthatom önöket, hogy ez a továbbiakban is
így lesz, Magyarország Beregszászi Konzulátusa a jövőben is
mindent elkövet az ügyfelek lehető leghatékonyabb, legmagasabb
színvonalú kiszolgálásáért” – fogalmazott a főkonzul. Aki köszönetet mondott a megye és a Beregszászi járás, Beregszász város, a kistérség irányítóinak, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a történelmi egyházak vezetőinek a
kiváló kapcsolatokért és együttműködésért.
A diplomata arról is beszámolt, hogy az eltelt időszak alatt
Kárpátalján magyarországi támogatással „iskolák, óvodák épültek, szépültek meg, egészségügyi központok, orvosi rendelők újultak meg, színházak, kultúrházak fejlesztésére került sor.
Áll II. Rákóczi Ferenc fejedelem lovas szobra a Vérke partján, számos műemlék újult meg,

ben szeretnénk ukrán barátainkkal a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokat tovább fejleszteni, és minél előbb kézzel fogható eredményeket felmutatni. Elvi következetességgel kiállunk ugyanakkor a kárpátaljai
magyar nemzeti kisebbségi közösség magyar tannyelvű oktatásához, magyar nyelvhasználatához fűződő, meglévő jogainak változatlan, sértetlen érvényesülése mellett” – sommázott
Szilágyi Mátyás, aki abbéli reményének is hangot adott, hogy
„a kárpátaljai ünnepi események
utóbbi időben távol lévő „nagy
hiányzói” – Brenzovics László
és Grezsa István – mihamarabb
haza- illetve visszatérhet Kárpátaljára, hogy tovább munkálkodhassanak a vidék összes lakója javára.
A továbbiakban a leköszönő főkonzul elismeréssel szólt a
Kárpátalján élő és alkotó képzőművészek munkásságáról, s nagy
szeretettel ajánlotta a résztvevők
figyelmébe a most kiállító művészek alkotásait.
Az alkalmat a Nagyszőlősi
Művészeti Iskola tanárainak muzsikája tette igazán meghitté.

m.e.

köly által folytatott örökös háborúskodásban nemcsak a Rákóczi-birtokok jövedelme csappant
meg jelentősen, de Zrínyi Ilonát
sorra érik a személyes veszteségek. Thökölyvel közös gyermekük az egyéves kort sem éri meg,
lánya, Julianna eltávolodik tőle,
otthagyja azt a zárdát, melyet a
császár jelölt ki számukra, és a
bécsi udvarba megy, hogy élje
a főúri kisasszonyok gondtalan
életét. Fiát pedig a munkácsi vár
feladása óta nem láthatja. S ennek bizony már nyolc esztendeje.
Ferencet Csehországban nevelik jezsuita szerzetesek császárhű szellemben. Mint mondottuk,
nyolc hosszú éven át volt elszakítva férjétől, az osztrákok rab
vendégségére utalva. Miközben
hánykolódik a hajó, Zrínyi Ilonát nem csupán saját sorsa foglalkoztatja, hanem hazájának jövője is. A királyi Magyarország
voltaképpen egy nagy
hadszíntér. Bezzeg, mikor a török Bécs felé
vonul, Európa példás
módon összefog, ám a
magyar föld csak hadd
vérezzen! Thököly kurucai, akik a szabadságért harcolnak, gyakran rablók módjára viselkednek: sokszor kifosztott települések
maradnak nyomukban.
Hősnőnk azon töpreng,
hogy vajon milyen feladat vár még rá a férjével immár közös száműzetésben. Nincs más
teendőm, minthogy a
felejtés magját elültessem férjuram lelkében,
fogalmaz.
Vajon a szerelmes asszony
utólag megbánt-e bármit is?
Nagy kérdés ez, remélhetően
Kárpátalja más településeire is
eljut a Hedry Mária által jegyzett darab, s akkor mások is választ kapnak a kérdésre.
A munkácsi előadás az Emberi Erőforrások Minisztérium
támogatásával valósult meg.

Kovács Elemér

Kovács Erzsébet

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05
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Közélet

Fedák-nap Beregszászban: díjátadó és színházi előadás

peik megformálásában és előadásában pedig vigyék tovább örökségként azokat az értékeket, melyek

KMKSZ Beregszászi Középszintű
Szervezetének elnöke, aki nagyra
értékelte a Fedák Sári Kulturális

Központ, Fedák-díj. Elismeréssel
szólt a beregszászi színház munkájáról, ahogyan „hőn szeretett és
közkedvelt Zsazsánk” emlékét őrzik, ápolják. Köszönetet mondott
Szűcs Nellinek, hogy „Fedák Sári
alakját, hazaszeretetét, életútját,
pályáját verssel, prózával, muzsikaszóval – olykor szomorú hangon,
olykor vidám nótával elénk hozza

Zsazsa számára oly fontosak voltak: a haza és a színház iránti tiszteletét, soha el nem múló szeretetét”.
„Fedák Sári mindent elsöp-

és köszöntésül dobronyi rózsát ad
Zsazsának”. A diplomata azt kívánta, hogy „a Fedák Sári-díjban
részesülő színművészeknek életpályájukon legyen része mindig
olyan hatalmas sikerekben, tapsban, mint Fedák Sárinak volt. Hozzá hasonlóan „féktelen ambícióval” haladjanak céljaik felé, szere-

rő energiával és újító szándékával uralta a színpadot. Ahol fellépett, ahol megjelent, ott róla szólt
minden. És nem csupán a korabeli
Magyarországon, de Bécs, London,
Párizs és New York színpadán is. Ő
a Vérke-parti kis városból eljutott a
világot jelentő deszkákig” – fogalmazott köszöntőjében Sin József, a

Központ, a Fedák-díj stb. létesítését. „Úgy gondolom, hogy a magyar végeken nagy szükség van
a hasonló kezdeményezésekre. A
magyar világot, nemzetet, kultúrát
ily módon tudjuk megtartani itt Beregszászban, a kárpátaljai magyarság kis fővárosában” – fogalmazott
Sin József. Aki kiemelte: a taps ma
is kijár Fedák Sárinak és azoknak,
akik hisznek a magyar színházunk
jövőjében.
„Rég adósai voltunk városunk
híres szülöttének. Hiszen el kell
ismernünk, hogy alakja és emléke – politikai indíttatásból ugyan
– méltatlanul háttérbe szorult –
kezdte megemlékezését Sin Edina, a „Kárpátaljai Megyei Magyar
Drámai Színház” Jótékonysági
Alapítvány igazgatója. – A köztudatban és közbeszédben olyan kép
alakult ki Fedák Sáriról, amelyben leginkább a könnyelmű művészvilág primadonnájaként láttatták, annak minden kliséjével és
előítéletével. Egészen a közelmúltig kevés szó esett arról, hogy milyen fontos szerepet játszott Fedák
Sári az egyetemes magyar színházi kultúra fejlődésében. Sokáig még itt, szülővárosában sem
nagyon beszéltünk arról a Fedák
Sáriról, aki rendkívüli tehetsé-

ben nem úgy történnek a dolgok,
ahogyan a tankönyvben meg van
írva. Öt évig csak felcserek dolgoztunk a rendelőben, szakorvos
nélkül, így egymástól is sokat tanultunk, ellestük a másik technikáit. Visszagondolva azt tudom mon-

dani, szívünk-lelkünk és tudásunk
legjavát beletettük a munkánkba.
– Már több mint egy éve keseríti az emberek életét a koronavírus. Hogyan változtatta meg a
munkáját?
– A munkám elég nagy vál-

A haza és a hivatás iránti
szeretet mindenek előtt

Október 26-án – Fedák Sári korábban feltételezett születésnapján
(kiderült: szeptember 27-én látta meg a napvilágot) – a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház épületével szemben álló, három évvel ezelőtt felavatott Fedák-szobornál gyülekeztek a színházrajongók, hogy fejet hajtsanak Beregszász leghíresebb szülötte
előtt. Az ünnepség a színház nagytermében folytatódott, ahol idén
először adták át a „Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház”
Jótékonysági Alapítvány és Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművész kezdeményezésére létrehozott Fedák Sári-díjat.
A díjat a kuratóriumi bizottság olyan Kárpát-medencei magyar ajkú színészeknek ítéli oda,
akik számára kiemelten fontosak
a Fedák Sári által is szem előtt
tartott értékek, így a haza, a szülőföld, a magyar kultúra iránti
szeretet, valamint hivatásuk, a
színház iránti odaadás és elkötelezettség, illetve már legalább
15 éve ugyanannál a színháznál tevékenykednek. A
díj egy Fedák Sárit ábrázoló bronzszobor, melyet
Kolodko Mihály szobrászművész készített, s a kitüntetett színész egyszeri
százezer forintos pénzjutalomban is részesül, illetve meghívást kap egy vendégelőadás bemutatására
Kárpátalján.
A díjat első ízben Bogdán Zsolt kolozsvári színművésznek ítélte a kuratórium, illetve Szűcs Nelli
kezdeményezésére – meglepetésként – idén egy
kárpátaljai színész, Vass
Magdolna is átvehette a
mi Oscarunkat, a Fedákszobrot.
A díjátadó ünnepség résztvevőit elsőként Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja üdvözölte, aki nagyra értékelte, ahogyan a beregszásziak Fedák Sári emlékét ápolják:
Fedák-szobor, Fedák Kulturális

Lefler Enikő, a gyógyítás szerelmese

Kihívások és szépség

Az ukrajnai gazdasági helyzet nehézségei mellett jelenleg a koronavírus is nehezíti az egészségügyben dolgozók mindennapjait. Egy
felcsernek (szakápoló) pedig még több feladatot rak a vállára egy
ilyen világjárvány. A batári születésű Lefler Enikő célja, hogy tudása legjavát nyújtsa szakmájában. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról.
– Batáron születtem, ami Nevetlenfaluhoz tartozik, így a Nevetlenfalui Középiskolában tanultam. Már fiatalon elhatároztam, hogy fodrász vagy manikűrös leszek. Nagyon vonzottak ezek a szakmák. Azonban
édesapámnak nem tetszett az ötletem, ő szerette volna, ha valamilyen más irányba képzem
magam. Nem volt könnyű a választás, hisz tizenévesen az ember nem tudja határozottan, mi
szeretne lenni. Végül az egészségügyi szakma mellett döntöttem, és 2010-ben felvételiztem a Beregszászi Egészségügyi
Koledzsbe, ahol felcserképzésen
vettem részt. 2014-ben meg is
kaptam a diplomámat, majd egy
év múlva lehetőségem nyílt a Nevetlenfalui Családorvosi Rendelőben állást vállalni, ahol ma is
aktívan dolgozom.
– Milyen feladatokat lát el
pontosan?

– Sokan nem is tudják elképzelni, hogy milyen pontosan egy-egy
munkakör, amíg nem látnak bele
alaposan. Vannak, akik azt hiszik, egy felcser munkája kön�nyű, csak beadunk egy-két injekciót és már végeztünk is. Pedig ez
nem így van. Nekünk mindig talpon kell lennünk, készen kell állnunk, mert sosem tudhatjuk, mikor történik baj, egy komolyabb
baleset, vagy bármi egyéb. Mi, ha
kell, elsősegélyt nyújtunk, infúziót kötünk vagy injekciót adunk a
betegnek, ellátunk egy sebet, segítünk azoknak, akiknek szükségük van rá.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott az évek során?
– Szerencsésnek mondhatom
magam abban, hogy jó csapatba,
kiváló kollégák mellé kerültem.
Kezdetben nem volt könnyű megszoknom az új légkört és beletanulni a munkába, de a kedves, segítőkész munkatársaim mindenben támogattak. Tudni kell, hogy az élet-

gével, hallatlan akaraterejével
és szorgalmával a legnagyobbak közé emelkedett… Fedák
Sárit mint drámai színésznőt együtt emlegették a legnagyobbakkal, Jászai Marival, Márkus Emíliával, Varsányi Irénnel. A
sors azonban nem volt
kegyes hozzá, fordulatokkal, világháborúval
terhes időszak következett, amely megpróbáltatások sorát hozta
el számára. S az utókor sokáig nem sokat tehetett vagy nem
mert tenni azért, hogy
ez változzon. Ma már
viszont tehetünk. Nekünk, ma élő, színházszerető embereknek, s
leginkább kárpátaljai,
beregszászi magyaroknak ismernünk kell a valódi a Fedák Sárit.” A most átadásra kerülő díjról szólva Sin
Edina kiemelte: ez egy „olyan
elismerés, amely reményeink
szerint szerte a Kárpát-medencében hirdeti majd az ő hagyatékát: a nemzet, a szülőföld és
a hivatás iránti odaadást. Ezzel
mi, jelenben élő kárpátaljai magyarok kifejezzük, hogy mindezen értékek számunkra is fontosak, s hogy hiszünk nemzeti közösségünk megtartó erejében, hiszünk a magyar nyelvű
színházi kultúra és hagyomány
erejében Kárpátalján.”
A díjakat az ötletgazda,
Szűcs Nelli adta át, aki hangsúlyozta: „Ezzel a díjjal szerettem
volna összekötni a múltat, a jelent és a jövőt”.
Ezt követően Szűcs Nelli a
szintén kárpátaljai származású
Tarpai Viktória színésznővel és
a Zsazsa Bandájával Fedák Sári
életét és munkásságát elevenítették fel a színpadon: a Dobronyi
rózsát Zsazsának, avagy Ki a Tisza vizét issza… c. darab került
bemutatásra. A közönség pedig
szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta a feledhetetlen előadást.

Kovács Erzsébet

tozáson ment keresztül az elmúlt másfél évben, hiszen napról napra egyre több betegünk
lett. Egyfajta pánikot is tapasztalhattunk, mivel a kórházak egyre jobban megteltek, a
lakosok pedig féltek, hogy mi
lesz velük. Egy olyan járván�nyal kellett szembenéznünk,
amely eddig nem létezett. Nem
ismertük, nem tudtunk róla, a
szövődményeiről. Voltak olyan
esetek, amikor nekünk, felcsereknek kellett az otthonukban
meglátogatnunk és kezelnünk
a betegeket, nehogy megfertőzzék a rendelőben lévőket.
Nagyon sok plusz munkaórát
és aggodalmat hozott ez a járvány, reméljük, mihamarabb
visszatér minden a megszokott
mederbe.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra a családom az
első, ők azok, akikért érdemes
élni. Egy szerető családban élek
a férjemmel, a kisfiammal és
a nemsokára születendő kislányommal. Emellett nagyon szeretem a szakmámat, még ha sokszor nehéz is. Nem is tudnám elképzelni, hogy mással foglalkozzam. A gyógyítás, hogy valaki a
segítségünkkel épül fel, egy csodálatos érzés.
– Mi pedig további eredményes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

2021.
november 3.

Közösség
Minőségi lakástextilek a Firhangban

A ház öltözéke a függöny

Napjainkban, ha valaki otthonát szeretné berendezni, természetes
dolognak számít, hogy a falat kifesti, vagy tapétát ragaszt rá, járólappal, laminált parkettával szigeteli padlóját, kisebb-nagyobb
méretű szőnyeget terít rá, az ablakra pedig függönyt tesz. Ez utóbbi ugyanolyan természetes, mint a lakás szigetelése. A függöny is
egyfajta védelmet biztosít. Védelmet a kíváncsi szemek és a napfény ellen.
Az aklihegyi születésű Pénzes Mária már kiskorától a szabás-varrás szerelmese. Annak
érdekében, hogy minőségi lakástextillel lássa el közösségünket,
előbb Nagyszőlősön, majd Beregszászban is megnyitotta Firhang nevű boltját. Vásárlói tudják: üzletében mindenkinek jut
egy jó szó, egy kedves mosoly,
mellyel még szebbé varázsolja a hozzá betérők napjait. Vele
beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Ismerjük meg kicsit közelebbről.
– Aklihegyen születtem, van
egy ikertestvérem, aki a másik
felem. Szülőfalumban fejeztem
be az általános iskolát, majd a
Beregszászi 18. Számú Szakközépiskolában tanultam varrónőnek. Azonban testvéremmel már
ötévesen varrtunk, rengeteg babaruhát készítettünk, volt, hogy
édesanyánk ruhájából vettük az
anyagot, mondanom sem kell,
elég mérges volt miatta. A szakközépiskola után a nagyszőlősi
Hrono nevű textilgyárban kezdtem el dolgozni. Időközben a kijevi egyetemnek nyílt egy fiókintézete Munkácson, ahol mint
divattervező, mérnök-technológus szereztem diplomát. Emellett több mint húsz évig dolgoztam a nagyszőlősi ruhagyárban,

amit nagyon szerettem, voltam a
szabászaton, a laboratóriumban,
szinte minden munkakörben kipróbálhattam magam. Ennek a ruhagyárnak lett egy kihelyezett varrodája Ökörmezőn, aminek a vezetését én vettem át. Nagyon jó csapattal dolgozhattam, de idővel a varrodát bezárták, én pedig úgy döntöttem, hogy kissé más irányban
folytatom az életem.
– Ekkor döntötte el, hogy saját üzletet nyit?
– Akkoriban újítottam fel a lakásomat, a berendezéshez pedig minőségi lakástextileket kerestem. Az országon belül sokfelé jártam, de sehol nem találtam meg azt, amit kerestem. Magyarországon a Laguna
Textil nevű üzlet tulajdonosával ismerkedtem össze, majd tőlük vásároltam meg azt, amire szükségem
volt. Ennek hatására úgy gondoltam,
hogy létrehozok egy saját üzletet, lehet, hogy más is ennyire bajban van
a lakástextilek terén, mint én voltam.
Így megnyitottam 2008-ban Nagyszőlősön, majd két évvel ezelőtt Beregszászban is a boltomat.
– Hogyan jött a névválasztás?
– Eleinte virágnevekben gondolkodtam, de valahogy egyik sem
passzolt hozzám. Egy kedves barátom adta aztán a Firhang ötletét, hisz a szó régi jelentése is függöny, amit Kárpátalján is megértenek. Tehát már első hallásra fogják

Magyar Református Szeretetszolgálat:
Szívügyünk Kárpátalja!

Alapítványunkkal kapcsolatban gyakran hangsúlyozzuk,
hogy nevünkben nem a „magyarországi”, hanem a „magyar” szó szerepel. Ezt a mis�sziót komolyan is vesszük:
legfontosabb feladatunknak
a Kárpát-medence-szerte élő
magyarok támogatását tartjuk, és ebben a szolgálatban

jogfosztott és megfélemlített kárpátaljai magyar reformátusság elesettségét, kórházakban otthagyott
árva gyermekek szeretetért kiáltó sírását, a szegény, de tehetséges kárpátaljai iskolások reménytelenségét, a normatíva nélküli, önfenntartással küzdő diakóniai intézmények kiszolgáltatottságát hivatott bemutatni a Kárpát-medence

nem számítanak az országhatárok – írta a jobbadni.hu.
A Vereckei-hágó Kárpátalján
egy olyan felemelő hely, amely –
éljünk bárhol a világban – összeköt bennünket, magyar reformátusokat. Verecke nemcsak az útkeresés, hanem a hazatérés szimbóluma is. Vereckén a Himnuszt
énekelve, imádkozva mindan�nyian otthon vagyunk és egyek
vagyunk. Különösen aktuálisak
most Ady Endre szavai, aki szerint Verecke híres útján járva, sírás hangzik a Kárpátok alatt. A

reformátussága felé a 2021 októberében meghirdetett imahét.
Pál apostol Thesszalonikaiak
hoz írott levelében olvasható az
imahét jelmondata: „Szüntelenül
imádkozzatok”(1Thessz 5,17). Keresztyén emberként számunkra is
az első lépés, hogy Krisztus elé vigyük szívünk kérését: segítse, óvja
és őrizze a Kárpátalján élő magyarságot, akiknek számos kihívással
kell megküzdeniük a mindennapok
során. De szolgálatunk során az Ige
folytatása is útmutatást ad: „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten

tudni a vásárlók, hogy mivel is foglalkozunk pontosan.
– Milyen nehézségekkel találta magát szemben az induláskor?
– Nagy reményekkel és lendülettel vetettem bele magam a munkába. Ha voltak is nehézségek, nem
éreztem. Szeretem a kihívásokat,

– Több mint hatezer féle anyagból választhatnak az érdeklődők,
igyekszünk mindig természetes
anyagokkal dolgozni. Függönyök,
kispárnák, asztalterítők, kanapéhuzatok, bármi megtalálható nálunk,
amit a vevő szeretne. A méreteket
felmérjük a helyszínen, a vásárló-

a rám váró feladatokat maximálisan megoldom. A boltot is úgy alakítottam ki, hogy az egy családias hely legyen, otthonos kiegészítőkkel dekoráltam, hogy a vásárló ne úgy érezze, csupán egy boltba jött. Visszatérő megrendelőimmel szinte baráti viszonyt alakítottunk ki, tudják, ha hozzám betérnek, mindig jókedvűen, mosolyogva távoznak.
– Mit kínál a vásárlóknak?

val közösen megtervezzük, vállaljuk a méretre szabást, karnisokat
is lehet nálunk választani. Emellett a háztól-házig szállítást is megoldjuk.
– Ha jól tudom, lakberendezőként is tevékenykedik.
– Sokan vannak, akik nem tudják eldönteni, hogyan is rendezzék
be a lakásukat, milyen színeket, bútorokat, függönyöket válasszanak.
Többen kértek tanácsot tőlem, így

akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra” (1Thessz 5,18). Van miért
hálát adunk: hétről hétre átéljük és
megtapasztaljuk azt a csodát, hogy
az Úristen megáldja munkánkat, és
mindig állít mellénk olyan támogatókat, adományozókat, akiknek
köszönhetően segíteni tudjuk kárpátaljai testvéreinket.
A mögöttünk lévő hónapokban is segítettük a kicsinyeket: 100 kárpátaljai gyermek számára összesen 3 millió forint értékben adtunk át iskolatáskákat
és tanszercsomagokat augusztusban, Nyilas Misi Ösztöndíjprogramunkon keresztül pedig a fiatal tehetségeket segítjük.
Az intézményekben élő árva,
valamint fogyatékossággal élő
gyermekeket is támogattuk az elmúlt évben ruhával, cipővel, kerékpárokkal és élelmiszerekkel,
közel másfél millió forint értékben. A gazdákat is segítettük, hogy
munkájuk gyümölcseként biztos
megélhetést teremthessenek családjaik számára: közel 12 millió
forint értékű vetőmag-adományt
juttattunk el a határon túli református gyülekezeteken keresztül az
agráriumban dolgozóknak.
A világunkat sújtó járvány
megfékezésének érdekében pedig mostanáig több tízmillió forint értékben juttattunk el Kárpátaljára védőfelszereléseket,
köztük szájmaszkokat, arcpajzsokat, fertőtlenítőszereket és
vitaminokat. De mindezek mellett heti rendszerességgel vis�szük át a segélyszállítmányokat,
hogy élelmiszerrel, egészségügyi
eszközökkel, játékokkal, háztartási felszerelésekkel pótoljuk azt,
amit a családok anyagi forrásai
nem tesznek lehetővé.

Forrás: jobbadni.hu
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gondoltam, hogy ebben az ágazatban is kipróbálom magam.
Ugyanúgy a helyszínen egyeztetünk, elmondom, hogy én mit
tudok ajánlani, a megrendelő elmondja, hogy ő milyen stílusra
gondolt. És közösen megtervezzük a lakását.
– Mi a trendi manapság?
– Régebben a nagyon díszes, színes, nagy mintával ellátott szőnyegek, függönyök voltak a divatosak. Úgy gondolták,
minél nehezebb anyagú, annál
ékesebb. Azonban ez nem mindig van így, egy súlyos drapéria
zsúfolttá teszi a lakást, elvonja
a figyelmet a ház többi részéről.
Ma már azt látom, hogy sokan a
letisztultabb formákat kedvelik,
a könnyű anyagokat, amelyek
tényleg dekorálnak, szebbé teszik a látványt, és nem ellopják
a hangsúlyt.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra ez nem is egy
munka, hanem inkább hobbi.
Nagyon szeretem csinálni, és
nagyon jó érzés, hogy azzal foglalkozhatok, ami igazán érdekel.
Nem tudnám elképzelni magam
egy másik munkakörben, ahol
például meg van kötve a kezem,
és nem alkothatok kedvemre. Ez
egyfajta szabadság is. A világon
többfelé, Ausztráliától kezdve
Hollandián át Kanadáig voltak
már megrendelőink, ami nagy
öröm számomra.
– További tervek…
– Rengeteg tervem van. Akik
ismernek, tudják, hogy egy nagyon tevékeny személyiség vagyok. Legújabb nagyszabású tervem egy ruhakollekció elkészítése, amely még a kezdeti fázisban van, de reményeim szerint
hamarosan megvalósul.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

Tél előtti utolsó pillanat

Aki állatot tart otthon, annak
készülnie kell a télre. Tudja ezt
minden gondos gazda, s már
májusban és a nyáron is ez irányítja munkáját. Mert télen is
kell állatainkat etetni, almozni, gondozni. S már tavasszal
el kell vetni a takarmányrépát,
gumósokat ültetni, kaszálni a
füvet, lucernát, hogy legyen
szénánk télire. Nyáron hasonló a helyzet, s ha az időjárás is
úgy akarja, évente ötször tudunk szénát betakarítani. Annak viszont hely kell, méghozzá száraz, esőmentes, hogy ne
fülledjen, rothadjon be, mert
akkor még alomnak sem lesz
jó az értékes takarmány.
Az őszi munkák közé tartozik az állataink számára termelt
répa, krumpli, káposzta betakarítása. De érdemes eltenni verembe a konyhára szánt sárgarépa, petrezselyem, pasztinák,
karalábé, káposzta, zeller közül
is azokat, melyek kicsik maradtak. A növényi leveleket még a
szárazabb őszi napokon is meg
lehet szárítani, ha kelbimbót,
brokkolit is termesztettünk,
hagyjuk a földben a szárát, mert
bírja a kisebb fagyokat. Így friss
leveleket szedhetünk róluk nyulainknak, tyúkjainknak.
Az őszi krumpli felszedésekor érdemes háromfelé válogatni a termést: a nagyobbja emberi
étkezésre jó, a kisebbek közül az
egészségeseket rakjuk el vetőgumónak, s a sérültebb, apróbb mehet állatainknak. A krumplit ne
adjuk nyersen a jószágnak, jobb,
ha rövid ideig felfőzzük, ezt jobban emészti a disznó, a baromfi és a nyúl is. Egyszerre ne ad-

junk sokat belőle, érdemesebb
belekeverni a tápba.
Őszi munka a tökfélék – tök,
cukkini, sütőtök, csillagtök,
uborkák – betakarítása és fagymentes helyen történő tárolása.
A kisebb, sérült almát, körtét is
etethetjük, a nagyra nőtt disznóparéjt, a libatopot szárítsuk meg,
sok és értékes szálastakarmányhoz juthatunk. E célra jó a borsó és a bab szára is. Ha van kecskénk, akkor a kukorica szárát levelestől, csuhéstól őrizzük meg: a
kecske szinte minden ehetőt lerág
a kukorica száráról, s a maradékkal cserépkályhát is fűthetünk.
November az istálló téliesí
tésének ideje. Ha például van
elég kukoricaszárunk, kötözzük
kévébe, s azt jó szorosan támas�szuk az ólak oldalához. Sok hőt,
szelet fog meg, ráadásul kéznél
lesz a takarmány is.
Figyeljünk a vízvezetékekre!
Azokat is szigetelni kell, máskülönben csőtörés lesz a vége. Ha
van ablak az ólon, érdemes kívülről egy vagy két réteg fóliát
szegezni. Aztán, ha zárt teremben akarjuk jószágainkat tartani, gondoskodni kell a megfelelő
szellőzésről, hogy a trágya szaga,
az ammónia ne üljön meg, mert
az árt jószágaink tüdejének. Ezt
megoldhatjuk ventilátorral, de
kéményes szellőztetéssel is. Nézzük át – ha van – az ereszt, a tetőt, ne ázzon be véletlenül sem az
ól, mert állataink száraz helyen a
legkeményebb fagyokat is kibírják, de ha nedves az alom, akkor
felfáznak, megbetegednek, nem
fejlődnek kellőképpen!

Bodnár István
kertészmérnök
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2021.
november 3.

Heti műsor

Köszöntjük Zsombor nevű olvasóinkat!

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

Magyar filmsor.

13:15 Nyerő Páros
15:15 Meryem
Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:00 Nyerő Páros
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:15 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:45 CSI: New York-i
helyszínelők
Am.-kanadai
krimisor.

00:55 Autogram
01:45 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka,
benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte
örökösök

Mexikói telenovella
sor.

14:35 Viharos szívek

Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior
Hungary
22:20 Kapd el, ha tudsz!
23:50 Dr. Csont
Amerikai krimi sor.

00:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

01:50 Bűnös Chicago

Amerikai akció sor.

02:50 Piszkosul
gazdagok

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Ridikül
08:40 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 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

14:20 Almárium
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

November 8.

20:35 Kékfény
21:25 A salisburyi
mérgezések

Bűnügyi tévéfilmsor.

22:10 Kenó
22:25 Agatha Raisin

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Tivadar nevű olvasóinkat!

Kedd

November 9.

21:35 A fehér királyné

Köszöntjük Réka, Virgínia nevű olvasóinkat!

Szerda

Angol tévéfilmsor.

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

Magyar filmsor.

23:20 A Durrell család 13:30 Nyerő Páros
Angol tévéfilmsor.
15:30 Perzselő
00:10 Diagnózis
szenvedélyek
Tévéfilmsorozat
Török filmsor.
00:55 Új idők új dalai
01:30 Divat & dizájn 16:40 Szerelem van
a levegőben
02:00 Magyar elsők
Török filmsor.
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
05:00 Híradó
19:50 Keresztanyu
05:15 Angol nyelvű hírek
Magyar filmsor.
05:20 Német nyelvű
21:00 Nyerő Páros
hírek
22:50 RTL Híradó 05:25 Orosz nyelvű hírek
Késő esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek 23:20 Házon kívül
05:35 Itthon vagy!
23:55 Az igazság
05:55 Öt kontinens
játszmája
06:20 Summa
Amerikai krimisor.
06:45 Család'21
01:05 Az igazság
07:05 Hajnali
játszmája
gondolatok
Amerikai krimisor.
07:20 Almárium
02:20 CSI: New York-i
08:10 Mesterember
helyszínelők
Am.-kanadai
08:40 Kodály után,
krimisor.
száz évvel
09:05 Muzsika-szó:
Bekecs Együttes
09:45 Nótacsokor
10:05 Görögkatolikus 05:10 Családi titkok
06:30 Mokka,
Szent Liturgia
benne Tények
közvetítése
08:45 Mokkacino
11:20 Egy pikoló
09:40 Teleshop
világos
10:45 Csapdába csalva
Magyar romantikus film
11:15 Tények Plusz
12:50 V4 híradó
12:00 Tények délben
13:00 Híradó
12:30 Walker, a
13:15 Közelebb texasi kopó
Amerikai akció sor.
Roma magazin
13:30 A del Monte
13:40 Domovina
örökösök
14:10 Divat & dizájn
Mexikói telenovella
14:40 Magyar Krónika
sor.
15:10 Család-barát
14:35 Viharos szívek
16:45 Öt kontinens
Mexikói telenovella
17:20 Ízőrzők: Jenő
sor.
17:55 Ízőrzők:
15:40 A nagykövet lánya
Berettyóújfalu
Török romanti18:30 1100 év Európa
kus sor.
közepén
16:45 Remények földje
19:00 Nótacsokor
Török telenovella
19:25 Nótacsokor
sor.
19:45 Hej Páva: Póczos 18:00 Tények
Mátyás Bendegúz 18:45 Tények Plusz
20:00 Demjén 65
19:55 Ninja Warrior
21:00 Híradó
Hungary
21:25 V4 híradó
22:20 Kapd el, ha tudsz!
21:35 Ridikül
23:50 Dr. Csont
Amerikai krimi sor.
22:30 Dokuzóna
00:50 Dr. Csont
23:30 Hazajáró
Amerikai krimi sor.
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 01:50 Bűnös Chicago
Amerikai akció sor.
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
04:25 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:15 Angol nyelvű
06:00 Híradó
hírek
06:30 Nemzeti
01:25 Demjén 65
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
04:50 Bajnokok Klubja 07:20 Unser Bildschirm
05:30 Rövidpályás úszó 07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem
EurópaTörök tévéfilmsor.
bajnokság
09:30 Isztambuli
06:30 Sporthíradó
menyasszony
07:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:30 Jövünk!
10:25 Család-barát
08:00 OTP Bank Liga 12:00 Déli harangszó
10:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
10:30 OTP Bank Liga 12:35 Nemzeti
12:30 Szabadidő
Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:30 OTP Bank
13:25 Alpesi őrjárat
Liga
Olasz tévéfilmsor.
15:30 UEFA Bajnokok 14:20 Almárium
Ligája magazin 15:15 Don Matteo
16:00 Kosárlabda
Olasz tévéfilmsor.
magazin
16:10 Rex felügyelő
17:00 Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé17:15 Boxutca
filmsor.
17:45 Kézilabda
17:05 Ridikül
magazin
18:00 Híradó
18:45 Góóól!2
18:25 Nemzeti
19:45 Forma-1 –
Sporthíradó
Nagydíj futam
18:45 Isztambuli
21:55 Sporthíradó
menyasszony
22:25 OTP Bank
Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő
Liga
Olasz bűnügyi tévé02:05 Triatlon:
filmsor.
Férfi
20:35 Önök kérték
sprintverseny

22:30 Kenó
22:40 A legendák
hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.

23:40 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

00:35 Diagnózis

Tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai

Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők:
Örményes
18:00 Ízőrzők: Tóalmás
18:35 1100 év Európa
közepén
19:05 Nótacsokor
19:30 Nótacsokor
19:50 Hej Páva: Kalotaszegi Legénytársulat
20:00 Jókedvet
kívánunk!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok
délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:30 Jókedvet
kívánunk!

04:40 Merkantil
Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Tippmix férfi kosárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Kosárlabda
magazin
14:30 Boxutca
15:00 Kézilabda
magazin
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
17:45 UEFA EurópaLiga
19:45 Fradi Tv
20:15 Sporthíradó
20:45 OTP Bank Liga
22:45 K&H női
kézilabda liga
00:30 UEFA Bajnokok
Ligája
02:25 OTP Bank Liga

22:00 Downton Abbey

Csütörtök

Angol tévéfilmsor.

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

Magyar filmsor.

13:30 Nyerő Páros
15:30 Perzselő
szenvedélyek
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
06:15 Planet 21
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Almárium
07:55 Mesterember
08:25 Kodály után,
száz évvel
08:55 Muzsika-szó
09:35 Muzsika-szó
10:15 Nótacsokor
10:45 Református
magazin
11:10 Evangélikus
magazin
11:40 Titkok éjszakája

November 10.

Köszöntjük Márton nevű olvasóinkat!

22:45 Kenó
22:55 Hajsza a
Kárpátokban

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
Bűnügyi film
06:00 Reggeli
00:50 A Durrell család 09:10 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
12:10 Keresztanyu
01:40 Diagnózis
Magyar filmsor.
Tévéfilmsorozat
02:20 Új idők új dalai 13:30 Nyerő Páros
15:30 Perzselő
szenvedélyek

05:00 Híradó
Török filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
18:00 RTL Híradó –
05:20 Német nyelvű
Esti kiadás
hírek
18:55 Fókusz
05:25 Orosz nyelvű hírek
19:50 Keresztanyu
05:30 Kínai nyelvű hírek
Magyar filmsor.
05:35 Itthon vagy!
21:00 Nyerő Páros
05:55 Család'21
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 06:15 Élő egyház
23:25 Az első millióm 06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali
története
gondolatok
00:40 Édes Otthon
07:15 Almárium
01:25 A lány
Amerikai misztikus 08:10 Mesterember
thrillersor.
08:40 Kodály után,
száz évvel
09:05 Muzsika-szó
09:55 Nótacsokor
05:10 Családi titkok
10:25 Rome Reports 06:30 Mokka,
Vatikáni híradó
benne Tények
10:50 Neked szól!
08:45 Mokkacino
11:00 Kereszt-Tények
09:40 Teleshop
11:10 Jó embert
10:45 Csapdába csalva
keresünk!
11:15 Tények Plusz
11:20 Találkozás
12:00 Tények délben 11:40 Idegen utcában
Tévéjáték
12:30 Walker, a
12:50 V4 híradó
texasi kopó
Amerikai akció sor. 13:00 Híradó
13:30 A del Monte
13:15 Hrvatska Kronika
örökösök
13:40 Ecranul nostru
Mexikói telenovella 14:15 Magyar gazda
sor.
14:40 Mesterember
14:35 Viharos szívek 15:15 Család-barát
Mexikói telenovella 16:50 Hazajáró
sor.
15:40 A nagykövet lánya 17:20 Ízőrzők: Legénd
17:55 Ízőrzők: Szulok
Török romanti18:35 1100 év Európa
kus sor.
közepén
16:45 Remények földje
19:05 Nótacsokor
Török telenovella
19:25 Nótacsokor
sor.
19:45 Hej Páva: Pen18:00 Tények
dely énekegyüttes
18:45 Tények Plusz
19:55 Ninja Warrior 20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
Hungary
22:20 Kapd el, ha tudsz! 21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
23:50 Dr. Csont
Amerikai krimi sor. 22:30 Magyarok a Holdon
00:50 Dr. Csont
23:25 Hazajáró
Amerikai krimi sor. 00:00 Hagyaték
01:50 911 L.A.
00:35 Hetedhét kaland
Amerikai akció sor. 00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
04:25 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Önök kérték
06:30 Nemzeti
02:25 Idegen utcában
Sporthíradó
Tévéjáték
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska
Kronika
07:20 Ecranul nostru 04:20 Jégkorong
07:50 Ridikül
Erste Liga
08:45 Fogd a kezem
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
07:30 Kosárlabda
09:30 Isztambuli
magazin
menyasszony
08:30 Triatlon: Férfi
Török tévéfilmsor.
sprintverseny
10:25 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 10:30 Triatlon: Női
12:01 Híradó
sprintverseny
12:35 Nemzeti
12:00 Kézilabda
Sporthíradó
magazin
12:55 Magyarország
13:00 Sporthíradó
finom
13:30 Merkantil
13:10 Alpesi őrjárat
Bank Liga
Olasz tévéfilmsor.
15:30
Fradi Tv
14:20 Almárium
16:00 Kerékpártúra
15:15 Don Matteo
16:30 Aranyoroszlánok
Olasz tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
16:10 Rex felügyelő
17:15 Felvezető műsor:
Olasz bűnügyi téKézilabda
véfilmsor.
17:30 K&H női
17:05 Ridikül
kézilabda liga
18:00 Híradó
19:00 Értékelő műsor:
18:25 Nemzeti
Kézilabda
Sporthíradó
19:10 Felvezető műsor:
18:45 Isztambuli
Kézilabda
menyasszony
19:15 K&H női
Török tévéfilmsor.
kézilabda liga
19:40 Rex felügyelő
20:45 Értékelő műsor:
Olasz bűnügyi téKézilabda
véfilmsor.
20:30 Skandináv Lottó 21:00 Sporthíradó
20:40 Marokkó - Szere- 21:30 OTP Bank Liga
lem háború idején 23:30 Góóól!2
Spanyol romantikus 00:30 UEFA Bajnokok
Ligája
tévéfilmsor.

Török filmsor.

November 11.
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:10 Frédéric

Lengyel életrajzi film

23:40 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

00:30 Diagnózis

Tévéfilmsorozat

01:15 Új idők új dalai
01:45 Divat & dizájn
02:35 Fülszöveg:
Kollár Zsolt

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
Magyar filmsor.
05:30 Kínai nyelvű hírek
21:00 Nyerő Páros
05:35 Itthon vagy!
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:55 Novum
06:25 Summa
23:25 Brandmánia
00:10 Életünk története 06:55 Világ
07:15 Hajnali
01:45 PlayIT TV
gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Kodály után,
05:10 Családi titkok
száz évvel
06:30 Mokka,
09:15 Muzsika-szó
benne Tények
10:00 Nótacsokor
08:45 Mokkacino
10:20 Nótacsokor
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva 10:40 Új nemzedék
11:05 Önkéntesek
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben 11:35 Ha majd mindenünk meglesz...
12:30 Walker, a
Tévéfilm
texasi kopó
Amerikai akció sor. 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:30 A del Monte
13:15 Slovenski Utrinki
örökösök
Mexikói telenovella 13:45 Alpok-DunaAdria
sor.
14:20 Planet 21
14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 14:40 Noé barátai
sor.
15:15 Család-barát
15:40 A nagykövet lánya 16:50 Szerelmes
Török romantiföldrajz
kus sor.
17:25 Ízőrzők: Andocs
16:45 Remények földje 18:00 Ízőrzők: Medina
Török telenovella
18:35 1100 év Európa
sor.
közepén
18:00 Tények
19:05 Nótacsokor
18:45 Tények Plusz
19:25 Nótacsokor
19:55 Ninja Warrior
19:45 Hej Páva: Marosy
Hungary
Gerda és Józsa
22:20 Kapd el, ha tudsz!
Tamás
23:50 Dr. Csont
Amerikai krimi sor. 20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.
00:50 Dr. Csont
Amerikai krimi sor. 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
01:50 911 L.A.
Amerikai akció sor. 21:35 Ridikül
22:30 Gravitáció a kö02:50 Piszkosul
tődés természete
gazdagok
23:30 Hazajáró
Am. dráma sor.
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
04:25 Család-barát
00:50 M2 matricák –
05:55 Hajnali
Gyerekjáték
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:30 Szenes Iván írta
06:45 Kenó
Magy. zenés filmsor.
06:50 Slovenski Utrinki
02:20 Ha majd minde07:15 Alpok-Dunanünk meglesz...
Adria
Tévéfilm
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Török tévéfilmsor.

09:30 Isztambuli
menyasszony

04:50 K&H női kézi
labda liga
06:30 Sporthíradó
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 07:35 Fradi Tv
08:15 K&H női kézi12:01 Híradó
labda liga
12:35 Nemzeti
10:00 Sporthíradó
Sporthíradó
10:30 Bringasport
12:55 Magyarország
10:50 Aranyoroszlánok
finom
11:20 Skipper
13:15 Alpesi őrjárat
13:20 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
14:20 UEFA Bajnokok
14:20 Almárium
Ligája magazin
15:15 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
14:50 Pecatúra
16:10 Rex felügyelő
15:25 Dvsc
Olasz bűnügyi tévé- 16:00 Úszás
filmsor.
17:00 Magyarország17:05 Ridikül
Olaszország
18:00 Híradó
U19-es labdarú18:25 Nemzeti
gó felkészülési
Sporthíradó
mérkőzés
18:45 Isztambuli
17:01 Sárközy Tamás
menyasszony
jégkorong emTörök tévéfilmsor.
léktorna
19:40 Rex felügyelő
17:02 Női jégkorong
Olasz bűnügyi tévéolimpiai selejtező
17:03 Magyarországfilmsor.
Spanyolország
20:35 Bagi Nacsa
női kosárlabda
Orfeuma
Eb-selejtező
21:35 Munkaügyek IrReality Show 00:25 Úszás
Török tévéfilmsor.

2021.
november 3.

Heti műsor
Köszöntjük Jónás, Renátó nevű olvasóinkat!

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

November 12.
Lengyel tévéfilmsor.

00:05 A Durrell
család

04:05 A homok titkai

Tévéfilmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:45 PlayIT TV
10:15 Teleshop
11:05 Brandmánia
11:40 Autogram
12:10 A dadus

01:00 Diagnózis

01:50 Divat & dizájn

Magyar filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
Török filmsor.
05:20 Német nyelvű
16:40 Szerelem van
hírek
a levegőben
05:25 Orosz nyelvű
Török filmsor.
hírek
18:00 RTL Híradó –
05:30 Kínai nyelvű
Esti kiadás
hírek
18:55 Fókusz
05:35 Itthon vagy!
19:50 Keresztanyu
05:55 Multiverzum
Magyar filmsor.
06:20 Kárpát-medence
21:00 Nyerő Páros
06:40 Planet 21
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 07:00 Hajnali
gondolatok
23:25 Csillag születik
Amerikai film
07:10 Almárium
02:30 Született
08:00 Mesterember
detektívek
08:30 Kodály után,
Amerikai krimisor.
száz évvel
08:55 Muzsika-szó
09:35 Muzsika-szó
10:15 Nótacsokor
05:10 Családi titkok
10:40 Katolikus
06:30 Mokka,
krónika
benne Tények
11:05 Isten
08:45 Mokkacino
kezében
09:40 Teleshop
11:35 Forduljon
10:45 Csapdába csalva
Psmithhez
11:15 Tények Plusz
Tévéfilm
12:00 Tények délben
12:50 V4 híradó
12:30 Walker, a
13:00 Híradó
texasi kopó
13:15 P'amende
Amerikai akció sor. 13:45 Öt kontinens
13:30 A del Monte
14:15 Püspökkenyér
örökösök
14:40 Multiverzum
Mexikói telenovella 15:15 Család-barát
sor.
16:50 Kárpát-medence
14:35 Viharos szívek
17:15 Hej Páva:
Mexikói telenovella
Sőregi Anna
sor.
15:40 A nagykövet lánya 17:20 Ízőrzők:
Mezőkovácsháza
Török romanti17:55 Ízőrzők:
kus sor.
Csemő
16:45 Remények földje
18:30 1100 év Európa
Török telenovella
sor.
közepén
18:00 Tények
19:00 Nótacsokor
18:45 Tények Plusz
19:20 Nótacsokor
19:55 Ninja Warrior
19:45 Forma-1 –
Hungary
Időmérő edzés
22:20 Kapd el, ha tudsz! 21:25 Ridikül
23:50 Dr. Csont
22:25 A magyar művéAmerikai krimi sor.
szeti akadémia
00:50 Dr. Csont
portrésorozata
Amerikai krimi sor. 23:25 Hazajáró
01:50 911 L.A.
23:55 Hagyaték
Am. akció sor.
00:30 Hetedhét
kaland
00:40 M2 matricák –
Gyerekjáték
04:25 Család-barát
00:45 M2 matricák –
05:55 Hajnali
Gyerekjáték
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű
Sporthíradó
hírek
06:45 Kenó
01:30 Forduljon
06:50 P'amende
Psmithhez
07:20 Öt kontinens
Tévéfilm
07:50 Ridikül
02:45 Magyar
08:45 Fogd a kezem
Krónika
Török tévéfilmsor.

Olasz tévéfilmsor.

14:20 Almárium
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

16:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:35 A fehéröltönyös
férfi
Angol filmvígjáték

22:05 Kenó
22:06 Tűzzel-vassal

Lengyel tévéfilmsor.

23:10 Tűzzel-vassal

Brazil filmsorozat

Amerikai vígjátéksorozat

12:45 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat

13:20 Perzselő
szenvedélyek

Török filmsorozat

14:25 Perzselő
szenvedélyek

Török filmsorozat

15:30 Perzselő
szenvedélyek

Török filmsorozat

16:40 Perzselő
szenvedélyek

Török filmsorozat

November 13.

13:25 Halál a
Paradicsomban

sorozat

09:05 Trendmánia
09:45 PURA VIDA tiszta élet
10:20 Szépítők
11:00 Új ház épül
11:35 Poggyász
12:15 Innovátor
12:50 Nagy Vagy- Aktív Magyarország kupa 2021
13:30 Rumlis vakáció

06:50 Kölyökklub
10:00 Teleshop
Magyar filmvíg10:50 A Muzsika
játék
TV bemutatja!
17:00 Főmenü:
11:20 Édes Otthon
Streetfood
11:55 XXI. század – a
18:00 Híradó
legendák velünk
18:25 Nemzeti
élnek
Sporthíradó
12:30 Házon kívül
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat 13:05 Különben
dühbe jövök
19:40 Sárkányszív
Amerikai krimisor.
Kalandfilm
21:25 A mambó királyai 14:05 Különben
dühbe jövök
Angol játékfilm
Amerikai krimis.
23:05 Kenó
15:15 Bűnvadászok
23:15 Bagi Nacsa
Olasz akcióvígjáték
Orfeuma
18:00 RTL Híradó –
00:15 A Durrell család
Esti kiadás
Angol tévéfilmso19:00 X-Faktor
rozat
21:55 Suicide Squad 01:05 Diagnózis
Öngyilkos osztag
Tévéfilmsorozat
Amerikai akciófilm
01:50 Új idők új dalai
00:30 Portré
02:20 Fülszöveg:
01:20 A jó fiúk feketéVakulya
ben járnak
Norbert

Magyar romantikus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Kékek
14:25 E.ON férfi vízi
labda OB I.
22:05 Bagi Nacsa
Orfeuma
23:05 Mókatár: Nádasi
László
Angol-németamerikai kaland film 23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
15:50 Columbo
Amerikai krimi film 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
18:00 Tények
01:20 Angol nyelvű
18:55 Tények Plusz
hírek
20:00 Dancing With
The Stars - Min- 01:30 Meseautó
Magyar filmvígdenki táncol
játék
23:20 A szállító 2
01:15 Az igazság oldalán

04:05 Bringasport
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:30 Dvsc
13:00 Sporthíradó
13:30 K&H női
kézilabda liga
15:20 Női labdarúgó
magazin
15:50 Futsal
magazin
16:25 Forma-1 – 1.
szabadedzés
17:35 U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező
18:35 Sporthíradó
19:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:45 FIFA 2022-es
Labdarúgó világbajnokság
európai selejtező
22:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás
03:10 K&H női
kézilabda
liga

Amerikai krimi sorozat

Vasárnap

14:20 Partitúra
15:20 Meseautó

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:45 Életünk története
05:00 Híradó
00:15 Ellenségek
05:15 Angol nyelvű
Amerikai film
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
05:00 TELESHOP
hírek
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
05:30 Kínai nyelvű
sorozat
hírek
06:30 Grimm-mese
05:35 Itthon vagy!
Német animációs
05:55 Magyar gazda
sorozat
06:15 Unió27
06:55 Magyar népmesék 06:35 Itthon vagy!
07:00 Magyar népmesék 06:55 Hajnali
07:10 Magyar népmesék
gondolatok
07:20 Magyar népmesék 07:05 Opera Cafe
07:25 Magyar népmesék 07:35 Püspökkenyér
07:35 Magyar népmesék 08:00 Evangélium
07:45 Magyar népmesék 08:25 Hogy volt?!
07:55 Mesék Mátyás
09:20 Négy szellem
királyról
10:15 Rejtélyes XX.
08:05 Hupikék törpikék
század - Kun
Belga animációs
Miklós műsora
sorozat
08:35 Hupikék törpikék 10:40 Öt kontinens
11:10 Fűre lépni szabad
Belga animációs

04:45 Bringasport
02:15 Az igazság oldalán 05:00 Futsal
Amerikai krimi somagazin
rozat
05:30 Női labdarúgó
magazin
05:55 U21-es labdarúgó Európa-baj04:25 Család-barát
noki selejtező
05:55 Hajnali
09:25 Szabadidő
gondolatok
11:20 FIFA 2022-es
06:00 Híradó
Labdarúgó vi06:30 Nemzeti
lágbajnokság
Sporthíradó
európai selej06:45 Kenó
tező
06:55 Magyar Krónika 13:20 Simple Liga
07:25 Szerelmes
15:30 Építők
földrajz
16:00 Forma-1 – 2.
08:00 Térkép
szabadedzés
08:35 Noé barátai
17:00 Sárközy Tamás
09:05 Divat & dizájn
jégkorong em09:35 A világörökség
léktorna
kincsei
17:05 Boxutca
10:00 A világ madár- 17:30 Tippmix férfi
távlatból
kosárlabda
10:25 Család-barát
NB I.
12:00 Déli harangszó 20:00 M4 Stúdió:
12:01 Híradó
Forma-1
12:35 Nemzeti
21:00 M4 Stúdió:
Sporthíradó
Forma-1
12:55 Ízőrzők:
21:30 Kékek
Nemescsó
02:30 Simple Liga

13:00 Híradó
13:15 Itthon vagy!
13:35 Magyarország
Ma
November 14.
14:00 M4 sport+
10:50 SuperCar
14:00 Tippmix férfi ko11:25 Életmódi
sárlabda NB I.
12:05 Az álomotthon
18:50 Férfi röplabda
Magyar játékfilm
12:40 Extreme-E
Extraliga
16:00 Hatoslottó sorsolás 21:10 Kékek
magazin
16:10 Hogy volt?!
13:20 Végjáték
21:35 Építők
Amerikai akció film 17:10 Magyarország
22:05 Csángók
15:45 A Pogány
finom
23:35 Hogy volt?!
Madonna
17:25 Borbás Marcsi 00:30 Öt kontinens
Magy. vígjáték film
szakácskönyve
00:55 Himnusz
18:00 Tények
18:00 Híradó
01:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
18:25 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
19:30 Sztárban sztár
Sporthíradó
01:30 A magyar művéleszek!
18:45 Családi kör
szeti akadémia
22:40 Jack Reacher:
19:50 Egri csillagok
portrésorozata
Nincs visszaút
Magy. történelmi film
Amerikai, kínai ak- 21:00 Lone Star - Ahol
ció film
a legendák szü01:20 Távoli emlékek
letnek
07:15 Múlt és Jelen
Belga-luxemburgiAngol játékfilm
07:45 Jövünk!
fr.-német dráma film 23:10 Kenó
08:15 FIFA 2022-es
23:25 Menekülés a SzaLabdarúgó vibadság Moziból
lágbajnokság euLengyel játékfilm
rópai selejtező
05:50 Hajnali
00:55 A Durrell család 10:15 Tippmix férfi kogondolatok
Angol tévéfilmsor.
sárlabda NB I.
06:00 Híradó
01:50 Diagnózis
12:20 E.ON férfi vízi06:30 Nemzeti
Tévéfilmsorozat
labda OB I.
Sporthíradó
13:45 UEFA Bajnokok
06:45 Kenó
Ligája magazin
06:55 Családi kör
14:15 Forma-1 –
07:55 A világörökség 05:00 Híradó
Nagydíj futam
kincsei
05:15 Angol nyelvű hírek
15:15 Felvezető műsor:
08:15 Isten kezében
05:20 Német nyelvű
Kézilabda
08:40 Kereszt-Tények
hírek
08:50 Katolikus krónika 05:25 Orosz nyelvű hírek 15:45 K&H férfi kézilabda liga
09:15 Neked szól!
05:30 Kínai nyelvű hírek
17:00 Magyarország09:20 Rome Reports - 05:35 Itthon vagy!
Olaszország
Vatikáni híradó 05:55 Térkép
U19-es labdarú06:20 Élő egyház
09:45 Találkozás
gó felkészülési
06:45 Esély
10:00 Jó embert
mérkőzés
07:05 Hajnali
keresünk!
17:15 Értékelő műsor:
gondolatok
10:10 Református
Kézilabda
07:10 Világ
ifjúsági műsor
17:30 M4 Stúdió: Forma-1
07:30 Multiverzum
10:20 Evangélikus
18:00 Forma-1 –
08:00 Mesterember
ifjúsági műsor
Nagydíj futam
10:30 Görögkatolikus 08:30 Noé barátai
20:00 M4 Stúdió:
ifjúsági műsor - 08:55 Novum
09:25 Önök kérték
Forma-1
Úton-útfélen
10:20 Ízőrzők: Nemescsó 20:15 Úszás
10:40 Metodista
10:50 Térkép
22:35 Forma-1 –
magazin
11:20 Hazajáró
Nagydíj futam
11:05 Evangélikus
11:50 Brisbane - Farriportok
A műsor és a kezdési
kaslaka - Igaz
11:30 Tanúságtevők
mese egy ausztrál időpont megváltoztatáPortréfilm
sának jogát minden
színtársulatról
12:00 Déli harangszó
tévéadó fenntartja!
12:50 V4 híradó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól
a nóta
13:25 Az első ember
Amerikában
14:05 Édes anyanyelvünk
14:20 Álmodozások kora

Köszöntjük Aliz nevű olvasóinkat!

Angol bűnügyi tévéfilmsorozat
06:15 Teleshop

Francia akció film

09:35 Isztambuli
menyasszony

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Alpesi őrjárat

Szombat

Angol tévéfilmsor.

13:30 Nyerő Páros
15:30 Perzselő
szenvedélyek

Török tévéfilmsor.

Köszöntjük Szilvia nevű olvasóinkat!

Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Grimm-mese

Német animációs
sorozat

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

07:55 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

08:25 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

08:55 Fald fel
09:35 Nagyító
10:10 Több mint TestŐr
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Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, 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.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
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

„Itt van az ősz, itt van újra…”

A totális talajfertőtlenítésről

Ha már végeztünk a fóliasátrak alapos kitakarításával,
ott, ahol ez szükséges, már az
„utolsó órában” járunk a talajfertőtlenítés elvégzésével.
Az utóbbi időben
(sajnos) egyre több,
főleg fóliás uborka
termesztésével foglakozó gazda számára
válik rutinná a totális talajfertőtlenítés.
Ez egy igen macerás, ráadásul
meglehetősen drága növényvédelmi eljárás. Az itt elkövetett
hiba azonban nem csak elpazarolt pénz, munka és idő, hanem
a sikertelen tavaszi szezonból
eredő veszteség is. Érdemes tehát komolyabban is foglakozni
ezzel a témával.
Miért van rá szükség?
A monokultúrás termesztés
egyik velejárója a növényi kártevők és kórokozók felszaporodása
az adott területen. Ez lehet gombabetegség, aminek az egyik legrettegettebb megjelenési formája az uborka tőhervadása. Ezen
kívül komoly károkat okozhatnak a talajból fertőző bakteriális és vírusos fertőzések, vagy a
talajlakó kártevők, mint például
a fonálféreg. Ezek nem csak az
uborkára lehetnek veszélyesek,
hanem a többi hajtatott növényre is. Például az egyik legellenállóbbnak és igénytelenebbnek
hitt slágernövényünk, a szamóca igen érzékeny a fonálféregre. A szakirodalomban a telepítés előtt szinte kötelezően előírják a totális talajfertőtlenítést a
megelőzése érdekében.
Totális talajfertőtlenítésre a
világban több eljárást is kidolgoztak. Ezek közül vidékünkön
a Basamid G használata terjedt
el leginkább, mivel viszonylag
könnyen beszerezhető (volt?),

tárolható és alkalmazható. Ellene
„csak” az irreálisan magas ára szól,
különösen azután, hogy megszűnt
a kétes minőségű, de
sokkal olcsóbb „orosz”
Basamid utánpótlása.
A Basamid G-n kívül számos országban
alkalmazzák a metilbromid-ot talajfertőtlenítésre. Azonban ez gáz
halmazállapotú vegyi
anyag, tehát csak magasnyomású gázpalackokban lehet
szállítani és tárolni, ami nagyban
megnehezíti a határon történő átjutását. Ezen kívül a kijuttatásához is
speciális eszköz szükséges, de ezt
az ügyes kezű mestereink gyorsan
lekoppintanák.
A közelmúltig úgy nézett ki,
hogy megleltük a Basamid alternatíváját, mégpedig a formalin képében. A formalin egy nagyon jó hatású fertőtlenítő folyadék. Olyan�nyira, hogy például ezt használják
a hullaházak bonctermének fertőtlenítésére, biztosítva azt, hogy onnan élő mikroorganizmus ki ne jussanak. Sajnos, a biztonságos és hatékony módja a kijuttatásának (kisüzemi körülmények között) még
nem igazán megoldott, valamint az
ára is jelentősen felszökött.
Hogyan végezzük el?
A Basamid G-s talajfertőtlenítés hatékonyságát nagyban befolyásolja, hogy mennyire pontosan hajtjuk végre az előírásokat.
Az alábbiakban megpróbáljuk röviden összefoglalni a legfontosabb
szabályokat:
● Talajfertőtlenítést csak akkor
szabad elvégeznünk, ha a kijuttatás
utáni 2-3 héten nem csökken le a talaj hőmérséklete 15 0C alá. A nyári
időszakban ez nem probléma, de az
őszi időszakban már gondot okozhat. (Ezért szoktuk inkább az október hónapot ajánlani erre a műveletre, de szerencsés időjárás ese-

tén akár decemberben is eredményes lehet.)
● A fertőtlenítő szer kijuttatása előtt biztosítanunk kell a
megfelelő talajnedvességet. Ezt
úgy érhetjük el a legbiztonságosabban, ha az amúgy is esedékes
talajátmosatást erre az időpontra időzítjük.
● Végezzük el egy „mélyásást”, aminek legalább 25-30
cm mélynek kell lennie!
● Az ásás után ajánlatos motorkapával egyszer lejáratni, elsimítani a talajfelszínt.
● Osszuk fel a fóliaházat 2-3
méter széles hosszanti sávokra!
● Számoljuk ki, hogy egy
ilyen sávnyi szélességen egy-két
ágasköznyi hosszan mennyi talajfertőtlenítő szerre van szükség, 50-60 gr/m2-rel számolva!
Például 2,5 méter széles sávval és 4 m-es szakaszokkal számolva 0,5-0,6 kg Basamidot kell
erre a területre egyenletesen kijuttatnunk.
● Amikor egy hosszanti sávra kiszórtuk a talajfertőtlenítő
szert, azonnal dolgozzuk be a talajba motorkapával, és takarjuk
le fóliával!
● Mikor végeztünk a szomszédos sávval is, igyekezzünk
úgy letakarni a talajt, hogy takaró fóliák részben fedjék egymást!
● A talajt legalább 3-4 hétig
tartsuk letakarva!
● Ha a talaj savanyúsága indokolná is a talaj meszezését, azt
csak a talajfertőtlenítést követően juttassuk ki, ugyanis a frissen
kijuttatott mészpor csökkenti a
vegyszer hatékonyságát!
● A talajfertőtlenítés hatékonyságát csökkenti a szerves
trágya is. Ez komoly gondot jelent, ugyanis talajfertőtlenítés
előtt nem lehet trágyázni, mert
csökkenti a hatását, utána pedig
nem szabad, mert a talaj elveszti
a sterilitását. Szerves trágya nélkül pedig néhány év alatt tönkre
megy a talaj szerkezete.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika

Amit az őszi-tavaszi famosatásról
(lemosó permetezésről) tudni kell

Célszerű-e ősszel vagy tavas�- tevők téli stádiumai ellen irányul.
Miért is hívják lemosó permeteszal elvégezni a lemosó perzésnek? Azért, mert nagy
metezést? Sokan ezmennyiségű permetlét
zel a kérdéssel forhasználunk, a fákat szindulnak hozzám. Ha
te lemossuk (megfürösztcsak egy mondatjük). Csak így hatékony
tal kellene válaszola permetezés. A kórokonom, úgy mondazók (betegségek: monínám, hogy nem csak
lia, tafrinás levélfodrosocélszerű, hanem köTel.: 2-41-74
dás, tűzelhalás, varasodás
telező, különösen a
és a baktériumos betegséháztáji gazdaságokban, ahol a vegetációs időszak- gek ellen a diónál és a mogyorónál,
ban lényegében nem végeznek el csak két-három permetezést. Igaz,
szeretném hozzátenni,
hogy csak akkor célszerű elvégezni a lemosó
permetezést, ha idejében és minőségesen csináljuk.
Lényegében mi is a
lemosó permetezés, mikor és milyen vegyszerekkel kell elvégezni?
Először is tudnunk
kell, mi ellen fogunk védekezni a lemosó permeIllusztráció
tezés segítségével. Késő
ősszel, lombhullás után
vagy kora tavasszal rügyfaka- a kajszibarack esetében gutaütés)
dás előtt a növények nyugalmi ellen réztartalmú gombaölőszereket
állapotában végezzük. A kór- használunk. A legnagyobb hatéokozók (betegségek) és a kár- konyságot a réz-szulfát hatóanya-

gú gombaölőszerek nyújtják: pl.
a Bordói lé 3%-os oldat, Blue
Bordó 1%-os oldat, Kuproxát
– Kuproxil 0,7% – 1%-os oldata. A permetezést csak fagymentes időszakban végezzük, amikor a lomb kb. 50 %-a lehullott.
A kártevők téli stádiumai ellen
(pajzstetvek, atka, tetvek) célszerű úgynevezett olajos permetezést végezni olajos vegyszerekkel, ami magas hatékonysággal
pusztítja el a kártevők tojásait.
Mi is a célja a
lemosó permetezésnek? Az, hogy
jelentősen csökkentsük a kórokozók és kártevők áttelelő formáit és
ezzel jelentősen
növeljük a további növényvédelmi
munkák hatékonyságát.
Továbbra is várom kérdéseiket,
keressenek meg telefonon és szívesen
válaszolok Önöknek.
Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András, a Terra Dei
szaktanácsadója

Muskátli teleltetése egyszerűen:
így biztosan sikerül

A muskátlit többféleképpen lehet teleltetni: jó hely lehet egy fűtetlen veranda vagy a pince. Nézzük, hogy teleltetőhelytől függően mire kell figyelni.
Mikor vigyük be a muskátlit?
Az első hidegebb éjszakák beköszöntével felmerül bennünk a kérdés,
mikor vigyük be a muskátlit a teleltetőhelyére? A válasz nem egyszerű,
főleg ha a növényünk tele van virággal. Ha azonban tartósan hajnalban
mínusz 3 fok alá süllyed a hőmérséklet, akkor elérkezett a teleltetés ideje.
Muskátli teleltetése előtti teendők
Első lépésben le kell vágnunk a nyíló virágokat, és az összes bimbót is, valamint meg kell szabadítanunk a növényt a száraz, beteg,
sárguló leveleitől. Ha ezzel készen vagyunk, akkor vegyük számba
a potenciális teleltető helyeket.
Muskátli teleltetése lakásban
A muskátlik teleltetésére a legalkalmasabb egy világos és hűvös
helyiség, ahol a hőmérséklet nem emelkedik 4-10 °C fölé. Ezen a
hőmérsékleten a növény nem fejlődik tovább a tél folyamán, így kiküszöbölhetjük a laza szövetű téli hajtások kialakulását.

A cserepes növények teleltethetők hideg verandán, előszobában
vagy lépcsőházban, garázsban esetleg pinceablakban. Legideálisabb
a hűvös, száraz, de világos helyiség. Ilyen körülmények között elég
csak havonta egyszer meglocsolnunk, hogy ne száradjon ki teljesen
pihenő növényünk. Mindig olyan helyet válasszunk, ahol lehetőleg
alacsonyabb a hőmérséklet, de némi fényt kap a muskátli. Ellenkező esetben lepotyoghatnak a levelei.
Tartós éjszakai fagyok esetén vigyük védett helyre a muskátlit
Ha csak sötét helyen tudjuk teleltetni a muskátlit, akkor a kis növényeket egyenként emeljük ki a földből, és tekerjük őket óvatosan
újságpapírba. Az így előkészített csomagocskákat lazán egymásra
fektetve helyezzük el egy ládában, amelyet a tél folyamán hűvös, sötét helyiségben tárolhatunk.
A dugványok előkészítésénél különösen fontos, hogy a földlabda
teljesen száraz legyen. Ha a föld nedvességét átveszi a papír, és nem
szárad ki megfelelően, akkor könnyen rothadni kezdenek a kincset
érő dugványaink. Ezzel a módszerrel kis helyen is sok növényt tárolhatunk, amelyek azután tavasszal, friss földbe kerülve szinte azonnal új életre kelnek.

Citromfa teleltetése könnyedén

Ilyenkor, ősz vége felé elég stresszes, hogy megfelelő helyet találjunk növényeink számára és hogy sikerüljön valahogy „kihúzniuk” a hideg hónapokat. A jó hír az, hogy könnyedén teleltethetjük a citromfát otthonunkban, ha betartunk pár fontos tanácsot
az igényeivel kapcsolatban. Lássuk!
Télen a citromfa fűtött helyiségekbe csak akkor kerüljön, ha a
fény és a páratartalom elegendő számára!
1. Tartsuk egyenletes hőmérsékleten, a növény pedig legyen távol
a sugárzó hőtől, a fűtőtesttől, tegyük a lakás déli ablakához, és megfelelő mennyiségű párologtatóval teremtsünk párás környezetet számára! A téli kevés fényben és a meleg szobahőmérsékleten ugyanis a növény nem kerül nyugalmi állapotba, ezért vízhajtásokat fejleszt. Tavasszal az első erősebb napsugarak hatására a szabadba kihelyezett növényen ezek a gyenge hajtások megperzselődnek. Természetesen így a nyári fejlődés is gyengébb lesz. Lehetőleg tehát kerüljük a meleg teleltetést.
2. A citromfát a hideg beállta előtt mérsékelten öntözzük, így a
csökkenő hőmérséklet és a rövidülő nappalok hatására lassan nyugalomba vonul. Új hajtások ilyenkor már nem képződnek, a nyáriak
pedig lassan beérnek. Kicsit vissza lehet metszeni. Teleltetésre legalkalmasabb a lakás fűtetlen, ám világos helyisége, ahol a hőmérséklet soha nincs fagypont alatt. A citrusfélék kitűnően telelnek minimális öntözés mellett 1-5 °C-on.
3. Havonta kis vízadaggal öntözzük meg, ügyeljünk arra, hogy
a termesztőedényekben a föld csaknem száraz legyen! Túlöntözve
megtámadhatja a gyökérgolyva. A teleltetés során lombozata egynegyedét is elhullajtja. Ez természetes folyamat. A levelek 2-3 évig
élnek, majd megsárgulnak és lehullnak.
4. Február végén, március elején a hideg körülmények között teleltetett citromfa a kataláz enzim hatására növekedni kezd. Ezután
szoktassuk fokozatosan a fényhez és a meleghez, így a növekedés
mellett lassan virágzásra is számíthatunk a vegetáció alatt. Kezdjük el
kéthetente tápoldatozni, és öntözni. Ilyenkor is érdemes az első hajtásokat visszametszeni, így sűrű egészséges lombozatot kapunk nyáron.

edenkert.hu
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Tűzben vesztette életét egy 62 éves nő és
négyéves unokája

A hírt a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata közölte. Az eset október
28-án történt a Munkácsi kistérségben,
Pataktanyán. A bajt egy sofőr vette észre, aki a ház mellett haladt el, s azonnal
értesítette a tűzoltóságot.

A helyszínre kiérkeztek a DSZNSZ
munkatársai, a tűz oltása közben egy 62
éves nyugdíjas hölgy és négyéves unokája holttestére találtak rá.
A tűz kitörésének okát még vizsgálják,
számol be a mukachevo.net.

Kiugrott a hadkiegészítő parancsnokság
ablakán egy kárpátaljai férfi
A férfi a második emeletről ugrott ki, jelenleg az intenzív osztályon kezelik. Az
eset október 27-én történt Ungváron,
írja a mukachevo.net hírportál.
Andrij Akimov, a Kárpátaljai Regionális Munkaügyi és Szociális Támogatási Központ sajtószolgálatának vezetője elmondta, hogy az áldozat 2018 óta bujkál

a sorkatonai szolgálat elől. A hatóságok
letartóztatták a fiatalembert, hogy adminisztratív protokollt állítsanak ki rá, azonban a férfi megpróbált elszökni és kiugrott az ablakon.
Az orvosok elmondása szerint orr- és
lábtörése van, amint jobban lesz, átszállítják a traumatológiai osztályra.

Női holttestet találtak megyénkben

Egy nő élettelen testére bukkantak október 26-án reggel 9 óra 30 perckor,
írja a pmg.ua.
A holttestre a huszti járási Kispatak (Potocsok) faluban bukkantak
a Csehovec patakban. A búvárok 11

óra 30 perckor húzták ki a vízből az
1973-ban született nő testét, és átadták a Huszti Járási Rendőrségi nyomozói csoportjának.
A 48 éves nő halálának körülményeit vizsgálják.

Baleset következtében kigyulladt egy autó
Október 25-én este közúti baleset történt megyénkben.
Ezúttal a Lemberg–Szambir–Ungvár gépkocsiúton 19 óra körül egy ZAZ
Szlavuta típusú gépkocsi sofőrje az ungvári járási Drugetháza (Zaricsovo) község
közelében elvesztette uralmát a jármű fe-

lett és az árokba sodródott. Ennek következtében az autó azonnal kigyulladt. A sofőr megsérült.
A Perecsenyi 7. Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység egyik brigádja vonult
ki a helyszínre és oltotta el a tüzet, számol be a pmg.ua.

Tűzben vesztette életét egy 86 éves nő

A tragédia október 24-én történt
Rahón. 19 óra 12 perckor a szomszédok értesítették a tűzoltókat arról, a
Goji utcában tűz ütött ki egy lakóházban és annak melléképületében, számol
be a pmg.ua.
Kezdetben a melléképületben csaptak fel a lángok, de mivel az épület fából volt, a tűz gyorsan átterjedt a lakóházra is, ahol a tulajdonos, egy 1935-ös
születésű nő tartózkodott. A Rahói 2.

Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegység és a vidráspataki (Vidricska) helyi
tűzoltóság munkatársai – összesen három brigád – közel másfél órán át dolgoztak a tűz megfékezésén, illetve eloltásán. 75 négyzetméteren megsemmisült
a lakóház és a melléképület tetőzete, valamint a berendezés egy része. A tűzoltók a helyszínen megtalálták az idős tulajdonosnő holttestét.
Szakértők vizsgálják a tűz okát.

Sertéseket és nyulakat mentettek ki a tűzből

Az ungvári járási Csertézs községben október 25-én tűz ütött ki egy
magánporta területén, számol be
a pmg.ua.
A tulajdonosok nem sokkal előtte elmentek otthonról, így a szomszédok vették észre a tüzet a melléképület-együttesben (istálló és fészer tűzifával), és azonnal hívták a tűzoltókat, akik először a disz-

nókat és a nyulakat engedték ki az istállóból, hogy ne fulladjanak meg a füsttől.
Aztán sikerült lokalizálniuk a tüzet, majd
eloltották azt.
A tűzben az 50 négyzetméter összterületű melléképületek és a benne lévő tárgyak megsemmisültek. A tűz gócpontjához közeli lakóházban nem esett kár. Szakértők vizsgálják a tűz okát.

Rablótámadás Szolyván

Október 28-án valamivel éjfél után érkezett a bejelentés, miszerint rablótámadás történt a szolyvai vonatállomáson.
Az információk szerint az ismeretlen
elkövető egy kővel kiütötte a kassza ablakát, bántalmazta az ott ülő hölgyet és

letépte róla nyakláncát, valamint fülbevalóját. Ezt követően eltűnt a helyszínről.
Később kiderült, hogy a tettes egy 25
éves büntetett életű férfi. A hatóságoknak
sikerült letartóztatniuk. Az ügyben eljárás
indult, a vizsgálatok megkezdődtek, adja
hírül a mukachevo.net.
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Kiütötték a Minajt Dnyipróban

Szenvedett, de nyert a Fradi…

Ha csak nagy nehézségek által is, de
begyűjtötte a kötelező győzelmet a sereghajtó Mariupol ellenében a Dinamo
Kijev, így Mircea Lucescu együttese továbbra is három pont előnnyel vezeti a
bajnoki tabellát az üldöző Sahtar előtt.
A kiesés ellen küzdő Minaj nagy vereségbe futott bele Dnyipróban.
Mariupolban ugyan a hazaiak szerezték a találkozó első és utolsó gólját, de a
két találat között Szidorcsuk duplázni tudott, és rajta kívül még Saparenko is feliratkozott a góllövőlistára. Így aztán, hiába hozta a kötelező győzelmet az üldöző
Sahtar is, a bajnoki táblázaton maradt a három pontnyi különbség a két csapat között.
A Minaj FC már szűk negyedóra elteltével kétgólos hátrányba került a Dnyipro
vendégeként, és hiába cserélte le Igor
Leonov vezetőedző a kissé indiszponáltan védő Kucser kapust Penykovra, a szünetben már három gól volt a hazaiak előnye. A 4-0-ás végeredményt Ruszin gólja
jelentette a 90. percben.
A 13. forduló eredménysora: Dnyipro –
Minaj 4-0, Mariupol – Dinamo Kijev 2-3,
Sahtar Donyeck – Gyeszna Csernyihiv

Néhány sorban

Labdarúgásunk második osztályában is

folytatódtak a hétvégén a bajnoki küzdelmek.
A második vonalban edzőváltáson átesett Ungvári FC három veretlen mérkőzést követően most egymás után másodszor is vereséget szenvedett.
Az ungváriak a 16. fordulóban
Homcsenko révén ugyan már az első játékrész 18. percben vezetést szereztek a
Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendégeként, de azt követően a hazaiaknál Volosin
is duplázott, Szondej pedig a második félidő közepén beállította a 3-1-es végeredményt.
A 9 pontjával sereghajtó, 16. helyen
álló megyeszékhelyi csapatra a következő
játéknapon is komoly feladat vár, hiszen a
38 ponttal listavezető Metaliszt Harkivot
látja majd vendégül a november 6-án rendezendő 17. fordulóban.
***
Egy osztállyal lejjebb, a második liga
nyugati régiójának számító A-csoportban szereplő Munkácsi FC a 16. fordulóban a Csernyihiv vendégeként diadalmaskodott 2-0-ra.
A Latorca-partiak Szerhij Szteny révén szereztek vezetést a 40. percben, majd
Makszim Hirnij a 90. minutumban állította be a kétgólos munkácsi győzelmet jelentő végeredményt.
A 26 ponttal 6. Munkácsi FC a november 11-én sorra kerülő 17. játéknapon a táblázaton mögötte lévő Bukovina
Csernyivcit látja majd vendégül.
***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-baj-

4-1, Metaliszt 1925 Harkiv – Zorja
Luhanszk 1-6, Ruh Lviv – Olekszandrija
0-0, Kolosz Kovalivka – FK Lviv 0-1,
Vorszkla Poltava – Csornomorec Odes�sza 0-0.
A tabellát a Dinamo Kijev vezeti 35
ponttal a 32 pontos Sahtar előtt. A Minaj
FC 8 pontjával a még bennmaradást érő
14. helyen áll.
***
Az OTP Bank Ligában az élen álló
csapatok magabiztos győzelmekkel hozták a kötelezőt.
A listavezető Kisvárda kiütötte a
Zalaegerszeget, az utóbbi hetekben
hullámvölgyben lévő FTC nehezen
nyert a Gyirmót vendégeként, míg a
Puskás emberelőnyben győzött a Honvéd ellen.
A 11. forduló jelentette a bajnokság
első körének végét. Eredménysor: Fehérvár – Paks 2-1, Mezőkövesd – UTE 2-2,
MTK – Debrecen 1-1, Gyirmót – FTC
0-2, Kisvárda – ZTE 5-0, Puskás Akadémia – Honvéd 3-1.
A Kisvárda 23 ponttal áll az élen az
egyformán 22 pontos FTC és Puskás előtt.

A beregszásziak találatain Kész Tibor (2), valamint Barta Ferenc és Roman
Ohar osztozott.
***
Az országos élvonalbeli női kézilabda-bajnokság legutóbbi fordulójában az
Ungvári Kárpáti előbb 37-21-re, majd 3426-ra nyert hazai környezetben a Szpartak
Kijev ellenében.
A bajnok és listavezető Halicsanka
Lviv fölényes, 48-13, illetve 39-13 arányú győzelmet aratott a Kijevi Sportiskola vendégeként, míg a Dnyiprjanka
Herszon 30-23-ra és 31-30-ra győzte le a
Real Mikolajivot.
Nyolc mérkőzést követően a
Halicsanka hibátlan mérleggel, 16 ponttal
vezeti a tabellát a 12 pontos Dnyiprjanka
és 10 ponttal harmadik Kárpáti előtt.
***
A végső győzelemre is esélyes Telekom
Veszprém bukaresti veresége jelentette a
férfi kézilabda Bajnokok Ligája legutóbbi
csoportkörének legnagyobb meglepetését.
A bakonyiak zárt kapus meccsen végig
futottak az eredmény után, de nem sikerült
a pontszerzés a Dinamo Bucuresti vendégeként, mivel a hazaiak 31-29-re nyertek.
A másik magyar férfi BL-együttes, a
Mol Pick Szeged izgalmas véghajrában
31-28-ra nyert a csoportjában első dán
Aalborg ellen.
A nőknél a Győri ETO amolyan edzőmeccsnek is beillő meccsen 41-19-re verte
a svéd Savehofot, és továbbra is hibátlan.
Ha nehezen is, de 30-26 arányban
nyert az FTC a montenegrói Buducsnoszt
Podgorica vendégeként, ami a zöld-fehérek 100. BL-győzelme is volt egyben.

Kárpátalján őrizetbe vették a rendőrség elől
Ukrajnába menekült szlovák állampolgárt

A határőröket szlovák kollégáik figyelmeztették arra, hogy egy férfi a zöldhatáron keresztül Ukrajnába tart, írja a
mukachevo.net.
A Csapi Határőrség sajtószolgálata
szerint azonnal további határőröket küldtek a területre, és megkezdődött a keresés. A határőröknek csak reggel sikerült
megtalálniuk az ismeretlent. A férfinál
lévő ID-személyi igazolványból kiderült, hogy szlovák állampolgár. A szlovák rendőrség információja szerint a férfi
őrizetbe vétele előtt néhány bűntényt kö-

vetett el hazájában: társával együtt betört
egy magánház udvarára, ellopott egy autót, majd ismeretlen irányba elhajtott. A
járművet később a határhoz közeli szántóföldön találták meg. A szlovák rendőrség egész éjszaka kereste az elkövetőt,
azonban csak az ukránoknak sikerült feltartóztatniuk.
A szabálysértőt Ukrajna államhatárának tiltott átlépése miatt vonták felelősségre. A szükséges eljárási intézkedések megtétele után átadták a szlovák félnek.

Még több információ a karpatinfo.net-en

nokság Szuperkupa-döntőjében a bajnoki ezüstérmes Beregvidék FC ( a képen)
4-0-ra nyert az újdonsült bajnok és kupagyőztes Mezőgecsei Baktyanec ellen.

Érdekesség, hogy a Fradi az első BLgyőzelmét még 1994. november 20-án
érte el a Motor Zaporizzsja ellenében.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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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.: 0992393269 (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.:
099-6608338.
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.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.
Összkomfortos családi
ház eladó Beregszászban
az Arany János u. 145/A.
szám alatt. Mob.: +380956951172.
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:
050-7102136.
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.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Jármű
Kerékpár
Új, elektromos háromkerekű bicikli eladó egészségügyi okok miatt. Mob.:
+38099-0764593.
Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó.
Mob.: +38066-5605813.

Autó
Beregszászban eladó
Opel Astra F ukrán papírokkal. 1995-ös évjáratú,
1,7 turbodiesel, szervokormány, két légzsák, téli-nyári gumi. Ár: 2500 f.e. Tel:
097-3260247.

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.
Külső és belső munkákat
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380684082884.

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

Hűtés, fűtés
Használt 5 szekciós fatüzelésű kazán eladó,
orosz gyártmány, jó állapotban. Mob.: +380963807006.

Bútor
Beregszászban eladó egy jó
állapotban lévő sarokülő,
fotelek nélkül. Ára: 5000
hr. Mob.: 099-2725331,
097-9621454.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
f ű r é s z, c s á k á n y o k , k alapácsok, autóhoz való
szerelő kulcsok. Mob.:
+38099-6608338, +380663967011.

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

Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
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.

Állatok
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.: 050-7102136.

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

Társkeresés
52 éves férfi komoly kapcsolat céljából szeretne megismerkedni a hozzá illő hölg�gyel. Tel: 096-3807006.

Оголошення

Великоберезька сільська територіальна виборча
комісія Берегівського району Закарпатської
області провела проміжні вибори депутатів до
Великоберезької сільської ради,які відбулися 31
жовтня 2021 року та повідомляє про результати
голосування у виборчих округах №4, №6.
Депутатами до виборчих округів №4-№6 та
в склад апарату Великоберезької сільської ради
увійшли депутати:
Округ 4 – Попенко Василь Григорович
(самовисування)
Молнар Оттіла Павлович (самовисування)
Округ 6 – Іщенко Христина Степанівна
(Закарпатська обласна організація ПП Слуга Народа)
Голова СТВК

Віра САРОЗ

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

Így készítsünk otthon gyógynövényes, illóolajos fürdőt

A meleg víz kellemes hatását fokozhatjuk gyógynövényekkel, illóolajokkal, amelyek nemcsak a gyógyulásban segíthetnek, hanem hangulatunkat és bőrünk szépségét is javíthatják.
A meleg víz ugyan már önmagában is jót tesz, ám a kádfürdő hatása még tovább fokozható. Bizonyos fürdőadalékokkal speciális panaszokat vehetünk célba, hogy helyreállítsuk a szervezet egyensúlyát. Különösen alkalmasak a
gyógynövények és illóolajok, mert önállóan is komoly gyógyító erővel rendelkeznek – de a természetes gyógyerejű
vízzel együtt már sokszor valóságos csodát tesznek. Ezeknél
a fürdőknél a bőrön és tüdőn keresztül számos hatóanyagot
képes felszívódni, amelyek így a véráramba is bekerülnek.
Hogyan készítsük elő a fürdőt?
Gyógynövényes készítmények vásárlásakor mindig
ügyeljünk arra, hogy jó minőségű terméket vegyünk. Ha
házilag szeretnénk előállítani a fürdőadalékot, használjunk
a patikából, gyógynövényboltból vagy biotermék-üzletből
származó, illetve saját termesztésű szárított növényeket.
Tegyünk belőlük egy maréknyit 1 liter vízhez egy fazékba, majd forraljuk fel, aztán gyenge tűzön 5 percig hagyjuk
forrdogálni a keveréket. Vegyük le a tűzről, majd hagyjuk
a főzetet további 5 percig lefedve állni. Öntsük a főzetet
finom szűrőn át a fürdővízbe, és már indulhat is az otthoni gyógyfürdőzés. A víz hőmérséklete 37-39 °C, és kb. 20
percig tartson a fürdés, utána feküdjünk le fél órára pihenni.
A fürdővízhez illóolajakat is adhatunk. Néhány csepp,
jó minőségű, tiszta illóolaj jót tesz a bőrnek és az érzékeknek, de előzetesen mindenképp győződjünk meg arról, hogy
bőrünk nem érzékeny az összetevőkre. Csak olyan terméket
vásároljunk, melyek üvegén fel van tüntetve, hogy 100%os, látjuk a magyar és a latin növénynevet, gyártási és ellenőrző számát. Tegyünk 5-8 csepp illóolajat fél pohár tejszínbe, vagy mézbe, és öntsük a keveréket a fürdővízbe. A
fürdés ebben az esetben is 20 percig tartson.
Így hatnak az egyes anyagok
A gyümölcslevek, a tejszín, az író vagy a méz önmagában is kiváló szépítőszer, melyet hígítatlanul önthetünk
bele a fürdővízbe.
A sárgabarackfürdő javítja a keringést, a mézfürdő kisimítja a bőrt és nyugtatja a bőridegeket, a friss író bőrlágyító és gyulladáscsökkentő hatású, a tejszínfürdő pedig
bársonyosan puhává teszi a bőrt. De nézzük a gyógynövények hatásait is:
Angelika: Angyalgyökérnek is hívják, enyhíti a görcsöket, a kólikát, a reumát és a hátfájást, de még a gyomrot is nyugtatja.
Macskagyökér: Nyugtatja az idegeket és a túlérzékeny
gyomrot, ezenkívül felfúvódás, álmatlanság és alhasi görcsök is kezelhetők vele.
Lucfenyő: A fenyő tűlevelének készen kapható kivonata fürdővízbe öntve általános nyugtalanság és ideggyengeség ellen hat. Élénkíti az egész szervezetet.
Orbáncfű: Alkalmas a változókor panaszai, fejfájás,
köszvény és idegesség ellen.
Kamilla: Nyugtató, görcsoldó, javítja a keringést, segít megfázáskor, valamint reuma és gyomorgörcs esetén.
Fagyos testrészt, elhanyagolt sebet, keléses bőrt, aranyértől megduzzadt végbélnyálka-hártyát mind kamillás fürdővel kezelhetjük.
Feketefenyő: Tűleveleinek kivonata vízbe téve erősíti az egész szervezetet, és elősegíti a mély légzést, élénkíti a vérkeringést.
Levendula: Sokoldalú gyógyereje erősíti a szívet és
az idegeket, szünteti a keringési zavarokat, nyugtat, segíti az alvást.
Hársvirág: Segít a szervezetnek, hogy megnyugodjon.
Utána jól fogunk aludni, és a fenyegető megfázás is elkerül.
Citromfű: A citromfű ellazít, oldja a görcsöket, jót tesz
a stressz és reuma ellen.
Zsályafürdő: Segít a megfázásos betegségeken, nyugtatja a gyomrot és az idegeket.
Kankalin: Izzasztó hatású, segít influenza és hörghurut esetén.
Mezei zsurló: Reuma, ekcéma, aranyeres csomók kezelésére, köszvényes csomóknál, lábduzzanatoknál, fülbetegségeknél, a vese és hólyag idült hurutjainál, epekőrohamnál használható.
Tölgyfakéreg: Gyulladásos bőrbetegségek, ekcéma,
túlzott izzadás kezelésében nyújt segítséget.
Szénavirág: Fokozza a vérellátást, ezáltal az
oxigenizációt, jó terápiás módszernek bizonyul anyagcserezavarok, reumás betegségek esetén és a lokális izomgörcs oldására.
Rozmaring: Visszér, rándulások, reumás betegségek
esetén használható, de emellett az epegörcs oldását, a szív
vérellátásának javítását képes létrehozni.
Kakukkfű: Jó nyákoldó, köptető, hörgőgörcs csökkentő, antibakteriális tulajdonsággal rendelkező gyógynövény.
Ha tudjuk, milyen hatást szeretnénk kiváltani...
Ha kiváltott hatást tartjuk szem előtt, akkor az alábbi
csoportosítást érdemes végigböngészni:
Izgató-élénkítő: benzoégyanta, levendula, citromfű,
limett, mandarin, citrom.
Nyugtató-lazító: perubalzsam, jázmin, levendula, narancsvirág, pálmarózsa, szantálfa, ilang-ilang
Hangulatjavító: perubalzsam, grépfrút, citromfű,
limett, mandarin, narancsvirág, pálmarózsa, citrom
Harmonizáló: grépfrút, jázmin, levendula, limett, mandarin, pálmarózsa, rózsa, szantálfa, ilang, ilang
Afrodiziákum: jázmin, rózsa, ilang-ilang
Szorongásgátló: perubalzsam, narancsvirág

Teljesen összeszűkülnek a pórusok
ezzel a módszerrel
rüljük, ha mi készítjük magunknak az arcradírt.
Az elhalt hámsejtek eltávolítására jó módszer a bőrradírozás, azaz ahogy a bőrgyógyászok mondják, a fizikai hámlasztás.

gyógyász előszeretettel
használ. A Retinol – vagy
Retinoid – nem más, mint vitamin A1-alkohol, amely segíti a bőrmegújulást.
Serkenti a kollagén
termelődést és a finom ráncok kialakulását is, de sokan
– főleg a fiatalabbak – akné
ellen használják. A Retinolt,
vagy Retinol-tartalmú krémeket óvatosan kell hasz-

Hetente maximum egyszer radírozzunk és a lehető
leggyengédebb termékkel. A
kémiai hámlasztás biztonságosabb, olyan termékeket keress, amin szerepel az AHA
vagy BHA, ezek a gyengéd,
de hatékony hámlasztó savak, melyek minimalizálják
például a mitesszerek kialakulását is.
3. Retinol, a csodaszer
Nálunk még nem, de
nyugaton már elterjedt az
öregedésgátló csodaszer,
amit minden sztár és bőr-

nálni, mert az érzékeny bőr
kipirosodhat, sőt, hámlani is
elkezdhet tőle. A bőrt hozzá kell szoktatni és először
csak kéthetente vagy hetente használni.
Ez a csodaszer nemcsak
hosszú távon késlelteti a bőr
öregedésének látható hatásait, hanem bőrmegújító tulajdonsága által a pórusok megjelenését is csökkenti.
A Retinolt 25-30 éves kor
felett ajánlják a szakemberek,
előtte – fiatal bőrön – nem
szükséges a használata.

Először is tisztázzuk, hogy a pórusok méretén sajnos
nem lehet változtatni és tartósan „összehúzni”, azonban tisztán tudjuk őket tartani, amivel hatékonyan
minimalizálhatjuk megjelenésüket az alábbi öt tippel.
1. Alapos arctisztítás
A ragyogó arcbőrhöz
az első lépés a rendszeres és alapos tisztítás.
Sok bőrgyógyász ajánlja a dupla-mosakodást,
azaz hogy arcunkat esténként kétszer is megtisztítsuk arclemosóval. Ez főleg akkor fontos, ha erős
sminket viseltünk egész
nap, hiszen az alapozó, a
vízálló szempillaspirál és
a szemhéjfestékek jól tapadnak a bőrre és lehet,
hogy első körben nem tudjuk őket maradéktalanul
eltávolítani.
A szalicilsav-tartalmú
lemosók remekül tisztítják a bőrt és gyengéden,
de hatékonyan távolítják
el a sminket, az egész nap
rárakódott szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket. A sminklemosó kendők nem tisztítanak megfelelően. Csak akkor használd őket, amikor nincs
lehetőséged a rendes esti
mosakodásra.
2. Gyengéd hámlasztás
A kulcsszó a „gyengéd”, mert a túlhámlasztás többet árt, mint használ. Testradírt semmiképpen ne használjunk az arcunkra mert túl durva és
lehetőleg a cukrot is ke-

Szuper természetes módszerek, hogy
gyorsabban nőjön a szempillád

Ha túl rövidnek tartod a szempilládat, de ódzkodsz a
három dimenziós vagy egyéb, nem természetes műpilláktól, de unod azt is, hogy 5 rétegben kell felvinned a
szempillaspirált, akkor kipróbálhatsz pár házi módszert is, hogy gyorsabban növekedjenek a pilláid. Ehhez
csupán néhány egyszerű hozzávalóra lesz csak szükséged a spájzból. Mutatjuk a tippjeinket!
1. Levendulás pakolás
A levendulát használják hajnövesztőszerként
is, ezért tud segíteni abban, hogy hosszabbak lehessenek a pilláid.
Ha a túl sok szempillaspiráltól kiszáradtak a
szempillák, a levendulaolaj segít, hogy regenerálódjanak.
A pakoláshoz ½ teáskanál kókuszolajba kell
keverned 3-4 csepp levendula esszenciát, majd
ezzel óvatosan végigkenni a pilláidat, amelyeket
előtte alaposan megtisztítottál a sminktől is. A kókuszolaj is tökéletes ápolószer, amely szintén segít regenerálni a töredezett pillákat.
Hetente néhány alkalommal használd este
a pakolást, amelyet vattakoronggal tudsz a legkönnyebben felvinni.
Nem kell lemosnod, de
arra ügyelj, hogy ne folyasd a szemedbe.
2. Olíva olajos-citromos pakolás

Az olíva olaj is szuper regeneráló szer, amelyet használnak hajnövesztőként is,
míg a citrom héja A-vita-

Szintén vattakoronggal
célszerű felvinned, és ez sem
igényel lemosást.
3. Masszázs és fésülés
A szempillákat azon kívül, hogy különböző tápláló
olajokkal és pakolásokkal kened be, érdemes naponta egyszer átfésülnöd.
Erre tökéletesen alkalmas
egy szemöldökkefe vagy egy
szempillafésű, esetleg egy

mint és C-vitamint tartalmaz, amelyek segítik erősödni a pilláidat.
¼ csésze olíva olajba áztasd be egy biocitrom lereszelt héját, majd hagy ebben
állni 2-3 napig!
Rendszeresen használd a
kencét a szempilláidon, akár
minden este, amíg el nem
fogy ez a mennyiség!

régi szempillaspirál keféje,
ha alaposan kitisztítod.
A fésülés segít megtisztítani a szempillákat a ráragadt
szennyeződésektől, ezért hatékony.
Ezen kívül hetente egykét alkalommal a szempillák tövénél a bőrödet is érdemes átmasszíroznod, hogy
serkentsd a vérkeringést,
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4. Pórusminimalizáló
maszkok
Az arcmaszkok használata igazi kényeztetés a
bőrnek, amit mindig meghálál, de nemcsak tápláló
és hidratáló pakolások léteznek.
Ha a pórusaid szeretnéd kevésbé feltűnővé tenni, a szén vagy agyag tartalmú maszkok a barátaid.
Ezek gyengéden kitisztítják az eltömődött pórusokból a szennyeződéseket és közben nem irritálják a bőrt. A mitesszer-eltávolító csíkok hatásosak
ugyan, de elég durvák is
és az érzékeny bőrnek nem
tesznek jót.
5. A megfelelő
sminkalap
Miután bőrünket a fent
említett négy lépésben alaposan megtisztítottuk, már
csak az a dolgunk, hogy
vizuálisan teljesen eltüntessük a pórusainkat, amit
a legkönnyebben a megfelelő sminkalap használatával érhetünk el. Ennek
a terméknek – másnéven
primernek – a felvitele
után azonnal csökken a
pórusok láthatósága és a
smink is szebb és tartósabb lesz a használatával.
Olyan sminkalapot válassz, ami a bőrtípusodnak megfelel és attól sem
kell megijedned, ha látod, hogy a termék szilikont tartalmaz. Ugyan sokan igyekeznek elkerülni a
szilikon-tartalmú szépségápolási termékeket, de a
primer esetében nem kell,
ugyanis a szilikon remekül
takarja el a pórusokat anélkül, hogy telítené őket.
ami szintén segíti a növekedést.
4. Zöld tea
Az egyik legegyszerűbben elkészíthető szempilla-erősítő folyadék egy
csésze zöld tea.
Ehhez viszont célszerű
nem a filteres verziót használnod, hanem szálas teát
vásárolnod.
Nagyjából 70 fokos
vízben áztasd a teát, 1 csésze vízhez adj egy teáskanálnyit, majd hagyd állni
1-2 percig. Ezután szűrd le
és hűtsd ki a folyadékot és
már használhatod is!
Minden este mosd
meg ezzel a pilláidat,
és ne mosd ki belőlük a
teát! A zöld tea az egyik
legjobb antioxidáns
forrás, így segít, hogy
pilláid hosszabbak, dúsabbak és erősebbek legyenek.
5. E-vitamin kapszula
Az E-vitamin kapszulában található olaj
is az antioxidánsok erejével segít növeszteni a
szempillát, illetve serkenti a vérkeringést is,
ezért érdemes a szempillák tövébe is óvatosan belemasszírozni.
Tényleg óvatosan, hogy a
szemedbe ne folyasd!
A kapszulát egy kisollóval vághatod fel, majd
a benne található olajat
öntsd egy pohárba.
Ezt kend a pilláidra és
hagyd 3-4 órát rajtuk állni,
vagy egyszerűbb, ha éjszakára kened fel.
Naponta használhatod.
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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.

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Rendkívül kedvező
hétre számíthatnak a
Kos csillagjegy szülöttjei. Mutassa meg,
hogy milyen fából faragták és
bizonyítsa be mások számára
is, hogy mi mindenre képes.
A feletteseire nagy hatást gyakorol az Ön viselkedése és a
munkamorálja. Ami a magánéletét illeti, szintén remek időszak elé nézhet, most ugyanis
sokkal több ideje lesz a családjára, különösen a gyermekeire.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez az időszak lelkileg kissé megterhelő
lehet az Ön számára,
de igyekezzen mindig nyugalmas és türelmes
maradni. Valaki a munkahelyén lehet, hogy megpróbálja
bemocskolni a hírnevét, ezért
legyen nagyon óvatos és dolgozzon minél keményebben
annak érdekében, hogy megmutassa, hogy mi is rejlik Önben. Lehet, hogy a héten találkozni fog egy régi barátjával.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Az Ikrek szülött számára ez a hét nagyon gyümölcsöző lehet. Sikeresen tudja megtervezni a
jövőjét, ami segíthet egy biztos
karrier kiépítésében. Most dolgozzon nagyon keményen annak érdekében, hogy később élvezhesse a sikereit. Egy barátja nagyon megbánthatja az érzelmeit, de azt ajánljuk, hogy
kerülje el a vele való vitákat és
veszekedést, mert csak tovább
mérgesedik a helyzet.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ez egy nagyon felkavaró hét lesz a Rák
csillagjegyek számára, ugyanis esélyes, hogy az
egészségi állapota rosszabbra fordul. Fontos, hogy odafigyeljen a teste jelzéseire,
és még a kisebb megfázásokat se hanyagolja el. Azonnal
menjen el orvoshoz, ha bármi
szokatlant érez. Fordítson nagyobb figyelmet a családtagjaira, és csaljon minél többször mosolyt az arcukra.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Egy nagyon kifizetődő időszak elé nézhet,
ezért azt tanácsoljuk,
fektesse be a megtakarításait,
mert azzal még nagyobb jövedelemre tehet szert. Ezzel
segít megteremtenie magának a biztos anyagi hátteret.
A gyermekei, vagy egy Önhöz közelálló gyermek aggodalomra adhat okot, ezért
különösen figyeljen oda rájuk, és járjon nyitott szemmel ezen a héten.

Szűz (8.24.-9.22.)

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki
Prof. Dr. Pojda-Noszik Nina, a Számvitel és Auditálás
Tanszék professzora számára, testvére elhunyta miatt.
Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

A Szűz csillagjegyűek sajnos az életük
több területén is nehézségeket tapasztalhatnak.
Az egészségi állapota nagyon megsínyli ezt a hetet,
ezért fontos, hogy a legapróbb egészségügyi problémáját se vegye félvállra. Mindenképpen konzultáljon a háziorvosával és egyeztessenek
időpontot egy alapos kivizsgálásra. Egy családi vita teljesen felzaklathatja.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten a csillagok állása igencsak
Önnek kedvez. Fontos
döntéseket tud meghozni és nagyon sikeres lehet
életének szinte minden egyes
területén. Szakmailag is nagyon jó eredményeket könyvelhet el magának, a felettesei
pedig teljesen le lesznek nyűgözve a munkájától. A családjával is sok időt tud együtt tölteni, ráadásul nemcsak felületes beszélgetéseket folytatnak.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ez egy rendkívül nehéz időszak lehet a
Skorpió csillagjegyeknek. Nem tud végezni
a feladataival és emiatt teljesen
meg kell változtatnia a terveit. Ez részben azért van, mert
elfáradt és kimerült. Próbáljon
megnyugodni és őrizze meg a
barátságos viselkedését a munkahelyén. Hamarosan minden
nehézségnek nyoma veszik.
Legyen nagyon hálás, hogy a
családjával ilyen jó a viszonya.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Remek időszak köszönt
Önre, ráadásul a családja és a barátai mindenben támogatják, történjen bármi is. Tervezzen meg egy
rövid kirándulást velük, meglátja, nagyon jó kedve lesz általa.
A munkahelyén mindent kiválóan teljesít és időben készen lesz az Önre bízott feladatokkal, így rengeteg ideje lesz
arra, hogy alaposan kipihenje
magát. Most végre megmutathatja az Önben levő tehetséget.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Nagyon gyümölcsöző időszak vár Önre,
hiszen a siker egy
új szintjére léphet.
Azonban fontos, hogy továbbra is ugyanolyan keményen és
kitartóan dolgozzon, ahogyan
eddig tette. Ha így tesz, akkor
biztos lehet benne, hogy egy
előléptetés, vagy fizetésemelés hamarosan az Öné lesz.
Azt tanácsoljuk, bölcsen válassza meg azt, hogy kit fogad a bizalmába ezen a héten.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Nehéz időszak vár
most a Vízöntő csillagjegyekre. A sikert
ugyanis nem adják kön�nyen és nagyon keményen
kell megdolgoznia, ha el
akarja érni a céljait. Gondoljon azonban arra, hogy ez az
időszak hamarosan elmúlik,
és lehetőséget teremt valami
teljesen új dolog kezdetére.
A magánéletét tekintve, nagyon nehezen tudja megoldani a kapcsolati problémáit.

Halak (2.21.- 3.20.)
Itt az ideje, hogy ismét vidám és kiegyensúlyozott legyen, ezen a héten ugyanis
nagy az esély rá, hogy ünnepelni fog. Emellett a családjával való kapcsolata is remek fordulatokat vesz, hiszen a képesek tisztázni a
múltbeli nézeteltéréseiket
és ismét szorosabbra fűzik a
kapcsolatukat. Figyeljen és
viselje gondját a szüleinek,
különösen az édesapjának.

Egészségvédelem

Van egy tea, ami megóv a betegségektől
Japánban már hosszú idők óta rajonganak érte, Európában azonban csupán elmúlt években fedezték fel csodaerejét. Azóta már desszertekhez, sőt kávékba is előszeretettel használják. Ismerd meg a zöld
tea legnemesebb fajtáját, a matchát!
De mi is az a matcha?

Úgy tűnik, a kínai zöld tea ideje lejárt, a világ újabban a matcha tea megszállottja. Többek között az egészséges életmód hű követője, Gwyneth Paltrow is előszeretettel fogyasztja, és amibe csak lehet, belefőzi. Külföldön
a tejeskávétól a levesen át egészen a brownie-ig mindenhez felhasználják.
A matcha ugyanis valójában egy por formában beszerezhető zöld tea fajta, melyet a rituális japán teaceremóniák alkalmával használtak.
Sokáig a nemesek féltve őrzött titka volt, amelyet a szerencsés kiválasztottak orvosságként fogyasztottak.
A teát egy 8. századi Zen pap, Eiszai tette közkinccsé,
aki szerint a matcha a tökéletes eszköz a fizikai és mentális egészség megőrzéséhez. Lássuk, miért érdemes fogyasztanod!

Megóv a betegségektől

A magas minőségnek és a por formában elfogyasztott
leveleknek köszönhetően jóval több tápanyaghoz juttathatod szervezeted, mint a hagyományos zöld teák esetében.
Kutatások szerint a matcha teában több antioxidáns található, mint a spenótban vagy az áfonyában.
Az antioxidánsok segítenek megvédeni a szervezetet a
sejtek és szövetek károsodásáért felelős szabad gyököktől,
és erősítik az immunrendszert.
Az antioxidánsok egyik fajtája, az úgynevezett
epigallokatekin-3-gallát (EGCG) nevezetű katekin rákmegelőző és zsírégető tulajdonságáról ismert. A tudományos
kísérletek szerint a matcha 137-szer több EGCG-t tartalmaz, mint más zöld tea.
Ha teheted, fogyassz belőle ősszel és télen naponta legalább egy csészével, hogy elkerüld a betegségeket!

Ellazít

Több mint egy évezreden keresztül a teát japán zen
buddhista szerzetesek használták kikapcsolódáshoz és meditáláshoz.

Nem véletlenül, hiszen ma már tudjuk, hogy a matcha
nyugtató hatása a leveleiben lévő L-theanine nevű aminosavnak köszönhető, mely elősegíti az alfa hullámok jelenlétét az agyban, így pihentető hatással van ránk, anélkül,
hogy álmosítana.
Ennek következtében tehát kitisztítja az elmét, és közben ellazít. Az L-theanine jól ellensúlyozza a koffein hatását, és segít csökkenteni a vérnyomást.
Egy másik jótékony mellékhatása ennek a zöld csodaitalnak, hogy dopamint és szerotonint termel, melynek
köszönhetően javítja a hangulatot és a memóriát, valamint
elősegíti a koncentrációt.
Tökéletes egészséges kiegészítője lehet tehát az éjszakába nyúló tanulásnak.

Megtisztítja a szervezetet

A tealevelek a klorofill nevű anyagnak köszönhetik zöld színűket, mely segít kivonni a méreganyagokat a
szervezetből.
Ellentétben más fajtákkal, melyeknél eldobjuk a leveleket, miután elkészült a tea, a matchát (por formában) azokkal együtt fogyasztjuk el.
A teacserjéket a szedés előtt árnyékban nevelik, ennek
következtében a növény leveleinek klorofill és aminosav
tartalma megnövekszik.
A klorofill egyensúlyban tartja a vér PH-szintjét, segíti a vese és a máj működését is és antibakteriális tulajdonságokkal bír.
A fogyókúrádhoz is kiváló kiegészítő lehet, hiszen az
EGCG nevű anyagnak hála megállíthatja a zsírsejtek növekedését, ha pedig közvetlenül edzés előtt fogyasztod, jóval
több zsírt égethetsz el a testmozgás alatt, mint egyébként.

Energiát ad a mindennapokhoz

Fennmaradt leírások szerint a középkori és kora újkori japán harcosok, a szamurájok, energetizáló hatása miatt
matcha teát ittak, mielőtt csatába indultak.
A matcha nagy mennyiségben tartalmaz koffeint, azonban mégis más hatást ér el, mint más teák, vagy a kávé.
Az L-Theanine nevű aminosavnak köszönhetően hos�szan tartó energiával látja el a szervezetet, ahelyett, hogy
rövid időre intenzíven felpörgetne.
Egyszerre nyugtat és felfrissít. A kísérleti alanyok nem
tapasztalták a kávézás során fellépő olyan mellékhatásokat,
mint az idegesség, vagy a magas vérnyomás.
Ennek ellenére lefekvés előtt 6 órával inkább kerüld a
koffein tartalmú italok fogyasztását.

Ásványi anyag hiányod van? Ezek a tünetei
és így tehetsz ellene

Sokan úgy vélik, csupán a vitaminokat kell
pótolnunk betegség idején, vagy éppen akkor, ha kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. Alig gondolunk a nyomelemekre és
az ásványi anyagokra! Pedig ezek az építőkövek éppúgy fontos és pótolhatatlan
feladatokat látnak el a szervezetünkben.
Szelén
Hiányának tünetei: Pajzsmirigy alulműködés, állandósuló fáradtságérzet, rendszeres vetélés.
Ezt okozza hosszú távon: Nagyobb eséllyel alakulnak
ki különféle daganatos megbetegedések és romlik a szervezet védekezőképessége. Meddőséget, hormonproblémákat, gyulladásos betegségeket okozhat.
Mi váltja ki? A szelént nem tartalmazza minden élelmiszer. Nem feltétlenül könnyű hozzájutni a megfelelő men�nyiséghez, ezért egyoldalú táplálkozás esetén könnyen felléphet a hiány.
Miből pótolhatod? Szelén van a fokhagymában, vöröshagymában, élesztőben és a tenger gyümölcseiben, halakban, kölesben.

Magnézium

Hiányának tünetei: Fáradékonyság, ingerlékenység, fejfájás, izomgörcsök, szívritmuszavarok, vérnyomás-és memóriazavarok.
Mi váltja ki? Magnéziumhiányt egyes élethelyzetek is
okozhatnak, de előidézheti a nem megfelelően kezelt cukorbetegség, a túlzásba vitt sport, vagy akár az alkoholfogyasztás, hasmenés is.
Ezt okozza hosszú távon: Elősegíti a különféle izomműködési zavarok megjelenését, pl. a görcsöket, továbbá
az idegrendszerre is káros hatással bír.
Miből pótolhatod? A legtöbb gyümölcs és zöldség tartalmaz magnéziumot, de a gabonafélék is hozzájárulnak
az utánpótláshoz.

Réz

Hiányának tünetei: Hasmenés, őszülés, hajhullás, fáradékonyság, légzőszervi- és vérnyomásproblémák, bőrgyulladás, ödéma, ízületi problémák, zsíranyagcsere gondok.
Mi váltja ki? A rézhiány szintén a hiányos, vagy nem
megfelelő, egyoldalú táplálkozás eredménye.
Ezt okozza hosszú távon: A központi-idegrendszer hiányos működését okozza és vérképzési zavarokhoz, továbbá zsírmájhoz vezethet.
Miből pótolhatod? Sok réz van a májban és a hüvelyes zöldségekben.

Cink

Hiányának tünetei: Immungyengeség, gyakoribb gyomor-és bélrendszeri panaszok, étvágytalanság, rossz
ízérzékelés, hajhullás, bőrproblémák, melankólia.
Mi váltja ki? A cinkhiány gyakran önhibánkon kívül
alakul ki: egyszerűen nem elég gazdag a termőtalaj. Okozhatja még szigorú diéta, hányás, hasmenés, felszívódási zavar, vitaminhiány.
Ezt okozza hosszú távon: A cinkhiány hosszú távon hozzájárulhat a rákos megbetegedések kialakulásához, és akadályozza a fehérjeszintézist, valamint a szénhidrát-anyagcserét.
Miből pótolhatod? Sok cink van a húsokban, májban,
dióban, mandulában és a búzacsírában.

Jód

Hiányának tünetei: pajzsmirigy megnagyobbodás, gyermekek esetén a fejlődés visszamaradása.
Mi váltja ki? Nagyon nehéz hozzájutni megfelelő táplálkozással a jódmennyiséghez, emiatt a lakosság túlnyomó része jódhiányos. Probléma általában akkor alakul ki,
ha a csökkent mennyiség sem tud felszívódni pl. gyógyszerek mellékhatása, és szelénhiány végett.
Ezt okozza hosszú távon: Anyagcserezavarokhoz, illetve pajzsmirigyproblémákhoz, golyvához vezet.
Miből pótolhatod? Tengeri halakban, jódozott konyhasóban, lazacban, tojásban, paradióban és a zöld növényekben találsz sok jódot.
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Egészséges csodaital a
jó emésztés záloga

A kefir nagyon egészséges, mert segíti az
emésztést, valamint erősíti az immunrendszert. A Kaukázusból származik, ahol az
egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt a „százévesek italának” nevezik. Cikkünkből még több érdekes és hasznos dolgot megtudhatsz a kefirről.
Először is: mi az a kefir?

Ez savanyított tej, amely kefirgombák segítségével
állítható elő az alvadó tejből. Eredetileg kancatejből csinálták, ahogy a mongol kumiszt, manapság mifelénk már
csak tehéntejet használnak erre a célra. A sűrű állagú ital
íze hasonlít az aludttejéhez, de magasabb szénsavtartalma miatt savanyúságát intenzívebbnek érezzük.
A szénsav okozza a boltban vásárolt kefir dobozának felpuffadását is – általában bőven a szavatossági
idő lejárta előtt.
A hagyományos kefirkészítés során csekély alkoholtartalom is keletkezik (a lótejből készülő kumisz tudvalevőleg a mongolok és néhány más ázsiai népcsoport
tradicionális „szeszes itala” – egyesek szerint őseinké is
–, amely hosszabb erjesztés által elérheti egy gyengébb
bor szeszfokát is).
A boltokban kapható kefirek azonban, ahogy az a csomagoláson megadott anyagösszetételből is kiderül, nem
tartalmaznak alkoholt.

És mik azok a kefirgombák?

A tejbe tett oltószer élesztőgombák és bizonyos jótékony baktériumok keveréke.
Ez erjedést indít el, melynek során a tejcukorból
(laktózból) tejsav, alkohol és szénsav keletkezik.

Kefirgombák kaphatók sok bioboltban, és többször
is felhasználhatók saját kefir készítésére.

Mitől egészséges a kefir?

Elsősorban attól, hogy számos hasznos tápanyagot
tartalmaz, és fokozza a bélműködést.
Mik vannak benne? Sok fehérje, A-, D- és B-vitaminok, folsav, továbbá kalcium, magnézium, vas és jód.
Ezek jót tesznek a csontoknak, fogaknak, izmoknak, idegeknek, valamint a pajzsmirigynek. A kefirt a benne található probiotikumok miatt is kedvelik. Más tejtermékekhez képest, mint pl. a joghurt vagy az aludttej, a hagyományos kefir a tejsavbaktériumokon kívül élesztőt
és ecetsav-baktériumokat is tartalmaz.
A vastagbélben ezek a mikroorganizmusok erősítik a bélflórát, pusztítják a kórokozókat, és ezáltal segítik a szervezet védekező mechanizmusát. A sovány tejből készült kefir
proteinekben gazdag, laktató, kevés benne a zsír és a kalória.
Ezért gyakran ajánlják fogyókúrákhoz és diétákhoz,
például friss gyümölcsökkel vagy zöldségekkel készült
shake-ekben. Az egészséges bélflóra jó hatással van az
anyagcserére, ami által elősegítheti a fogyást is.
A kefirtől a bőr is megszépülhet, például azért, mert
az egészséges bélflóra a pattanásokkal és mitesszerekkel vívott harcban jelentős szerepet játszik. De felhasználják a kozmetikában arctisztító és hidratáló maszkok
készítéséhez is.

Kefir a terhesség alatt

Az erjesztéses eljárás miatt a hagyományos kefir
0,3-2% alkoholt tartalmazhat.
Ahogy az alkoholmentes söröknél vagy a gyümölcsleveknél is, ez a mennyiség nem lehet káros hatású, legalábbis ha nem iszunk több litert egyszerre belőle.
Sőt, terhes anyáknak gyakran kimondottan ajánlják,
hogy a magas folsav-tartalma miatt naponta igyanak meg
egy pohár kefirt.
A vitamin segíti a sejtfejlődést, ezért van rá fokozottan szükség a terhesség alatt.

Hogyan készítsünk kefirt?

Aki saját kefirt akar készíteni, az két napig erjessze
a tejet a kefirgombával légmentes edényben, szobahőmérsékleten, sötét helyen.
Utána le kell szűrni az egészet, hogy eltávolítsuk belőle a kefirgombát. Szinte bármilyen állat teje megfelel,
mindegy, hogy tehén-, juh- vagy kecsketej.
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Plusz egy vicc

A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Pannika ijedten hátrál egy nagy farkaskutya elől.
– Ne félj – bátorítja a kutya gazdája –, hiszen láthatod, hogy milyen barátságosan csóválja a farkát!
– Igen, de elől meg morog, …

Kétbetűsek: AS, BK,
ÉN, ÉS, IS, KÁ, KZ, LS, PC,
SG, UL, YM.
Hárombetűsek: AIR,
ANA, ARA, AZO, BOA,
CAL, ÉDA, ISZ, KÁN,
KEL, KIT, LIA, NEM, ROB,
RUN, STA, UDE.
Négybetűsek: ALÁN,
BIKA, CSÉR, LÁVA, NERC,
OROM, RAKI, SZÉK.
Ötbetűsek: ALATT,
I R Á N T, J O L K A , K Ó RUS, MÁKOS, MOHÁK,
OKOZÓ, ONNA, PSOTA,
TINUS, TUDOM, VOLGA,
YAREN.
H a t b e t ű s e k : ATA NÁZ, ÁSADÉK, BÁLÁZÓ, CRUISE, DALMÁT,
DÉTÁRI, ELÁZIK, KARIKA, KOLOZS, MÁZOLT, MELYIK, OKULÁS, OLGIKA, RAKASZ,
SZÁLKA, TAFOTA, TALÁLT, TANONC, TISZAI,
UNALOM, ZITUKA.
kocka

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos
munkavégzés
- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér

SZÁMÁRA

ERŐSEN

Túrógombóc

Hozzávalók: kb. 22-24 gombóchoz, 50 dkg tehéntúró, 4 tojás, 2 dl
búzadara, 1 csipet só, 2 evőkanál porcukor, 1 kisebb citrom reszelt héja;
A hempergetéshez: 10 dkg zsemlemorzsa, 4 dkg zsír (vagy 3 evőkanál olaj), 1 púpos evőkanál porcukor (vagy ízlés szerint).
Elkészítés: Az áttört túrót összekeverjük a tojások sárgájával, a
búzadarával, a csipet sóval, a porcukorral és a reszelt citromhéjjal egy
tálban, hozzáadjuk a tojások keménnyé vert habját is, majd letakarva
minimum fél napig állni hagyjuk a hűtőben. (Én este szoktam összeállítani, éjszakára beteszem a hűtőbe és másnap főzöm meg.)
A pirított zsemlemorzsához a zsírt/olajat felforrósítjuk egy serpenyőben, majd kisebbre vesszük a lángot a serpenyő alatt, beletesszük a
zsemlemorzsát és folyamatosan kevergetve megpirítjuk. Elzárjuk alatta a lángot és ekkor keverjük bele a porcukrot.
A túrós masszából vizes kézzel gombócokat formázunk (kb. 4 cm átmérőjű gombócokat szoktam készíteni). Közben egy fazékban vizet forralunk és a lobogó vízben 6 percig főzzük a gombócokat. Majd a leszűrt/
lecsepegtetett gombócot a pirított zsemlemorzsába meghempergetjük.
Tipp: Ha elég időt hagyunk arra, hogy a búzadara megszívja magát, akkor sosem fő szét a gombóc (ezért szoktam 1 éjszakára a hűtőbe tenni).
Tálalhatjuk úgy is, hogy csak porcukorral meghintjük a gombócok
tetejét, de kínálhatjuk tejfölmártással is: ehhez 2-3 dl tejfölt összekeverünk ízlés szerinti porcukorral.

Lovász és Karbantartó
munkakörbe

SZÍNÉSZ,
RENDEZŐ
(ÁRON)

BEBOCSÁTTATÁS HALLHATÓ
JELE

TALLIUM

☼
☼

KOVÁCS
VILMOS VERSE
(1968)

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

☼

Hétbetűsek: BEHÁLÓZ,
HIGGYEK, RYANAIR, VÉGÉNEK.
Nyolcbetűsek:
ALITALIA, DALLISTA,
EGÉRMAKI, KIÁRASZT,
ODAFÁRAD, PARAZITA,
TRIKOLÓR, ZABOLÁZÓ.
Tizenegy betűsek:
ALAPSPORTÁG, STATISZTIKA.
Tizennégy betűsek: GENERÁLBASSZUS, PARTI
NAGY LAJOS.

2021. 43. szám meg
fejtése: A kalácsból

mindenki részt kér,
de aratáskor üres a
mező.

Pluszegy vicc: – Ak-

kor menj be az étterembe, én majd kint
megvárlak.

Munkalehetőség!

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

Ha ezt a teát iszod, jó eséllyel
elmúlik a fejfájásod

Akár dehidratáltság, kevés alvás vagy migrén váltja
ki a fejfájásodat, ez sosem kellemes érzés. Ilyenkor automatikusan a fájdalomcsillapító után nyúlunk, noha
könnyen lehet, hogy ennél természetesebb megoldás
is létezik a problémádra!
Szakértők szerint bizonyos teák csodálatos hatással vannak a testünkre, és
a fejfájások idején is érdemes fogyasztani őket. Egyrészt hidratálnak, ami már
önmagában elviselhetőbbé
teszi a fájdalmat, másrészt
pedig gyulladáscsökkentő antioxidánsaik segítenek
elmúlasztani a kellemetlen érzést. Ezért most ös�szeszedtünk neked néhány
teát, amiből egy következő
fejfájás esetén mindenképpen igyál meg egy bögrével!
1. Fűzfakéreg tea
Tudtad, hogy az aszpirin egyik legfontosabb ös�szetevője, a szalicin épp
a fűzfakéregben található
meg? Ebből kifolyólag egy
fűzfakéreg tea nem csak a
fejfájást, de egyéb testi fájdalmakat is enyhíti: ilyen
az izomfájdalom, a hátfájás, és a szédülés is.
Ha nem érzed jó passzban magad, több testrészed
is fáj, és szeretnél egy finom, de hatásos megoldást találni a problémákra, ez a tea lesz a legideálisabb választás!
2. Kamilla tea
A kamilla tea elsősorban nyugtató és relaxáló
hatása miatt ajánlott a fejfájásokra. Sok esetben
ugyanis a fájdalmat nem
is fizikai probléma okozza,
hanem lelki: ilyen a stressz
vagy a kevés alvás.
Egy ilyen esetben ez a
tea segít, hogy gondolatban egy kicsit kikapcsolj,
és relaxálni tudjon a tested,
amiért az idegrendszered is
hálás lesz!
Egyébként ha a fejfájásodat megfázás vagy
orrdugulás okozza, szintén a kamilla tea a legjobb
választás, hiszen ez bizonyítottan segíti az immunrendszer erősítését.

3. Borsmenta tea
Számtalan problémára
nyújthat megoldást a borsmenta olaj: ilyen a migrén,
az izomfájdalom, a megfázás és a köhögés is. Ezért
nem meglepő, hogy tea formájában is sokat segíthet a
testednek, és ebbe a fejfájás is beletartozik.
A borsmenta levelei
mentolt tartalmaznak, benne lévő gyulladáscsökkentő
antioxidánsai pedig segítenek ellazulni, aminek hatására a fejfájásod is csillapodni kezdhet rövid időn belül.
4. Gyömbér tea
Ez az ital nem csak megfázások esetén lehet valódi
csodaszer! A gyömbér köztudottan gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, teljesen mindegy, hogy ez a
gyomorban vagy az idegrendszeredben van jelen.
Ezért amikor gyömbér teát iszol, nem csak az
emésztésed lesz jobb pár
órán belül, de nyugodtabbá
válsz, és a fejfájásod erőssége is enyhülni kezd. Érdemes adni neki egy esélyt
ilyen helyzetben!
5. Zöld tea
A zöld tea az egyik legegészségesebb ital, amit csak
fogyaszthatsz, köszönhetően
magas epigallokatekin-gallát
tartalmának.
Ez egy gyulladáscsökkentő összetevő, ami számtalan módon fejti ki pozitív
hatásait a testedbe jutva.
Egyrészt azoknak is érdemes inni, akik szeretnének
javítani koncentrációs képességeiken, és éberebbek
akarnak lenni (ezért cserélik le sokan a kávét a zöld
teára), másrészt pedig a fejfájások ellen is hatékony!
Ha már ébredés után fáj
a fejed, indítsd zöld teával
a napot, és rövid időn belül
jobban fogod érezni magad.

