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alJelentősen visszaesett 
Zelenszkij népszerűsége

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

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 kí-
nált lehetőségekről, valamint a Németország-
ban 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)

Hittel imádkozzatok

Újraindult a Munkács–
Budapest vonatjárat 

Az utóbbi években 
annak vagyunk ta-

núi, hogy Beregvidéken 
egyre erősödik a Fedák-
kultusz. A múlt század 
népszerű primadonná-
jának egész alakos szob-
rában gyönyörködhe-
tünk Beregszász köz-
pontjának sétáló utcájá-
ban, kulturális központ 
viseli nevét ugyancsak a 
Vérke-parti városban, 
ahol színházi előadáso-
kon elevenítik fel alak-
ját. Emellett háromszáz 
darabból álló képes-
lapgyűjtemény örökíti 
meg a színésznőt legsi-
keresebb szerepeiben, 
amely a Beregvidéki 
Múzeumban állandó 
kiállítás keretében te-
kinthető meg. Néhány 
évvel ezelőtt reprezen-
tatív album jelent meg 
a magyar operett hal-
hatatlan csillagáról. 

November van . 
Bár idén gyönyö-
rű idővel köszön-

tött be az őszzáró hónap, 
már az elmúlást jelzi a 
természet minden rez-
dülése. A temetők még-
is ilyenkor öltöznek dísz-
be. Október utolsó nap-

jaiban mindenki igyekszik 
rendbe tenni szerettei sír-
ját: árvácskával és krizan-
témmal ülteti be, újrafes-
ti a fejfák feliratát, a sírok 
környékét is megtisztítja a 
gaztól, hogy halottak nap-
jára minden rendben le-
gyen. November első nap-

jaiban meg virágokkal dí-
szítik a hantokat, gyertyát, 
mécsest gyújtanak, és em-
lékeznek…  

„Van egy nap, amikor 
kimegy a falu a temetőbe, 
virággal és fénnyel, ami 
elmúlik, és békével, sze-
retettel, ami nem múlik el. 

Nincs már ezen a napon 
fájdalom, csak enyhe tá-
voli szomorúság úszik 
a táj felett, mint maga 
az ősz bánatos, ködös 
álomra készülő ragyogá-
sa” – írja Fekete István. 

Részletek a 4. oldalon

Haláboron megnyílt a Fedák Sári Kulturális Központ

Halottak napján
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Ukrajnában a 24 megyéből már 
15-ben a vörös besorolás alap-
ján megszabott, legszigorúbb 
koronavírus-járványhelyzet 
szerinti korlátozások vannak 
érvényben a hétvégétől – írták 
hírportálok.

A kormány határozata alapján 
szombattól került át a vörös kate-
góriába a korábbi hét régió mel-
lé még további nyolc. A jelenlegi 
legenyhébb kockázatot jelző sár-
ga besorolásban már csak két ré-
gió van, Kárpátalja és Kirovohrad 
megye, a többi a kettő közötti na-
rancsban, beleértve a fővárost, 
Kijevet is, amely azonban hét-
főtől szintén vörös besorolásba 
került át.

Emiatt a hétvégén az UNIAN 
hírügynökség beszámolója sze-
rint több fővárosi oltópontnál 
hosszú sorok alakultak ki. A vö-
rös besorolású régiókban ugyanis 
a bevásárló központok, vendéglá-
tó egységek és sportlétesítmények 
csak akkor tarthatnak nyitva, ha 
minden alkalmazott és látogató 
felvette a védőoltás mindkét dó-
zisát, vagy negatív PCR-teszttel 
rendelkezik. Kijevben ezen felül a 
közösségi közlekedési eszközök-
re – beleértve a metrót is – csak 
azok szállhatnak fel, akik a vé-
dőoltásnak legalább az első dó-
zisát beadatták maguknak, illet-
ve 72 óránál nem régebbi negatív 
teszttel rendelkeznek. Az UNIAN 
beszámolt arról is, hogy a nyugat-
ukrajnai Ivano-Frankivszkban, az 
egyik bevásárlóközpontban léte-
sített oltópontnál sokkal többen 
jelentkeztek oltásra, mint ameny-
nyi oltóanyag rendelkezésre állt. 

A legszigorúbb korlátozások vannak 
érvényben Ukrajna túlnyomó részében

Az elégedetlen emberek nem akar-
ták elengedni az orvoscsoportot 
mindaddig, amíg mindenkit be nem 
oltanak, ezért a rendőrségnek kellett 
beavatkoznia.    

Vitalij Klicsko kijevi polgár-
mester egy rádióinterjúban azt 
mondta, hogy a fővárosban már 
hatezerig növelték a Covid-betegek 
számára fenntartott kórházi helye-

ket, de képesek még további 5500-
zal növelni. A fő probléma szerin-
te nem a kórházi ágyak száma, ha-
nem az, hogy nincs elegendő egész-
ségügyi alkalmazott a betegek el-
látásához.  

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál vasárnap közölte, hogy a 
Worldometer statisztikai honlap 
szerint Ukrajna a napi elhunytak 
számát tekintve –  pénteki adatok 
alapján – már a második helyre ke-
rült a világ országai között Orosz-
ország után.

Az egészségügyi miniszter arról 

tájékoztatott, hogy október utol-
só hetében több mint 17,7 millió 
dózis oltóanyagot adtak be az or-
szágban, többet, mint egész júni-
usban. A mintegy 42 millió lako-
sú Ukrajnában eddig 10,24 milli-
óan kapták meg legalább az első 
dózist, közülük csaknem 7,5 mil-
lióan pedig mindkét adagot. Be-
számolt még arról, hogy immár 

hat egymást követő napon a kór-
házi ellátásra szoruló betegek 
száma a „tetőponton van több 
mint három hónapos folyamatos 
növekedés után”.

Ukrajnában hétfőre 13 936-
tal 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 el-
múlt napon 3828 koronavírusos, 
illetve fertőzésgyanús beteget 
szállítottak kórházba.

MTI/Kárpátinfo

Október 28-án kijevi idő sze-
rint 11 órakor került volna sor a 
Kárpátaljai Megyei Tanács ülé-
sére, azonban egy órával előtte 
a közigazgatási hivatal épüle-
te előtt tüntetést szerveztek az 
egészségügyi dolgozók, akikhez 
pedagógusok és könyvtárosok is 
csatlakoztak.

Az aktivisták több százan le-
hettek, kezükben plakátokat tar-
tottak a következő feliratokkal: 
„Nemet mondunk az egészség-
ügyi intézmények likvi-
dálására”, „Nemet mon-
dunk az egészségügyi 
dolgozók elbocsátására”, 
„Nemet mondunk a pszi-
chiátriai szolgálat meg-
semmisítésére”, „Nemet 
mondunk az átszervező-
désre”, „Megőrizzük a 
megyei könyvtárat a gye-
rekek és a fiatalság szá-
mára”. Az emberek ag-
gódnak, hogy az ún. átszervező-
dés miatt számos fontos egészség-
ügyi, oktatási és kulturális intéz-
mény működését megszüntetik, 
a szakemberek pedig állás nélkül 
maradnak.

A tüntetők követelték, hogy 
vegyék le a napirendi pontok kö-
zül azt, amelyik 15 egészségügyi 
intézménynek a Novák Endre 
Kárpátaljai Megyei Kórházhoz 
való csatolását hivatott elrendel-
ni, s a továbbiakban ne tervez-
zenek hasonló döntéseket az il-
letékesek megkérdezése nélkül. 
Itt azonban fontos megjegyezni, 

Mi történt a megyei tanács 
pénteki ülésén?

hogy a fent említett intézmények 
bezárásáról nem esett szó.

Kis időn belül a tiltakozók előtt 
megjelent Olekszij Petrov, a Kár-
pátaljai Megyei Tanács elnöke és 
Mikola Tiscsenko Nép Szolgája pár-
ti képviselő. Bejelentették, hogy az 
ülés elmarad, s november 25-én tár-
gyalnak 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 határoza-
ta ellenére néhány képviselő azon-
ban úgy döntött, hogy mégis meg-
tartja az ülést. A tüntetőkhöz kilé-
pett Mihajlo Rivisz (Jevropejszka 
Szolidarnyiszty) és Volodimir 
Csubirko (Ridne Zakarpattya), akik 
leszögezték, hogy tárgyaltak a frak-
ciókkal, s megpróbálják mégis meg-
tartani az ülést. Rivisz továbbá azt 
is kijelentette, hogy felmentik tiszt-
ségéből Olekszij Petrovot.

Az ülésteremben néhány kép-

viselő aláírásgyűjtésbe kezdett, 
mivel nem volt sem elnök, sem 
helyettes, és nem működött az 
elektronikus szavazórendszer 
sem. A megyei tanács apparátu-
sának képviselője figyelmeztette 
a jelenlévőket, hogy az ülés tör-
vénytelen, azonban kifütyülték.

A képviselők 36 aláírást gyűj-
töttek 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 képvise-
lői teljes létszámban hiányoztak.

A képviselők kézfelemelés-
sel Volodimir Csubirkót válasz-

tották meg a Kárpátal-
jai Megyei Tanács el-
nökévé, s ugyanilyen 
módszerrel 35-en sza-
vazták meg Olekszij 
Petrov menesztését.

Ezzel egy időben 
Petrov sajtókonferen-
ciát hívott össze, az 
újságíróknak elmond-
ta, hogy a jelenlegi 
ülés törvénytelen, s 

már jelentette a történteket a ha-
tóságoknak. Hozzátetette, hogy 
az elhalasztásról szóló rendele-
tet az ülés kezdete előtt írta alá. 
A kialakult helyzet fő okának a 
napirendre kerülő, elsősorban 
a megyei tanács költségvetésé-
vel és kommunális vállalataival 
kapcsolatos kérdéseket nevezte.

Olekszij Petrov kijelentette, 
hogy továbbra is a megyei ta-
nács elnöke marad, s az október 
28-án megszavazott határozatok-
nak nincs jogereje.

Karpatszkij Objektív/
Kárpátalja.net

A holland fellebbviteli bíróság 
kedden kihirdetett ítéletében 
megerősítette azt a korábbi ha-
tározatot, mely szerint az uk-
rán államnak kell visszaszolgál-
tatni azokat a műtárgyakat, köz-
tük nagyértékű aranykincseket, 
amelyeket bő hét évvel ezelőtt egy 
holland múzeum kölcsönzött ki a 
Krím félsziget múzeumaiból, de 
a félsziget orosz elcsatolása mi-
att tulajdonjoguk vitatottá vált.

A műkincseket öt ukrán – közöt-
tük négy krími – múzeumtól 2014 
elején kölcsönözte ki az amszter-
dami Allard Pierson Múzeum A 
Krím: a Fekete-tenger aranya és tit-
kai című kiállításhoz. Oroszország 
2014 tavaszán viszont bekebelez-
te a félszigetet, így a holland mú-
zeum néhány nappal a kiállítás be-
zárása előtt döntött úgy, hogy nem 
adja vissza az értékes aranytárgyak-
ból álló gyűjteményt. Az intézmény 
úgy ítélte meg, hogy ha a két állam 
közül visszaadná a műtárgyakat az 
egyiknek, ez azzal a kockázattal jár-
na, hogy a másik magának követel-
hetné őket.

Az orosz fennhatóság alá került 
krími múzeumok többször emlé-
keztették a hollandokat szerződés-
ben vállalt visszaszolgáltatási köte-

Egy holland bíróság Ukrajnának ítélte 
a Hollandiában rekedt krími kincseket

lezettségükre, de Kijev is magának 
követelte a tárgyakat mint állami tu-
lajdont. A holland múzeum bíróság-
hoz fordult a jogvita eldöntésére.

A holland fellebbviteli bíróság 
keddi határozatának összefoglaló-
ját ismertetve Pauline Hofmeijer-
Rutten elnöklő bíró elmondta: Uk-
rajna nemzeti kulturális érdekei 
felülmúlják a krími múzeumok ér-
dekeit. Az Allard Pierson Múzeum 
a döntés értelmében a műkincse-
ket nem köteles visszaadni a krími 
múzeumoknak, az ukrán államnak 
az úgynevezett múzeumi törvényen 
alapuló jogai ugyanis elsőbbséget 
élveznek – mondta.

A döntés ellen a krími múzeu-
mok a holland legfelsőbb bíróságon 
fellebbezhetnek.

A hollandiai tárlat mintegy 
száz, a Fekete-tenger partján ta-
lált, Kr.e. 6. és 2. század közötti 
időszakból származó tárgyat muta-
tott be, többségük drágakőberakású 
aranyékszer, az ókori Görögország 
mitológiai alakjait idéző karperec, 
nyakék, gyűrű és fülbevaló, egy 
2400 éves szkíta sisak, kínai lakk-
dobozok a Han-dinasztia korából, 
aranyból készült kardhüvely és más 
fegyverek.

MTI

Tovább mélyülhet az energiavál-
ság Ukrajnában. Oroszország egy 
hónap alatt 34 százalékkal csök-
kentette gáztranzitját az ukrán 
vezetéken keresztül.

Az Ukrajna szempontjából egy-
re rémisztőbb helyzetről Szerhij 
Makogon, a tranzitvezetéket üzemel-
tető Operator GTS cég vezetője be-
szélt. A szakember elmondta, októ-
berben a korábbi 109 millió köbmé-
terről napi 86 millióra esett az orosz 
gáztranzit mennyisége, ami novem-
bertől tovább csökkent, napi 57 mil-
lióra. Kérdésre válaszolva, misze-
rint elképzelhető-e, hogy ilyen tem-
póban 2022 februárjára teljesen el-
zárhatja a Gazprom a tranzitcsapot, 
Makogon azt felelte: ez akár már 
holnap is megtörténhet…

Makogon úgy véli, Moszkva 

Kijevi aggodalom: Oroszország tovább 
csavart a gázcsapon

szándékosan zsarolja a gáztranzit 
csökkentésével Ukrajnát és egész 
Európát, az a célja, hogy mihama-
rabb megkapja a szükséges minő-
sítést az Északi Áramlat-2 alterna-
tív gázvezeték.

Ukrajna egyre nagyobb energia-
válságba kerül. Az országot hátrá-
nyosan érintette az új magyar-orosz 
gázszerződés, amiért Budapestet hi-
báztatta. Oroszország a szénszállít-
mányokat 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 hajlan-
dó közvetlenül a Gazpromtól vá-
sárolni gázt. 

(KISZó/Unian)

A megkérdezett ukránok 31,9%-
a semmilyen körülmények kö-
zött nem fog ismét Volodimir 
Zelenszkij, ukrán elnökre sza-
vazni a soron következő válasz-
táson – derül ki a Razumkov 
Központ közvélemény-kutatá-
sából.

Az eredmények azt mutatják, 
hogy a jelenlegi ukrán elnök nép-
szerűsége soha nem látott nega-
tív rekordot döntött meg. A sor-
ban Zelenszkijt Petro Porosenko 
(31,6%) követi, majd Viktor 

Jelentősen visszaesett Zelenszkij 
népszerűsége

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 felmé-
rés) módszerrel végezte 2021. ok-
tóber 23-a és 27-e között. A kutatás 
során 1 200 felnőtt szavazópolgárt 
kérdeztek meg Ukrajna minden ré-
giójából, kivéve a Krímet, valamint 
Donyeck és Luhanszk megyék meg-
szállt területeit.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Zsazsa méltó utódai
Haláboron megnyílt a Fedák Sári Kulturális Központ

Az elmúlt héten Haláboron nyílt 
meg Fedák Sáriról elnevezett 
kulturális központ. A kétemele-
tes épületet a magyar kormány 
támogatásának köszönhetően 
európai színvonalon újították 
és szerelték fel, benne a hangu-
latos előadóterem mellett öltöző, 
könyvtár és a Fedák-életmű be-
mutatására alkalmas tágas he-
lyiség kapott helyet. 

Az alkalom a helyi reformá-
tus templomban bűnbánati hála-
adó istentisztelettel vette kezde-
tét, 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 elhal-
mozza őket csodálatos ajándé-
kaival. A keresztyén ember éle-
tében a hálaadás és a bűnbánat 
szorosan összekapcsolódik, em-
lékeztetett rá a lelkész. Mindig 
van miért bocsánatkéréssel for-
dulni mennyei atyánkhoz, hisz 
vétkeink mellett gyakran igen 
sok mulasztás terheli a lelkünket. 
Orlando et laborando – imádkoz-
zál és dolgozzál – fogalmazták 
meg sok-sok évszázaddal ezelőtt 
eleink a keresztény ember leg-

fontosabb alapelvét. Ha nem cse-
lekszünk, dolgozunk rendszeresen 
a magunk, családunk és a közössé-
günk érdekében, akkor mit is áld-
jon meg a Mindenható? – mutatott 
rá az ige hirdetője. 

Az ünnepség a kulturális köz-
pont előtti téren rövid műsorral 
folytatódott, majd az emléktábla 
leleplezését és a szalag átvágását 
követően a település lakói birtok-
ba vehették a minden igényt kielé-
gítő modern létesítményt. 

Bujdosó János, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárságának kárpátaljai főosztályá-
nak vezetője Potápi Árpád János 

államtitkár üdvözletét tolmácsol-
ta. A kultúra és az anyanyelv, vala-
mint a hagyományok a magyarság 
számára megtartó erővel bírnak. A 
nemzeti kormány nem csupán sza-
vakban, hanem tettekben is támo-
gatja a külhoni magyar közösségek 
megmaradását, hangsúlyozta a dip-
lomata. S ez így lesz a jövőben is.

Kétségkívül jogos panaszaink 
mellett hajlamosak vagyunk megfe-
ledkezni az elért eredményekről, fi-
gyelmeztetett Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország beregszászi főkonzulja. 
Pedig a mostanság sok-sok problé-
mával küszködő kárpátaljai magya-
roknak az élet számos területén si-
került előbbre lépniük. Iskolák, óvo-

dák, orvosi rendelőintézetek, kul-
túrházak tucatjai újultak meg te-
lepüléseiken, megteremtve ezzel 
az élhető élet feltételeit. 

Haláborra, a megújult útháló-
zatnak köszönhetően, ma már ké-
nyelmesen el lehet jutni, nyugtáz-
ta örömmel Péter Csaba megyei 
képviselő, a KárpátHáz civil szer-
vezet kuratóriumának elnöke, a 
kulturális központ megálmodója 
és a kivitelezési munkálatok fel-
ügyelője. Most láthatjuk, mennyi-
re fontos, hogy a különböző szin-
tű önkormányzati szervekben le-
gyen a kárpátaljai magyarságnak 
képviselője, hogy a minket érin-
tő döntések meghozatalánál ott 
legyünk és hallassuk hangunkat. 

Az új intézmény névválasztá-
sa múltidéző és egyben előremu-
tató, hangsúlyozta Babják Zol-
tán, a Beregszászi kistérség pol-
gármestere. A vidékünkről indult 
Fedák Sári művészetével nem 
csupán Európa nagy színpadait 
hódította meg, hanem sikeresen 
szerepelt a tengeren túl színhá-
zaiban is, így példaképül szolgál 
mindazoknak, akik nagy álmokat 
dédelgetve kis falvakból indulnak 
el mostanság a pályájukon. 

Tóth Győző, a KárpátHáz ci-
vil szervezet ügyvezetője köszö-
netet mondott mindazoknak, akik 
valami módon is hozzájárultak a 
kulturális központ létrejöttéhez. 

Sin József, a KMKSZ Be-
regszászi Középszintű Szerve-
zetének elnöke arra emlékezte-
tett, hogy az anyaország kormá-
nya a néhány száz fős kisfalvak 
megmaradását, az ott élők boldo-
gulását ugyanúgy a szívügyének 
tekinti, mint a nagyobb közössé-
gek előbbre jutását. 

A helyi, több mint ötven tagot 
számláló Tiszavirág hagyomány-
őrző együttes a Mezővári Művé-
szeti Iskola helyi tagozatának nö-
vendékeivel együtt magas szín-
vonalú kulturális műsort adott, 
jelezvén, hogy a központ már 
most megtelt élettel. Haláboron 
már jelenleg is egy olyan kultu-
rális közösség működik, amely 
megérdemel egy ilyen nagysze-
rű létesítményt. 

Kovács Elemér

Az ukrán fegyveres erők az or-
szág szuverenitásának és terüle-
ti integritásának védelme érde-
kében használják a török gyárt-
mányú Bayraktar típusú drónt, 
azaz pilóta nélküli csapásmérő 
repülőgépet, és válaszul arra, 
hogy az ellenség megsértet-
te a Donyec-medencei tűzszü-
netet – jelentette ki Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök.

Az elnök ezt újságírók előtt 
mondta, reagálva arra, hogy 
Moszkva után a német és a fran-
cia külügyminisztériumban is 
kifejezték aggodalmukat egy 
Bayraktar drón bevetése miatt a 
Donyec-medencében. Zelenszkij 
hangsúlyozta, hogy az ukrán 
fegyveres erők a drónokat ki-
zárólag védelmi célból veti be. 
„Ukrajna saját területét és szuve-
renitását védi, ami a kötelessége 
az esküje szerint mindazoknak, 
akik ma (a hadseregben) szolgál-
nak, akik védik az ukrán állami-
ságot. Nem támadunk, csak vála-
szolunk” – idézte az Ukrajinszka 
Pravda hírportál az államfőt.

Zelenszkij hangsúlyozta, 
hogy Kijev ezzel nem sérti meg a 
tűzszünetet. „A tűzszüneti meg-
állapodásoknak megfelelően re-

Zelenszkij: Ukrajna védelmi célokra 
használja a török katonai drónokat

agálunk. Ukrajna ebben a formában 
fog fellépni” – szögezte le. Hozzá-
tette: „amikor az ukrán hadsereg 
úgy érzi, hogy meg kell védenie a 
földjét, megteszi. És a jövőben is 
pontosan ennek az elvnek megfe-
lelően cselekszik”.

Közben az Egyesült Államok 
kijevi nagykövetsége szintén rea-
gált pénteken a török drón beveté-
sére. A külképviselet hazugságnak 
nevezte azokat a moszkvai kijelen-
téseket, amelyek szerint a drón be-
vetésével Ukrajna tovább élezte a 
Donyec-medencei válságot. „Fel-
szólítjuk a Donyec-medencei konf-
liktusban szemben álló mindkét ol-
dalt, hogy tartsák be a tűzszünet fel-
tételeit, de tisztázzuk: az oroszok 
által támogatott fél többször is be-
vetett tarack tüzérséget és drónokat 
az ukrán erők ellen, ezzel megsért-
ve a tavaly elfogadott intézkedése-
ket. A hivatalos orosz retorika, mi-
szerint Ukrajna súlyosbítja a hely-
zetet, nemcsak megtévesztő, hanem 
hozzájárul a feszültség fokozásához 
is” – írta az amerikai nagykövetség 
a Twitteren.

Az ukrán fegyveres erők Valerij 
Zaluzsnij vezérkari főnök utasítá-
sára október 26-án vetettek be első 
alkalommal Bayraktar csapásmérő 

drónt a kelet-ukrajnai szakadárok 
egyik állása ellen, és a kijevi ka-
tonai jelentés szerint megsemmi-
sítettek egy tarackágyút. A táma-
dást azután hajtották végre, hogy 
a szakadárok ágyúzása követ-
keztében egy ukrán katona éle-
tét vesztette, kettő pedig megse-
besült. Az ukrán fél megpróbál-
ta az EBESZ megfigyelői kül-
döttségén és diplomáciai csator-
nákon keresztül rábírni a szaka-
dárokat, hogy tartsák magukat a 
tűzszünethez, és vessenek véget 
az ágyúzásnak. Mivel a támadó 
fél ezekre nem reagált, döntöttek 
a drón bevetéséről – közölte a ki-
jevi hadműveleti parancsnokság.

Szerhij Najev, a Donyec-
medencében harcoló Egyesí-
tett Erők parancsnoka egy lap-
interjúban elmondta, hogy bár 
a Bayraktart eddig csak egyszer 
vetették be, ilyen drónok már 
több mint hat hónapja készenlé-
ti szolgálatban vannak éjjel-nap-
pal, és nemcsak a Donyec-me-
dencei frontvonalnál, hanem Uk-
rajna északi és déli határainál is 
végeznek megfigyeléseket velük.

Ukrajna még 2018-ban kötött 
megállapodást Törökországgal 
csapásmérő drónok vásárlásáról. 
2019-ben kezdte el az ukrán had-
sereg a Bayraktar drónok tesz-
telését és 2021 júliusában kapta 
meg az első pilóta nélküli gépet 
Törökországtól – emlékeztetett 
az UNIAN hírügynökség.

MTI

Online térben szervezték meg 
idén a Külhoni találkozások 2021 
– Kós Károly Televíziós és Rádi-
ós Szemlét.

A szemlére a pályá-
zati lehetőséget külho-
ni tudósítók számára hir-
dették meg. A szervezők 
különböző kategóriákban 
várták azokat a pályamű-
veket, amelyek a külhoni 
magyarság életét és min-
dennapjait mutatták be.

Összesen 50 pálya-
mű érkezett be – TV 
dokumentumfilm, TV rövidfilm 
és Rádiós alkotás kategóriában 
– amelyekből a Filmszemle zsű-
rije választotta ki a legjobbakat.

Rövidfilm kategóriában a TV21 

Kós Károly Televíziós és Rádiós Szemle
A TV21 Ungvár két kategóriában is 

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

pedig szintén az ungvári televí-
zió egyik szerkesztő-riporterének, 
Nyíri-Iváncsik Katának a tudósítá-
sa nyerte el az első helyet.

Kárpátalja.ma

Az Ukrzaliznicja ukrán vasút-
társaság november 2-tól újrain-
dította a Csapon és Záhonyon ke-
resztül közlekedő Munkács–Bu-
dapest vonatjáratát, adja hírül a 
mukachevo.net 

A vasúttársaság sajtószolgá-
lata szerint a vonat naponta köz-
lekedik majd. A vonatjárat kijevi 
idő szerint 12:30-kor indul Mun-
kácsról és közép-európai idő sze-
rint 18:37-kor érkezik Budapest-

Újraindult a Munkács–Budapest 
vonatjárat

re. Budapestről 7:23-kor indul, 
és 15:30-kor érkezik vissza Mun-
kácsra.

Jegyek csak a vasútállomások 
jegypénztárainál kaphatóak.

A karanténszabályok betartá-
sa érdekében határátlépéskor uk-
rán vagy magyar koronavírus elle-
ni oltási igazolvány (18 éven alu-
liak korlátozás nélkül utazhatnak), 
ennek hiányában negatív PCR-teszt 
felmutatása szükséges.

Ukrajnában virágzik a covid-
igazolások hamisításának feketepiaca

A legfrissebb adatok szerint Uk-
rajnában több mint 5 millió em-
bert oltottak be teljesen a koro-
navírus ellen. Azonban nem min-
denki akarja beoltatni magát. Az 
országban virágzik a hamisított 
covid-igazolások feketepiaca.

A Podrobnosti.ua hírportál ki-
derítette, hogy valóban lehetséges-e 
ilyen ,,szolgáltatást,, kapni, és meny-
nyibe kerül a hamis covid-igazolás.

A hamis covid-igazolások pia-
cán több kereskedőcsoport műkö-
dik. Egyik csoportba az állami kli-
nikák orvosai tartoznak. Ott az ta-
pasztalható, hogy az orvos ismerő-
sei  hamis iratot vettek az orvosuk-
tól, és ezt elmesélték másoknak is. 
Így áramlik az információ egyik 
embertől a másikig.

Vaszilij Zsivotenyuk kijevi oltá-
si koordinátor szerint az ilyen ,,or-
vosok,, az oltóanyagot a palackból 
a mosogatóba öntik, de az adatok 
(az oltóanyag neve és sorozatszá-
ma) bekerülnek a nyilvántartásba. 
Azaz valójában az igazolás nem ha-
mis, 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 or-
vostól, akkor nagy valószínűséggel 
bekerül a covid-oltások állami nyil-
vántartásába. 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 ke-
reskednek a covid-igazolásokkal.

Természetesen nem lehet cél-
irányosan ilyen ajánlatot találni a 
Google-keresésben. Ha azonban 
valóban kitűzünk egy célt, a Teleg-
ramon és a Facebookon több, fize-
tős szolgáltatást kínáló közösség-
be is bekerülhetünk, hogy az oltá-
sok ne okozzanak ,,helyrehozhatat-
lan egészségkárosodást,,.

A hírportál munkatársainak si-
került felvenni a kapcsolatot az 
ilyen szervezetek több vezetőjé-

vel, és minden részletet megtudni.
A beszelgetőpartnerek csak elő-

leg vagy teljes összeg befizetése után 
vállalták a ,,munkát,,. Ugyanakkor 
néhányan még arra sem voltak haj-
landóak, hogy legalább némi bizo-
nyítékot szolgáltassanak tevékenysé-
gükről. Ez a lehetőség nagyon kocká-
zatos az ,,ügyfél,, számára. Ha csalók 
hálózatában találja magát, pénz és bi-
zonyítvány nélkül marad.

Mi fenyegeti az eladókat?
Jelenleg mintegy 300 bünte-

tőeljárás indult Ukrajnában oltási 
igazolások hamisítása miatt. Emi-
att az eladókat büntetőjogi felelős-
ség terheli – pénzbírság vagy hat 
hónapig terjedő letartóztatás, vagy 
legfeljebb két évig terjedő szabad-
ságkorlátozás.

,,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 előbb-
utóbb az egészségügyi dolgozók, 
a bűnüldöző szervek és hasonlók 
számára ismertté válik

,,
 – mond-

ta Ihor Kuzin ukrán egészségügyi 
tisztifőorvos.

Mivel terheli ez a vásárlókat?
Nem csak az eladót terheli a fe-

lelősség a hamisított okmányért. 
Mindkét esetben büntetőjogi felelős-
ség áll fenn okmányhamisítás miatt.

A vevőt többek között 850 
hrivnyáig terjedő pénzbírsággal, 
6 hónapig terjedő letartóztatással 
vagy 2 évig terjedő szabadságkor-
látozással sújthatják.

Azt is érdemes megjegyezni, 
hogy az Egészségügyi Minisztéri-
um azt javasolja, hogy hozzanak 
létre egy külön cikkelyt Ukrajna 
Büntetőtörvénykönyvében a covid-
igazolások hamisításáról. A változ-
tatásokat a következő kormányülé-
sen tárgyalják meg.

Természetesen az Ön döntése, 
hogy beoltja-e magát a koronaví-
rus ellen, vagy sem. Fontos azon-
ban észben tartani, hogy hamis 
covid-igazolással védtelen lesz egy 
súlyos és fertőző vírussal szemben, 
amely már sok embert megölt.
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„Ami miatt csodálkoznak, 
hogy nem futtok velök együtt 
a kicsapongásnak ugyanabban 
az áradatában, szitkozódván. 
Akik számot adnak majd an-
nak, 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 be-
lépsz, ha nem vették még észre, 
hogy előtted nem bánthatják Is-
ten 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 raj-
tad az emberek, hogy te más vagy, 
akkor veled nagy baj van! Sürgős 
önvizsgálatra van szükséged, ked-
ves 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 csele-
kedeteiknek, az ő életformájuknak. 
Isten gyermekei magukon hordoz-
zák Isten jóságának, kegyelmének, 
szeretetének illatát. 

Nehéz másnak lenni ebben 
a világban? Igen, nehéz, de nem 
lehetetlen. Azt mondják az em-
berek, te olyan furcsa, különös 
vagy. Miért? Mi a válaszod? Csú-
folnak, nevetnek rajtad a hátad 
mögött... Nehéz elviselni? Ne-
héz! 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 szimboli-
kusan igyál velük, ne sértsd meg 
őket!” Nem kell megsérteni sen-
kit, 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 moz-
dítható! Ha mindenki elvesz, ha 
mindenki lop egy kicsit, te sem-
mit, de semmit nem vihetsz el ab-
ból, ami nem a tied. A munkahe-
lyeken egyre inkább szokás név-
napokat ünnepelni, egy kis „ár-
tatlan buli”, egy kis „ártatlan fél-
relépés” a közösségi hangulatért, 
de ez a hívő ember számára meg-
engedhetetlen. Nehéz ellenállni? 
Igen, nehéz akkor, ha nem tudják 
rólad, hogy ki vagy.

Volt idő, amikor a hitemért 
nem csak megvetés, kiközösí-
tés, de fizetéscsökkentés is járt. 
Elfogadtam, mert tudtam, hogy 
Jézusomért kapom, amit adnak. 
Szívemben mindig béke és hála 
volt az erőért, amivel Megváltó-
mat 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 kórház-
ban, 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 táma-
dásnak vannak kitéve, állandó 
lelki és testi veszedelem fenyege-
ti őket. Milyen nagy erővel kéne 
mögöttük állni, esedezni, böjtöl-
ni, imádkozni értük! Az Úr véd-
je meg őket a gonosztól! Mennyi 
szeretettel kéne elárasztani, beta-

Te más vagy?
karni őket, hogy  ne kívánják, ne 
vágyódjanak a hamis ölelés, ha-
mis csók, az „irgalmatlan szere-
tet” után! Nekünk, szülőknek is 
egyszer számot kell adnunk ér-
tük. Mit kaptak tőlünk? Csupán 
jótanácsot, meg télikabátot? Rit-
ka esetben autót, vagy márkás 
karórát a mobiltelefon mellé? Ez 
nem elég! Az első és a legfonto-
sabb a mi életpéldánk. Arra em-
lékeznek, az majd eszükbe jut... 
„Az én édesapám, édesanyám 
más volt. Milyen jó, hogy má-
sak voltak, szeretnék hasonlíta-
ni hozzájuk...” Mert ők is hiva-
talosak lesznek a bulikra, partik-
ra, kényszeríteni fogják őket, ők 
pedig kíváncsiak lesznek... Mi 
ad nekik erőt a másságra? Csak 
a Bárány Jézus vére!

 Isten nagykövete vagy eb-
ben a világban! Nem önmaga-
dat – a te országodat kell bemu-
tatni, azt az országot, ahová me-
nendő vagy, amely országnak a 
képviseletében vagy e földön, 
a mennyország lesz az örök ha-
zánk. Idegen vagy ezen a földön, 
mert más vagy, mint a világ fiai. 
De mit tudnak a te hazádról, ott-
honodról? Beszéltél már róla? 
Szégyelled? Félsz? Kitől, önma-
gadtól, hogy nem vagy jó képvi-
selő, 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 fe-
lelned és felelnem kell! A csele-
kedeteink, a szavaink, az életünk 
lesz a bizonyság Isten előtt is. 

Hallottam egy misszionárus 
házaspárról, akik életük legna-
gyobb idejét a misszióban töltöt-
ték, Afrikában, idegenek között. 
Egyszer eljött az idő, és az idős 
misszionárus házaspár visszaköl-
tözött szülőföldjére, Amerikába. 
A hosszú hajóút után megérkez-
tek New York kikötőjébe. Amint 
jöttek ki a hajóból, nagy ünnep-
lés, fúvószene hangját hallották. 
Tömeg várt és éljenzett a parton. 
Az Afrikába kinevezett nagykö-
vet tért haza szabadságra, őt üd-
vözölték. Az idős misszionárus 
felesége belekarolt férjébe, iz-
gatottan tekingetett jobbra-bal-
ra, s egyszer halkan megszólalt: 
„Minket nem vár senki!” Férje 
ránézett, egy könnycseppet letö-
rölt felesége arcáról, hozzá ha-
jolt, megcsókolta, és ezt mond-
ta: „Drágám, mi még nem va-
gyunk otthon!”

Kedves Olvasóm, nem vár 
senki? Lehet, te nem azt kapod, 
mint amit a világ gyermekei kap-
nak, de te más vagy, és te még 
nem vagy otthon! 

Uram, adj erőt e földi, világi 
élet küzdelmeit nemesen, tisztán 
és szentül küzdeni, harcolni. Kö-
szönöm, hogy velem vándorolsz 
utamon, Jézus. Számíthatok se-
gítségedre, erődre. Esedezem 
gyermekeimért, unkáimért, védd 
meg őket, takard be őket, amikor 
a sátán szemet vet rájuk. Szent-
lélek Isten, kérlek, segíts mássá 
lenni, segíts, bizonyságtevő éle-
tet élni! Köszönöm, Uram, hogy 
a követed lehetek. Ámen.

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

Az ünnepi istentiszteletre 
igencsak szép számmal érke-
zett vendégeket Kobrin Mihály 
segédlelkész üdvözölte, majd 
Hunyadi Attila helyi lelkész, 
Máramaros-Ugocsa Egyházme-
gye esperese igei köszöntésében 
Ézsaiás próféta könyvének 58. 
részét idézve az igaz istentiszte-
let lényegére hívta fel a figyel-
met. Erre alapozva tartotta ige-
hirdetését Zán Fábián Sándor re-
formátus püspök is, hisz ez a bib-

liai tanítás útmutatás mindenki-
nek, aki igazán keresi az Urat. 
Az igehirdető arra biztatott min-
denkit, hogy mindenkor az Úrhoz 
forduljanak segítségért, hozzá ki-
áltsanak, s „harsogjon hangod, 
mint a kürt”. Tiszta szívvel kér-
jük az útmutatást, neki tetszően 
böjtöljünk, hogy meghallja han-
gunkat és válaszoljon, szóljon 
hozzánk. Ehhez legyen halló fü-
lünk, hisz Istennek igéje lelki táp-
lálék ma is. Mit jelent ma a refor-
máció? – tette fel a 
kérdést az emlék-
ünnephez kapcso-
lódóan az igehir-
dető. A Szentírás-
ban megtaláljuk a 
választ: ne járja-
tok a népek – a tö-
meg, a világ – út-
ján, ami a veszede-
lembe visz, amely-
nek vége a kárho-
zat. A Seregek Urát 
tartsátok szentnek, 
őt féljétek, aki úgy 
szeret bennünket, 
hogy egyszülött fiát 
adta érettünk, hogy 
nekünk örök éle-
tünk legyen. Hittel 
imádkozzatok, hisz 
Istennek van hatal-
ma, hogy megvál-
toztassa életünket és megtartson 
bennünket. 

A közös imával zárult ige-
hirdetést követően Hunyadi At-
tila ismertette a gyülekezet és a 
templomfelújítás történetét, kö-
szönetet mondott a magyar ál-
lamnak az anyagi segítségért, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
támogatásáért, illetve Zán Fábi-

Hálaadó istentisztelet Tiszabökényben

Hittel imádkozzatok
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 kö-
szönhetően három év alatt sikerült is elvégezni, és az elmúlt vasár-
nap immáron a kívül-belül megújult templomban ünnepelhettek, 
amelynek minden egyes szeglete Isten dicsőségét hirdeti, s az épí-
tők lelkiismeretes, odaszánt, hálaadással végzett munkáját dicséri. 

án Sándorral együtt emléklapok-
kal köszönte meg a kivitelezők, a 
gondnokok munkáját. 

A továbbiakban Peleskei Béla 
egyházmegyei főjegyző a me-
gye lelkészeinek, Szabóné Var-
ga Szidónia lelkipásztor pedig 
a cégénydányádi, szamosújlaki 
és gügyei reformátusainak nevé-
ben köszöntötte az ünneplő gyü-
lekezetet. A település római- és 
görögkatolikus felekezeteihez tar-
tozó lakosainak jókívánságait tol-

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 mun-
káért, az összefogásért, s az 1Kir 
8, 61. versét helyezte a reformá-
ció emléknapján együtt ünnep-
lő közösség szívére: „És a ti szí-
vetek 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 nem-
zetért, nemzettársainkért, ha a leg-
nagyobb bajban és veszélyben is 
ébren tartja a reményt és megta-
nít reménységgel teli lélekkel ma-
gyarul imádkozni, célokat kitűzni, 
összefogni és dolgozni” – kezdte 

köszöntését Kovács Attila, Ma-
gyarország Ungvári Főkonzulá-
tusának konzulja. – „Ahol van 
munka, ahol van akarat és tenni 
akarás, ott a segítség sem marad 
el”, mondta, utalva arra, hogy a 
magyar kormány felkarolta en-
nek a templomnak a felújítását, 
s jelezve, hogy a támogatás to-
vábbra sem szűnik meg. Hitet 
tett amellett, hogy minden ma-
gyar számára a szülőföldön kell 
biztosítani a megmaradás és a 
gyarapodás feltételeit. Ebben az 
utóbbi években jelentős sikere-
ket értünk el, s arról biztosított, 
hogy Magyarország a jövőben 
is kiáll a kárpátaljai magyarok 
mellett, segít megteremteni azo-
kat a feltételeket, amelyek bizto-
sítják a szülőföldön való boldo-
gulást, a megélhetést. „A kárpát-
aljai magyarság akkor marad-
hat meg magyarnak, ha képes 
anyanyelvét, keresztény hitét és 
identitását megőrizve szülőföld-
jén élni” – fogalmazott a dip-
lomata, aki azt kívánta, hogy a 
bökényiek gyakran töltsék meg 
a megújult templomot „hittel, 
imádsággal, vidám gyermekzsi-

vajjal, ünnepi pil-
lanatokkal”.

„Szólj,  gon-
dolj, tégy jót, s 
minden szó, gon-
dolat és tett tisz-
ta tükörként fog 
visszamosolyogni 
rád” – kezdte kö-
szöntőjét Vörös-
marty szavaival 
Békésyné dr. Lu-
kács Angéla, Ma-
gyarország Bereg-
szászi Konzulátu-
sának konzulja. – 
„Ma itt megtapasz-
talhatjuk, hogy a 
tiszabökényi re-
formátus gyüle-
kezet jó gondola-
tainak és tetteinek 
eredményeként a 

templom gyönyörűen megújult, 
amely tükrözi a gyülekezet, a 
közösség hitének, akaratának, 
összefogásának erejét. S érez-
hetjük a felújítás során mindvé-
gig jelen lévő Isten láthatatlan 
kezének támogató munkálko-
dását is” – fogalmazott a kon-
zul asszony. – Hiszen „Az iga-
zak segítséget kapnak az Úrtól, 
erőt a szükség idején” – idéz-
te a 37. zsoltár 39. versét. Majd 
azt kívánta, hogy legyen a fel-

újított templom a helyi magyar 
közösség szeretetteljes otthona, 
és „adjon helyet számos ünnep-
nek, hálaadásnak az Úr dicsére-
tére és dicsőségére”. 

Az istentisztelet a helyi Ti-
sza Csillag Kórus énekszolgála-
tával, nemzeti imánk eléneklésé-
vel és püspöki áldással ért véget. 

Marton Erzsébet
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Elejét lásd az 1. oldalon

 „A Beregszászban eltöltött 
közel négy esztendő számomra 
egy szívemhez igen közeli és ér-
dekes világ megismerését jelen-
tette. Szerencsésnek tudom ma-
gamat, hogy e szép kulturális, 
történelmi és művészeti hagyo-
mányokban gazdag, nemzeti, et-
nikai és vallási szempontból sok-
színű, toleráns régióban, a kárpát-
aljai magyar nemzeti kisebbségi 
közösség hagyományos főváro- 
sában, valamint az ahhoz tartozó 
konzuli kerületben képviselhet-
tem Magyarország konzuli, kul-
turális, külgazdasági és nemzet-
politikai érdekeit” – kezdte be-
szédét Szilágyi Mátyás. Aki el-
mondta, hogy munkatársaival 
együtt mindvégig azon dolgoz-

tak, hogy az igen nagy forgal-
mat bonyolító konzuli részlegük 
ügyfélbarát módon segítse a ma-
gyar és nem magyar állampolgá- 
rok konzuli ügyintézését. „A Kül-
gazdasági és Külügyminisztéri-
um részéről biztosíthatom önö-
ket, hogy ez a továbbiakban is 
így lesz, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusa a jövőben is 
mindent elkövet az ügyfelek lehe-
tő leghatékonyabb, legmagasabb 
színvonalú kiszolgálásáért” – fo-
galmazott a főkonzul. Aki köszö-
netet mondott a megye és a Be-
regszászi járás, Beregszász vá-
ros, a kistérség irányítóinak, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola, a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség, a tör-
ténelmi egyházak vezetőinek a 
kiváló kapcsolatokért és együtt-
működésért.    

A diplomata arról is beszá-
molt, hogy az eltelt időszak alatt 
Kárpátalján magyarországi támo-
gatással „iskolák, óvodák épül-
tek, szépültek meg, egészség-
ügyi központok, orvosi rende-
lők újultak meg, színházak, kul-
túrházak fejlesztésére került sor. 
Áll II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem lovas szobra a Vérke part-
ján, számos műemlék újult meg, 

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul búcsúzik Kárpátaljától

Diplomácia és kultúra
Az elmúlt időszakban igencsak sok olyan kulturális rendezvény, 
kiállítás részesei lehettek a beregvidékiek, amelyeket Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusa szervezett. Ebben kiemelkedő sze-
repet 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 munka-
társait a Makkosjánosiban található Helikon Hotelbe. Ahol az el-
köszönő diplomata egy újabb képzőművészeti kiállítással is meg-
örvendeztette a résztvevőket: ezúttal három neves kárpátaljai fes-
tőművész – Erfán Ferenc, Kopriva Attila és Gogola Zoltán – al-
kotásait tekinthették meg a meghívott vendégek. 

új szobrok örökítik meg a kárpát-
aljai magyar történelem és kultú-
ra nagy alakjait”. A búcsúzó fő-
konzul emellett arra is felhívta a 
figyelmet, hogy még nagyon sok 
a tennivaló, megvalósításra vár 
számos, szinte teljesen kidolgo-
zott kétoldalú projekt. Ezek kö-
zött is kiemelt figyelmet érdemel 
többek között a meglevő határát-
kelők infrastruktúrájának fejlesz-
tése, illetve az új határátkelőhe-
lyek nyitása, valamint az autó-
pálya-összeköttetés megteremté-
se, a környezetvédelmi projektek 
megvalósítása. 

„Kárpátalja történelmi idők-
től kezdve a népek, nemzetek, 
felekezetek közötti tolerancia 
hazája. E tolerancia szellemé-

ben szeretnénk ukrán baráta-
inkkal a magyar-ukrán kétolda-
lú kapcsolatokat tovább fejlesz-
teni, és minél előbb kézzel fog-
ható eredményeket felmutat-
ni. Elvi következetességgel ki-
állunk ugyanakkor a kárpátaljai 
magyar nemzeti kisebbségi kö-
zösség magyar tannyelvű okta-
tásához, magyar nyelvhaszná-
latához fűződő, meglévő jogai-
nak változatlan, sértetlen érvé-
nyesülése mellett” – sommázott 
Szilágyi Mátyás, aki abbéli re-
ményének is hangot adott, hogy 
„a kárpátaljai ünnepi események 
utóbbi időben távol lévő „nagy 
hiányzói” – Brenzovics László 
és Grezsa István – mihamarabb 
haza- illetve visszatérhet Kár-
pátaljára, hogy tovább munkál-
kodhassanak a vidék összes la-
kója javára.  

A továbbiakban a leköszö-
nő főkonzul elismeréssel szólt a 
Kárpátalján élő és alkotó képző-
művészek munkásságáról, s nagy 
szeretettel ajánlotta a résztvevők 
figyelmébe a most kiállító művé-
szek alkotásait. 

Az alkalmat a Nagyszőlősi 
Művészeti Iskola tanárainak mu-
zsikája tette igazán meghitté.

Kovács Erzsébet

 Pedig ennek a frigynek szin-
te minden ellene szól. Először is 
a pár más-más vallású, s ez bi-
zony a XVII. század második fe-
lében komoly súllyal esik a lat-
ba, s még inkább az, hogy Thö-
köly állandóan a török pártfogá-

sát keresi az osztrákokkal szem-
ben, tehát innen nézve, úgymond, 
ősellenség. Talán azért is engedé-
lyezi a császár a házasságot, mi-
vel azt reméli, hogy az asszony 
majd megszelídíti a zabolátlan 
kurucvezért. Hogy a jelentős kor-
különbséget – Thököly leendő 
párjánál jóval fiatalabb – már ne 
is említsük. Arról viszont szólni 
kell, hogy Zrínyi Ilona gyerme-

Színházi előadás a Munkácsy Magyar Házban

Szenvedély és hűség – 
Zrínyi Ilona

A szervezők nem választhattak volna méltóbb helyszínt a Szenve-
dély 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 magaso-
dó erősséget ostromló császári seregeket maroknyi csapatával két 
éven át sikeresen vissza tudta verni, hanem arról a nőről, aki sze-
relmes lesz a híres kurucvezérbe, Thököly Imrébe, s végül hozzá-
megy feleségül.

kei és mostohaapjuk között soha-
sem volt felhőtlen a viszony. Mily 
fájdalom ez egy szerelmes asszony-
nak és édesanyának!

A Munkácsy Mihály Magyar 
Házban bemutatott darab Majzik 
Edit Jászai Mari-díjas színésznő 

kitűnő megformálásában volta-
képpen azzal kezdődik, hogy hős-
nőnket a török által kijelölt szám-
űzetési helyre, Kis-Ázsia egyik 
kevésbé ismert településére viszi 
a hajó, ahol már férje várja. Eköz-
ben hősnőnk számot vet életével. 
Azzal, hogy a kurucvezérhez fű-
ződő szenvedélyes szerelméért, 
majd a vele kötött házasságáért 
nagy árat kellett fizetnie. A Thö-

köly által folytatott örökös há-
borúskodásban nemcsak a Rákó-
czi-birtokok jövedelme csappant 
meg jelentősen, de Zrínyi Ilonát 
sorra érik a személyes vesztesé-
gek. Thökölyvel közös gyerme-
kük 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 en-
nek bizony már nyolc esztendeje. 
Ferencet Csehországban neve-
lik jezsuita szerzetesek császár-
hű szellemben. Mint mondottuk, 
nyolc hosszú éven át volt elsza-
kítva férjétől, az osztrákok rab 
vendégségére utalva. Miközben 
hánykolódik a hajó, Zrínyi Ilo-
nát nem csupán saját sorsa fog-
lalkoztatja, hanem hazájának jö-
vője is. A királyi Magyarország 

voltaképpen egy nagy 
hadszíntér. Bezzeg, mi-
kor a török Bécs felé 
vonul, Európa példás 
módon összefog, ám a 
magyar föld csak hadd 
vérezzen! Thököly ku-
rucai, akik a szabadsá-
gért harcolnak, gyak-
ran rablók módjára vi-
selkednek: sokszor ki-
fosztott települések 
maradnak nyomukban. 
Hősnőnk azon töpreng, 
hogy vajon milyen fel-
adat vár még rá a férjé-
vel immár közös szám-
űzetésben. Nincs más 
teendőm, minthogy a 
felejtés magját elültes-
sem 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 jegy-
zett darab, s akkor mások is vá-
laszt kapnak a kérdésre. 

A munkácsi előadás az Em-
beri Erőforrások Minisztérium 
támogatásával valósult meg. 

Kovács Elemér

Gyertyák, virágok, emlékek
Halottak napján

A virágesőbe és gyertya-
fénybe öltöztetett sírok körül ta-
lálkoznak a családtagok, és fájó 
szívvel emlékeznek azokra, akik 
már nincsenek közöttük. Köny-

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, bará-
tainkra, ismerőseinkre gondolva 
– sírjukat meglátogatva vagy ott-
hon mécsest gyújtva – a hiányuk 
mellett a szép emlékeket is felidéz-
zük. Felhívás mindannyiunknak ez 
arra is, hogy gyűjtsünk minél több 

szép, szeretetteljes emléket azok-
kal, akikkel még együtt lehetünk 
itt e földi létben. „Halottak napján 
nem csak a halottaink miatt me-
gyünk ki a temetőbe – fogalmaz 

Böjte Csaba –, hanem saját ma-
gunkért is, mert az élet minden-
napi gondjai közepette hajlamo-
sak vagyunk megfeledkezni e vi-
lág kérlelhetetlen igazságáról: az 
élet mulandó.”

A halál életünk része. Elke-
rülhetetlen ígérete már szüle-
tésünkkor megpecsételi mind-
annyiunk sorsát. De mielőtt ez 
bekövetkezik, mind azt remél-
jük, hogy történik velünk va-
lami szép és jó, ami boldoggá 
tesz, arra vágyunk, hogy meg-

tapasztalhassunk va-
lamit, ami értelmet ad 
életünknek. Erre vi-
szont nem elég vágyni. 
Ezért tenni kell. Hittel, 
reménnyel és szeretet-
tel. Mert csak így érde-
mes élni. 

Az elmúlt napokban 
újból közel jött hozzánk 
az elmúlás gondolata, 
mikor megálltunk em-
lékezni és azokra gon-
doltunk, akik már nin-
csenek közöttünk. De 
emlékezésünk legyen 
reményteljes előre te-
kintés is, hiszen az Úr 
megajándékozott min-
ket a feltámadás drá-
ga ígéretével. Jézus azt 
mondja: „Én vagyok a 

feltámadás és az élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él; s aki él, 
és hisz énbennem, az nem hal meg 
soha” (Jn 11, 25–26).

m.e.
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– Meséljen magáról.
– Batáron születtem, ami Ne-

vetlenfaluhoz tartozik, így a Ne-
vetlenfalui Középiskolában ta-
nultam. Már fiatalon elhatároz-
tam, hogy fodrász vagy mani-
kűrös leszek. Nagyon vonzot-
tak ezek a szakmák. Azonban 
édesapámnak nem tetszett az öt-
letem, ő szerette volna, ha va-
lamilyen más irányba képzem 
magam. Nem volt könnyű a vá-
lasztás, hisz tizenévesen az em-
ber nem tudja határozottan, mi 
szeretne lenni. Végül az egész-
ségügyi szakma mellett dön-
töttem, és 2010-ben felvételiz-
tem a Beregszászi Egészségügyi 
Koledzsbe, ahol felcserképzésen 
vettem részt. 2014-ben meg is 
kaptam a diplomámat, majd egy 
év múlva lehetőségem nyílt a Ne-
vetlenfalui Családorvosi Rende-
lőben állást vállalni, ahol ma is 
aktívan dolgozom.

– Milyen feladatokat lát el 
pontosan?

Lefler Enikő, a gyógyítás szerelmese

Kihívások és szépség  
Az ukrajnai gazdasági helyzet nehézségei mellett jelenleg a koro-
navírus 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 tu-
dása legjavát nyújtsa szakmájában. Ismerjük meg őt!

– Sokan nem is tudják elképzel-
ni, hogy milyen pontosan egy-egy 
munkakör, amíg nem látnak bele 
alaposan. Vannak, akik azt hi-
szik, egy felcser munkája köny-
nyű, csak beadunk egy-két injek-
ciót és már végeztünk is. Pedig ez 
nem így van. Nekünk mindig tal-
pon kell lennünk, készen kell áll-
nunk, mert sosem tudhatjuk, mi-
kor történik baj, egy komolyabb 
baleset, vagy bármi egyéb. Mi, ha 
kell, elsősegélyt nyújtunk,  infúzi-
ót kötünk vagy injekciót adunk a 
betegnek, ellátunk egy sebet, se-
gítünk azoknak, akiknek szüksé-
gük van rá.

– Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodott az évek során?

– Szerencsésnek mondhatom 
magam abban, hogy jó csapatba, 
kiváló kollégák mellé kerültem. 
Kezdetben nem volt könnyű meg-
szoknom az új légkört és beletanul-
ni a munkába, de a kedves, segítő-
kész munkatársaim mindenben tá-
mogattak. Tudni kell, hogy az élet-

ben nem úgy történnek a dolgok, 
ahogyan a tankönyvben meg van 
írva. Öt évig csak felcserek dol-
goztunk a rendelőben, szakorvos 
nélkül, így egymástól is sokat ta-
nultunk, ellestük a másik techniká-
it. Visszagondolva azt tudom mon-

dani, szívünk-lelkünk és tudásunk 
legjavát beletettük a munkánkba.

– Már több mint egy éve ke-
seríti az emberek életét a korona-
vírus. Hogyan változtatta meg a 
munkáját?

– A munkám elég nagy vál-

tozáson ment keresztül az el-
múlt másfél évben, hiszen nap-
ról napra egyre több betegünk 
lett. Egyfajta pánikot is ta-
pasztalhattunk, mivel a kórhá-
zak egyre jobban megteltek, a 
lakosok pedig féltek, hogy mi 
lesz velük. Egy olyan járvány-
nyal kellett szembenéznünk, 
amely eddig nem létezett. Nem 
ismertük, nem tudtunk róla, a 
szövődményeiről. Voltak olyan 
esetek, amikor nekünk, felcse-
reknek kellett az otthonukban 
meglátogatnunk és kezelnünk 
a betegeket, nehogy megfer-
tőzzék a rendelőben lévőket. 
Nagyon sok plusz munkaórát 
és aggodalmat hozott ez a jár-
vány, reméljük, mihamarabb 
visszatér minden a megszokott 
mederbe.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a családom az 
első, ők azok, akikért érdemes 
élni. Egy szerető családban élek 
a férjemmel, a kisfiammal és 
a nemsokára születendő kislá-
nyommal. Emellett nagyon sze-
retem a szakmámat, még ha sok-
szor nehéz is. Nem is tudnám el-
képzelni, hogy mással foglalkoz-
zam. A gyógyítás, hogy valaki a 
segítségünkkel épül fel, egy cso-
dálatos érzés.

– Mi pedig további eredmé-
nyes munkát kívánunk!

Kurmay Anita

A díjat a kuratóriumi bizott-
ság olyan Kárpát-medencei ma-
gyar ajkú színészeknek ítéli oda, 
akik számára kiemelten fontosak 
a Fedák Sári által is szem előtt 
tartott értékek, így a haza, a szü-
lőföld, a magyar kultúra iránti 
szeretet, valamint hivatásuk, a 
színház iránti odaadás és elkö-
telezettség, illetve már legalább 
15 éve ugyanannál a szín-
háznál tevékenykednek. A 
díj egy Fedák Sárit ábrá-
zoló bronzszobor, melyet 
Kolodko Mihály szobrász-
művész készített, s a ki-
tüntetett színész egyszeri 
százezer forintos pénzju-
talomban is részesül, illet-
ve meghívást kap egy ven-
dégelőadás bemutatására 
Kárpátalján. 

A díjat első ízben Bog-
dán Zsolt kolozsvári szín-
művésznek ítélte a kura-
tórium, illetve Szűcs Nelli 
kezdeményezésére – meg-
lepetésként – idén egy 
kárpátaljai színész, Vass 
Magdolna is átvehette a 
mi Oscarunkat, a Fedák-
szobrot.

A díjátadó ünnepség részt-
vevőit elsőként Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzul-
ja üdvözölte, aki nagyra érté-
kelte, ahogyan a beregszászi-
ak Fedák Sári emlékét ápolják: 
Fedák-szobor, Fedák Kulturális 

Fedák-nap Beregszászban: díjátadó és színházi előadás

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 Kárpátal-
jai Megyei Magyar Drámai Színház épületével szemben álló, há-
rom évvel ezelőtt felavatott Fedák-szobornál gyülekeztek a szín-
házrajongók, 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 színmű-
vész kezdeményezésére létrehozott Fedák Sári-díjat. 

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

és köszöntésül dobronyi rózsát ad 
Zsazsának”. A diplomata azt kí-
vánta, hogy „a Fedák Sári-díjban 
részesülő színművészeknek élet-
pályájukon legyen része mindig 
olyan hatalmas sikerekben, taps-
ban, mint Fedák Sárinak volt. Hoz-
zá hasonlóan „féktelen ambíció-
val” haladjanak céljaik felé, szere-

peik megformálásában és előadásá-
ban pedig vigyék tovább örökség-
ként azokat az értékeket, melyek 

Zsazsa számára oly fontosak vol-
tak: a haza és a színház iránti tiszte-
letét, soha el nem múló szeretetét”. 

„Fedák Sári mindent elsöp-

rő energiával és újító szándéká-
val uralta a színpadot. Ahol fellé-
pett, 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” – fogal-
mazott köszöntőjében Sin József, a 

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

Központ, a Fedák-díj stb. létesíté-
sét. „Úgy gondolom, hogy a ma-
gyar végeken nagy szükség van 
a hasonló kezdeményezésekre. A 
magyar világot, nemzetet, kultúrát 
ily módon tudjuk megtartani itt Be-
regszászban, a kárpátaljai magyar-
ság 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 emlé-
ke – politikai indíttatásból ugyan 
– méltatlanul háttérbe szorult – 
kezdte megemlékezését Sin Edi-
na, a „Kárpátaljai Megyei Magyar 
Drámai Színház” Jótékonysági 
Alapítvány igazgatója. – A köztu-
datban és közbeszédben olyan kép 
alakult ki Fedák Sáriról, amely-
ben leginkább a könnyelmű mű-
vészvilág primadonnájaként lát-
tatták, annak minden kliséjével és 
előítéletével. Egészen a közelmúl-
tig kevés szó esett arról, hogy mi-
lyen fontos szerepet játszott Fedák 
Sári az egyetemes magyar szín-
házi kultúra fejlődésében. Soká-
ig még itt, szülővárosában sem 
nagyon beszéltünk arról a Fedák 
Sáriról, aki rendkívüli tehetsé-

gével, hallatlan akaraterejével 
és szorgalmával a legnagyob-
bak közé emelkedett… Fedák 

Sárit mint drámai szí-
nésznőt együtt emle-
gették a legnagyob-
bakkal, Jászai Mari-
val, Márkus Emíliá-
val, Varsányi Irénnel. A 
sors azonban nem volt 
kegyes hozzá, fordula-
tokkal, világháborúval 
terhes időszak követ-
kezett, amely megpró-
báltatások sorát hozta 
el számára. S az utó-
kor sokáig nem so-
kat tehetett vagy nem 
mert tenni azért, hogy 
ez változzon. Ma már 
viszont tehetünk. Ne-
künk, ma élő, színház-
szerető embereknek, s 
leginkább kárpátaljai, 
beregszászi magya-

roknak ismernünk kell a való-
di a Fedák Sárit.” A most át-
adásra kerülő díjról szólva Sin 
Edina kiemelte: ez egy „olyan 
elismerés, amely reményeink 
szerint szerte a Kárpát-meden-
cében hirdeti majd az ő hagya-
tékát: a nemzet, a szülőföld és 
a hivatás iránti odaadást. Ezzel 
mi, jelenben élő kárpátaljai ma-
gyarok kifejezzük, hogy mind-
ezen értékek számunkra is fon-
tosak, s hogy hiszünk nemze-
ti közösségünk megtartó erejé-
ben, hiszünk a magyar nyelvű 
színházi kultúra és hagyomány 
erejében Kárpátalján.” 

A díjakat az ötletgazda, 
Szűcs Nelli adta át, aki hangsú-
lyozta: „Ezzel a díjjal szerettem 
volna összekötni a múltat, a je-
lent és a jövőt”. 

Ezt követően Szűcs Nelli a 
szintén kárpátaljai származású 
Tarpai Viktória színésznővel és 
a Zsazsa Bandájával Fedák Sári 
életét és munkásságát elevenítet-
ték fel a színpadon: a Dobronyi 
rózsát Zsazsának, avagy Ki a Ti-
sza vizét issza… c. darab került 
bemutatásra. A közönség pedig 
szűnni nem akaró vastapssal ju-
talmazta a feledhetetlen előadást.

Kovács Erzsébet
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Az aklihegyi születésű Pén-
zes Mária már kiskorától a sza-
bás-varrás szerelmese. Annak 
érdekében, hogy minőségi lakás-
textillel lássa el közösségünket, 
előbb Nagyszőlősön, majd Be-
regszászban is megnyitotta Fir-
hang nevű boltját. Vásárlói tud-
ják: üzletében mindenkinek jut 
egy jó szó, egy kedves mosoly, 
mellyel még szebbé varázsol-
ja a hozzá betérők napjait. Vele 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról.

– Ismerjük meg kicsit kö-
zelebbről.

– Aklihegyen születtem, van 
egy ikertestvérem, aki a másik 
felem. Szülőfalumban fejeztem 
be az általános iskolát, majd a 
Beregszászi 18. Számú Szakkö-
zépiskolában tanultam varrónő-
nek. Azonban testvéremmel már 
ötévesen varrtunk, rengeteg ba-
baruhát készítettünk, volt, hogy 
édesanyánk ruhájából vettük az 
anyagot, mondanom sem kell, 
elég mérges volt miatta. A szak-
középiskola után a nagyszőlősi 
Hrono nevű textilgyárban kezd-
tem el dolgozni. Időközben a ki-
jevi egyetemnek nyílt egy fiók-
intézete Munkácson, ahol mint 
divattervező, mérnök-technoló-
gus szereztem diplomát. Emel-
lett több mint húsz évig dolgoz-
tam a nagyszőlősi ruhagyárban, 

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, já-
rólappal, laminált parkettával szigeteli padlóját, kisebb-nagyobb 
méretű szőnyeget terít rá, az ablakra pedig függönyt tesz. Ez utób-
bi ugyanolyan természetes, mint a lakás szigetelése. A függöny is 
egyfajta védelmet biztosít. Védelmet a kíváncsi szemek és a nap-
fény ellen.

amit nagyon szerettem, voltam a 
szabászaton, a laboratóriumban, 
szinte minden munkakörben kipró-
bálhattam magam. Ennek a ruha-
gyárnak lett egy kihelyezett varro-
dája Ökörmezőn, aminek a vezeté-
sét én vettem át. Nagyon jó csapat-
tal dolgozhattam, de idővel a var-
rodát bezárták, én pedig úgy dön-
töttem, hogy kissé más irányban 
folytatom az életem.

– Ekkor döntötte el, hogy sa-
ját üzletet nyit?

– Akkoriban újítottam fel a laká-
somat, a berendezéshez pedig minő-
ségi lakástextileket kerestem. Az or-
szágon belül sokfelé jártam, de se-
hol nem találtam meg azt, amit ke-
restem. Magyarországon a Laguna 
Textil nevű üzlet tulajdonosával is-
merkedtem össze, majd tőlük vásá-
roltam meg azt, amire szükségem 
volt. Ennek hatására úgy gondoltam, 
hogy létrehozok egy saját üzletet, le-
het, hogy más is ennyire bajban van 
a lakástextilek terén, mint én voltam. 
Így megnyitottam 2008-ban Nagy-
szőlősön, majd két évvel ezelőtt Be-
regszászban is a boltomat.

– Hogyan jött a névválasztás?
– Eleinte virágnevekben gon-

dolkodtam, de valahogy egyik sem 
passzolt hozzám. Egy kedves ba-
rátom adta aztán a Firhang ötle-
tét, hisz a szó régi jelentése is füg-
göny, amit Kárpátalján is megérte-
nek. Tehát már első hallásra fogják 

tudni a vásárlók, hogy mivel is fog-
lalkozunk pontosan.

–  Milyen nehézségekkel talál-
ta magát szemben az induláskor?

– Nagy reményekkel és lendü-
lettel vetettem bele magam a mun-
kába. Ha voltak is nehézségek, nem 
éreztem. Szeretem a kihívásokat, 

a rám váró feladatokat maximáli-
san megoldom. A boltot is úgy ala-
kítottam ki, hogy az egy családi-
as hely legyen, otthonos kiegészí-
tőkkel dekoráltam, hogy a vásár-
ló ne úgy érezze, csupán egy bolt-
ba jött. Visszatérő megrendelőim-
mel szinte baráti viszonyt alakí-
tottunk ki, tudják, ha hozzám be-
térnek, mindig jókedvűen, moso-
lyogva távoznak.

– Mit kínál a vásárlóknak?

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

val közösen megtervezzük, vállal-
juk a méretre szabást, karnisokat 
is lehet nálunk választani. Emel-
lett a háztól-házig szállítást is meg-
oldjuk. 

– Ha jól tudom, lakberendező-
ként is tevékenykedik.

– Sokan vannak, akik nem tud-
ják eldönteni, hogyan is rendezzék 
be a lakásukat, milyen színeket, bú-
torokat, függönyöket válasszanak. 
Többen kértek tanácsot tőlem, így 

gondoltam, hogy ebben az ága-
zatban is kipróbálom magam. 
Ugyanúgy a helyszínen egyez-
tetünk, elmondom, hogy én mit 
tudok ajánlani, a megrendelő el-
mondja, hogy ő milyen stílusra 
gondolt. És közösen megtervez-
zük a lakását.

– Mi a trendi manapság?
– Régebben a nagyon dí-

szes, színes, nagy mintával ellá-
tott szőnyegek, függönyök vol-
tak a divatosak. Úgy gondolták, 
minél nehezebb anyagú, annál 
ékesebb. Azonban ez nem min-
dig 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 te-
szik a látványt, és nem ellopják 
a hangsúlyt.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra ez nem is egy 
munka, hanem inkább hobbi. 
Nagyon szeretem csinálni, és 
nagyon jó érzés, hogy azzal fog-
lalkozhatok, 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 na-
gyon tevékeny személyiség va-
gyok. Legújabb nagyszabású ter-
vem egy ruhakollekció elkészí-
tése, amely még a kezdeti fázis-
ban van, de reményeim szerint 
hamarosan megvalósul.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Aki állatot tart otthon, annak 
készülnie kell a télre. Tudja ezt 
minden gondos gazda, s már 
májusban és a nyáron is ez irá-
nyítja munkáját. Mert télen is 
kell állatainkat etetni, almoz-
ni, gondozni. S már tavasszal 
el kell vetni a takarmányrépát, 
gumósokat ültetni, kaszálni a 
füvet, lucernát, hogy legyen 
szénánk télire. Nyáron hason-
ló a helyzet, s ha az időjárás is 
úgy akarja, évente ötször tu-
dunk szénát betakarítani. An-
nak viszont hely kell, méghoz-
zá száraz, esőmentes, hogy ne 
fülledjen, rothadjon be, mert 
akkor még alomnak sem lesz 
jó az értékes takarmány. 

Az őszi munkák közé tarto-
zik az állataink számára termelt 
répa, krumpli, káposzta betaka-
rítása. De érdemes eltenni ve-
rembe a konyhára szánt sárga-
répa, petrezselyem, pasztinák, 
karalábé, káposzta, zeller közül 
is azokat, melyek kicsik marad-
tak. 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 nyu-
lainknak, tyúkjainknak. 

Az őszi krumpli felszedése-
kor érdemes háromfelé válogat-
ni a termést: a nagyobbja emberi 
étkezésre jó, a kisebbek közül az 
egészségeseket rakjuk el vetőgu-
mónak, s a sérültebb, apróbb me-
het állatainknak. A krumplit ne 
adjuk nyersen a jószágnak, jobb, 
ha rövid ideig felfőzzük, ezt job-
ban emészti a disznó, a barom-
fi és a nyúl is. Egyszerre ne ad-

Tél előtti utolsó pillanat
junk sokat belőle, érdemesebb 
belekeverni a tápba. 

Őszi munka a tökfélék – tök, 
cukkini, sütőtök, csillagtök, 
uborkák – betakarítása és fagy-
mentes helyen történő tárolása. 
A kisebb, sérült almát, körtét is 
etethetjük, a nagyra nőtt disznó-
paréjt, a libatopot szárítsuk meg, 
sok és értékes szálastakarmány-
hoz juthatunk. E célra jó a bor-
só és a bab szára is. Ha van kecs-
kénk, akkor a kukorica szárát le-
velestől, csuhéstól őrizzük meg: a 
kecske szinte minden ehetőt lerág 
a kukorica száráról, s a maradék-
kal cserépkályhát is fűthetünk. 

November az istálló téli esí-
tésé nek ideje. Ha például van 
elég kukoricaszárunk, kötözzük 
kévébe, s azt jó szorosan támasz-
szuk az ólak oldalához. Sok hőt, 
szelet fog meg, ráadásul kéznél 
lesz a takarmány is. 

Figyeljünk a vízvezetékekre! 
Azokat is szigetelni kell, máskü-
lönben csőtörés lesz a vége. Ha 
van ablak az ólon, érdemes kí-
vülről egy vagy két réteg fóliát 
szegezni. Aztán, ha zárt terem-
ben akarjuk jószágainkat tarta-
ni, 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. Néz-
zük át – ha van – az ereszt, a te-
tőt, ne ázzon be véletlenül sem az 
ól, mert állataink száraz helyen a 
legkeményebb fagyokat is kibír-
ják, de ha nedves az alom, akkor 
felfáznak, megbetegednek, nem 
fejlődnek kellőképpen! 

Bodnár István 
kertészmérnök

Alapítványunkkal kapcsolat-
ban gyakran hangsúlyozzuk, 
hogy nevünkben nem a „ma-
gyarországi”, hanem a „ma-
gyar” szó szerepel. Ezt a misz-
sziót komolyan is vesszük: 
legfontosabb feladatunknak 
a Kárpát-medence-szerte élő 
magyarok támogatását tart-
juk, és ebben a szolgálatban 

nem számítanak az országha-
tárok – írta a jobbadni.hu.

A Vereckei-hágó Kárpátalján 
egy olyan felemelő hely, amely – 
éljünk bárhol a világban – össze-
köt bennünket, magyar reformá-
tusokat. Verecke nemcsak az út-
keresés, hanem a hazatérés szim-
bóluma is. Vereckén a Himnuszt 
énekelve, imádkozva mindany-
nyian otthon vagyunk és egyek 
vagyunk. Különösen aktuálisak 
most Ady Endre szavai, aki sze-
rint Verecke híres útján járva, sí-
rás hangzik a Kárpátok alatt. A 

Magyar Református Szeretetszolgálat: 
Szívügyünk Kárpátalja!

jogfosztott és megfélemlített kár-
pátaljai magyar reformátusság el-
esettségét, kórházakban otthagyott 
árva gyermekek szeretetért kiál-
tó sírását, a szegény, de tehetsé-
ges kárpátaljai iskolások remény-
telenségét, a normatíva nélküli, ön-
fenntartással küzdő diakóniai in-
tézmények kiszolgáltatottságát hi-
vatott bemutatni a Kárpát-medence 

reformátussága felé a 2021 októbe-
rében meghirdetett imahét.

Pál apostol Thesszaloni ka iak-
hoz írott levelében olvasható az 
imahét jelmondata: „Szüntelenül 
imádkozzatok”(1Thessz 5,17). Ke-
resztyén emberként számunkra is 
az első lépés, hogy Krisztus elé vi-
gyük szívünk kérését: segítse, óvja 
és őrizze a Kárpátalján élő magyar-
ságot, akiknek számos kihívással 
kell megküzdeniük a mindennapok 
során. De szolgálatunk során az Ige 
folytatása is útmutatást ad: „Minde-
nért hálát adjatok, mert ez az Isten 

akarata Jézus Krisztus által a ti ja-
vatokra” (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 támo-
gatókat, adományozókat, akiknek 
köszönhetően segíteni tudjuk kár-
pátaljai testvéreinket.

A mögöttünk lévő hóna-
pokban is segítettük a kicsinye-
ket: 100 kárpátaljai gyermek szá-
mára összesen 3 millió forint ér-
tékben adtunk át iskolatáskákat 
és tanszercsomagokat augusztus-
ban, Nyilas Misi Ösztöndíjprog-
ramunkon keresztül pedig a fia-
tal tehetségeket segítjük. 

Az intézményekben élő árva, 
valamint fogyatékossággal élő 
gyermekeket is támogattuk az el-
múlt évben ruhával, cipővel, ke-
rékpárokkal és élelmiszerekkel, 
közel másfél millió forint érték-
ben. A gazdákat is segítettük, hogy 
munkájuk gyümölcseként biztos 
megélhetést teremthessenek csa-
ládjaik számára: közel 12 millió 
forint értékű vetőmag-adományt 
juttattunk el a határon túli refor-
mátus gyülekezeteken keresztül az 
agráriumban dolgozóknak.

A világunkat sújtó járvány 
megfékezésének érdekében pe-
dig mostanáig több tízmillió fo-
rint értékben juttattunk el Kár-
pátaljára védőfelszereléseket, 
köztük szájmaszkokat, arcpaj-
zsokat, fertőtlenítőszereket és 
vitaminokat. De mindezek mel-
lett heti rendszerességgel visz-
szük át a segélyszállítmányokat, 
hogy élelmiszerrel, egészségügyi 
eszközökkel, játékokkal, háztar-
tási felszerelésekkel pótoljuk azt, 
amit a családok anyagi forrásai 
nem tesznek lehetővé.

Forrás: jobbadni.hu



Csütörtök November 11.

Köszöntjük Márton nevű olvasóinkat!

Hétfő November 8.

Köszöntjük Zsombor nevű olvasóinkat!

Kedd November 9.

Köszöntjük Tivadar nevű olvasóinkat!

Szerda November 10.

Köszöntjük Réka, Virgínia nevű olvasóinkat!

2021. 
november 3.8 Heti műsor

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 romanti-
kus 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 tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Kékfény
21:25 A salisburyi 

mérgezések
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:10 Kenó
22:25 Agatha Raisin

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

23:20 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

00:10 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

00:55 Új idők új dalai
01:30 Divat & dizájn
02:00 Magyar elsők

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

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

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

száz évvel
09:05 Muzsika-szó: 

Bekecs Együttes
09:45 Nótacsokor
10:05 Görögkatolikus 

Szent Liturgia 
közvetítése

11:20 Egy pikoló 
világos
Magyar romanti-
kus film

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

Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:10 Család-barát
16:45 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Jenő
17:55 Ízőrzők: 

Berettyóújfalu
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
19:45 Hej Páva: Póczos 

Mátyás Bendegúz
20:00 Demjén 65
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Demjén 65

04:50 Bajnokok Klubja
05:30 Rövidpályás úszó

 Európa-
bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank 

Liga
15:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Forma-1 – 

Nagydíj futam
21:55 Sporthíradó
22:25 OTP Bank 

Liga
02:05 Triatlon: 

Férfi 
sprintverseny

04:55 Teleshop
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
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

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

Késő esti kiadás
23:20 Házon kívül
23:55 Az igazság 

játszmája
Amerikai krimisor.

01:05 Az igazság 
játszmája
Amerikai krimisor.

02:20 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 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.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:25 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték

21:35 A fehér királyné
Angol tévéfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:40 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

00:35 Diagnózis
Tévéfilmsor.

01:20 Új idők új dalai

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

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: Kalo-

taszegi Legény-
társulat

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 ko-

sárlabda 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 Európa-

Liga
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

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
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
23:25 Az első millióm 

története
00:40 Édes Otthon
01:25 A lány

Amerikai misztikus 
thrillersor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 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.
01:50 911 L.A.

Amerikai akció sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska 

Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Magyarország

finom
13:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

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

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:00 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:45 Kenó
22:55 Hajsza a 

Kárpátokban
Bűnügyi film

00:50 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

01:40 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

02:20 Új idők új dalai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Kodály után, 

száz évvel
09:05 Muzsika-szó
09:55 Nótacsokor
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
11:00 Kereszt-Tények
11:10 Jó embert 

keresünk!
11:20 Találkozás
11:40 Idegen utcában

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Legénd
17:55 Ízőrzők: Szulok
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:05 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
19:45 Hej Páva: Pen-

dely énekegyüttes
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Magyarok a Holdon
23:25 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 Önök kérték
02:25 Idegen utcában

Tévéjáték

04:20 Jégkorong 
Erste Liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Triatlon: Férfi

sprintverseny
10:00 Sporthíradó
10:30 Triatlon: Női

sprintverseny
12:00 Kézilabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Merkantil 

Bank Liga
15:30 Fradi Tv
16:00 Kerékpártúra
16:30 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:30 K&H női 

kézilabda liga
19:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:10 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:15 K&H női 

kézilabda liga
20:45 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:00 Sporthíradó
21:30 OTP Bank Liga
23:30 Góóól!2
00:30 UEFA Bajnokok

Ligája

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

Magyar filmsor.
13:30 Nyerő Páros
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
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
23:25 Brandmánia
00:10 Életünk története
01:45 PlayIT TV

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 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.
01:50 911 L.A.

Amerikai akció sor.
02:50 Piszkosul 

gazdagok
Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Magyarország 

finom
13:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Munkaügyek - 
IrReality Show

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

Lengyel életraj-
zi 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

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Kodály után, 

száz évvel
09:15 Muzsika-szó
10:00 Nótacsokor
10:20 Nótacsokor
10:40 Új nemzedék
11:05 Önkéntesek
11:35 Ha majd minde-

nünk meglesz...
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők: Andocs
18:00 Ízőrzők: Medina
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:05 Nótacsokor
19:25 Nótacsokor
19:45 Hej Páva: Marosy 

Gerda és Józsa 
Tamás

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Gravitáció a kö-

tődés természete
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

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

Magy. zenés filmsor.
02:20 Ha majd minde-

nünk meglesz...
Tévéfilm

04:50 K&H női kézi
labda liga

06:30 Sporthíradó
07:35 Fradi Tv
08:15 K&H női kézi-

labda liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Bringasport
10:50 Aranyoroszlánok
11:20 Skipper
13:20 Sporthíradó
14:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:50 Pecatúra
15:25 Dvsc
16:00 Úszás
17:00 Magyarország-

Olaszország 
U19-es labdarú-
gó felkészülési 
mérkőzés

17:01 Sárközy Tamás 
jégkorong em-
léktorna

17:02 Női jégkorong 
olimpiai selejtező

17:03 Magyarország-
Spanyolország 
női kosárlabda 
Eb-selejtező

00:25 Úszás



Szombat November 13.

Köszöntjük Szilvia nevű olvasóinkat!

Vasárnap November 14.

Köszöntjük Aliz nevű olvasóinkat!

Péntek November 12.

Köszöntjük Jónás, Renátó nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIZeTeTT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
november 3. 9Heti műsor

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

Magyar filmsor.
13:30 Nyerő Páros
15:30 Perzselő 

szenvedélyek
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
23:25 Csillag születik

Amerikai film
02:30 Született 

detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

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

16:45 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.
01:50 911 L.A.

Am. akció sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:35 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.
16:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 A fehéröltönyös 
férfi
Angol filmvígjáték

22:05 Kenó
22:06 Tűzzel-vassal

Lengyel tévéfilmsor.
23:10 Tűzzel-vassal

Lengyel tévéfilmsor.
00:05 A Durrell 

család
Angol tévéfilmsor.

01:00 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

01:50 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Planet 21
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Kodály után, 

száz évvel
08:55 Muzsika-szó
09:35 Muzsika-szó
10:15 Nótacsokor
10:40 Katolikus 

krónika
11:05 Isten 

kezében
11:35 Forduljon 

Psmithhez
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Hej Páva: 

Sőregi Anna
17:20 Ízőrzők: 

Mezőkovácsháza
17:55 Ízőrzők: 

Csemő
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Nótacsokor
19:20 Nótacsokor
19:45 Forma-1 – 

Időmérő edzés
21:25 Ridikül
22:25 A magyar művé-

szeti akadémia 
portrésorozata

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét 

kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Forduljon 

Psmithhez
Tévéfilm

02:45 Magyar 
Krónika

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 labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

18:35 Sporthíradó
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:45 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selej-
tező

22:30 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

03:10 K&H női 
kézilabda 
liga

04:05 A homok titkai
Brazil filmsorozat

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

Amerikai vígjáték-
sorozat

12:45 A dadus
Amerikai vígjáték-
sorozat

13:20 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

14:25 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

16:40 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:45 Életünk története
00:15 Ellenségek

Amerikai film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

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

királyról
08:05 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék
Belga animációs 
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- Ak-

tív Magyaror-
szág kupa 2021

13:30 Rumlis vakáció
Angol-német-
amerikai kaland film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

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

The Stars - Min-
denki táncol

23:20 A szállító 2
Francia akció film

01:15 Az igazság oldalán
Amerikai krimi so-
rozat

02:15 Az igazság oldalán
Amerikai krimi so-
rozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
08:00 Térkép
08:35 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
09:35 A világörökség 

kincsei
10:00 A világ madár-

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Nemescsó

13:25 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

14:20 Partitúra
15:20 Meseautó

Magyar filmvíg-
játék

17:00 Főmenü: 
Streetfood

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Sárkányszív

Kalandfilm
21:25 A mambó királyai

Angol játékfilm
23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:15 A Durrell család

Angol tévéfilmso-
rozat

01:05 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

01:50 Új idők új dalai
02:20 Fülszöveg:

Vakulya 
Norbert

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:25 Hogy volt?!
09:20 Négy szellem
10:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:40 Öt kontinens
11:10 Fűre lépni szabad

Magyar romanti-
kus 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
23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Meseautó

Magyar filmvíg-
játék

04:45 Bringasport
05:00 Futsal 

magazin
05:30 Női labdarúgó 

magazin
05:55 U21-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

09:25 Szabadidő
11:20 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selej-
tező

13:20 Simple Liga
15:30 Építők
16:00 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
17:00 Sárközy Tamás 

jégkorong em-
léktorna

17:05 Boxutca
17:30 Tippmix férfi 

kosárlabda 
NB I.

20:00 M4 Stúdió: 
Forma-1

21:00 M4 Stúdió: 
Forma-1

21:30 Kékek
02:30 Simple Liga

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
10:00 Teleshop
10:50 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:20 Édes Otthon
11:55 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:30 Házon kívül
13:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

14:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimis.

15:15 Bűnvadászok
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 X-Faktor
21:55 Suicide Squad - 

Öngyilkos osztag
Amerikai akciófilm

00:30 Portré
01:20 A jó fiúk feketé-

ben járnak
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

10:50 SuperCar
11:25 Életmódi
12:05 Az álomotthon
12:40 Extreme-E 

magazin
13:20 Végjáték

Amerikai akció film
15:45 A Pogány 

Madonna
Magy. vígjáték film

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

leszek!
22:40 Jack Reacher: 

Nincs visszaút
Amerikai, kínai ak-
ció film

01:20 Távoli emlékek
Belga-luxemburgi-
fr.-német dráma film

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:55 A világörökség 

kincsei
08:15 Isten kezében
08:40 Kereszt-Tények
08:50 Katolikus krónika
09:15 Neked szól!
09:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:45 Találkozás
10:00 Jó embert 

keresünk!
10:10 Református 

ifjúsági műsor
10:20 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:30 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:40 Metodista 
magazin

11:05 Evangélikus 
riportok

11:30 Tanúságtevők
Portréfilm

12:00 Déli harangszó
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

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:50 Egri csillagok

Magy. történelmi film
21:00 Lone Star - Ahol 

a legendák szü-
letnek
Angol játékfilm

23:10 Kenó
23:25 Menekülés a Sza-

badság Moziból
Lengyel játékfilm

00:55 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

01:50 Diagnózis
Tévéfilmsorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök kérték
10:20 Ízőrzők: Nemescsó
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Brisbane - Far -

kas laka - Igaz 
mese egy ausztrál 
színtársulatról

12:50 V4 híradó

13:00 Híradó
13:15 Itthon vagy!
13:35 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
18:50 Férfi röplabda 

Extraliga
21:10 Kékek
21:35 Építők
22:05 Csángók
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A magyar művé-

szeti akadémia 
portrésorozata

07:15 Múlt és Jelen
07:45 Jövünk!
08:15 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság eu-
rópai selejtező

10:15 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

12:20 E.ON férfi vízi-
labda OB I.

13:45 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

14:15 Forma-1 – 
Nagydíj futam

15:15 Felvezető műsor: 
Kézilabda

15:45 K&H férfi kézi-
labda liga

17:00 Magyarország-
Olaszország 
U19-es labdarú-
gó felkészülési 
mérkőzés

17:15 Értékelő műsor: 
Kézilabda

17:30 M4 Stúdió: Forma-1
18:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
20:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
20:15 Úszás
22:35 Forma-1 – 

Nagydíj futam
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Célszerű-e ősszel vagy tavasz-
szal elvégezni a lemosó per-
metezést? Sokan ez-
zel a kérdéssel for-
dulnak hozzám. Ha 
csak egy mondat-
tal kellene válaszol-
nom, úgy monda-
nám, hogy nem csak 
célszerű, hanem kö-
telező, különösen a 
háztáji gazdaságok-
ban, ahol a vegetációs időszak-
ban lényegében nem vé-
geznek el csak két-há-
rom permetezést. Igaz, 
szeretném hozzátenni, 
hogy csak akkor célsze-
rű elvégezni a lemosó 
permetezést, ha idejé-
ben és minőségesen csi-
náljuk. 

Lényegében mi is a 
lemosó permetezés, mi-
kor és milyen vegysze-
rekkel kell elvégezni?

Először is tudnunk 
kell, mi ellen fogunk vé-
dekezni a lemosó perme-
tezés segítségével. Késő 
ősszel, lombhullás után 
vagy kora tavasszal rügyfaka-
dás előtt a növények nyugalmi 
állapotában végezzük. A kór-
okozók (betegségek) és a kár-

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

tevők téli stádiumai ellen irányul. 
Miért is hívják lemosó permete-

zésnek? Azért, mert nagy 
mennyiségű permetlét 
használunk, a fákat szin-
te lemossuk (megfüröszt-
jük). Csak így hatékony 
a permetezés. A kóroko-
zók (betegségek: moní-
lia, tafrinás levélfodroso-
dás, tűzelhalás, varasodás 
és a baktériumos betegsé-

gek ellen a diónál és a mogyorónál, 

a kajszibarack esetében gutaütés) 
ellen réztartalmú gombaölőszereket 
használunk. A legnagyobb haté-
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 olda-
ta. A permetezést csak fagymen-
tes időszakban végezzük, ami-
kor a lomb kb. 50 %-a lehullott. 
A kártevők téli stádiumai ellen 
(pajzstetvek, atka, tetvek) cél-
szerű úgynevezett olajos perme-
tezést végezni olajos vegyszerek-
kel, ami magas hatékonysággal 
pusztítja el a kártevők tojásait.

Mi is a célja a 
lemosó permete-
zésnek? Az, hogy 
jelentősen csök-
kentsük a kóroko-
zók és kártevők át-
telelő formáit és 
ezzel jelentősen 
növeljük a továb-
bi növényvédelmi 
munkák hatékony-
ságát.

Továbbra is vá-
rom kérdéseiket, 
keressenek meg te-
lefonon és szívesen 
válaszolok Önök-
nek. 

Tel.:  0975166318 vagy 
0503723469.  
Novák András, a Terra Dei 

szaktanácsadója

Ha már végeztünk a fóliasát-
rak alapos kitakarításával, 
ott, ahol ez szükséges, már az 
„utolsó órában” já-
runk a talajfertőt-
lenítés elvégzésével. 
Az utóbbi időben 
(sajnos) egyre több, 
főleg fóliás uborka 
termesztésével fogla-
kozó gazda számára 
válik rutinná a totá-
lis talajfertőtlenítés. 
Ez egy igen macerás, ráadásul 
meglehetősen drága növényvé-
delmi eljárás. Az itt elkövetett 
hiba azonban nem csak elpaza-
rolt pénz, munka és idő, hanem 
a sikertelen tavaszi szezonból 
eredő veszteség is. Érdemes te-
hát komolyabban is foglakozni 
ezzel a témával.

Miért van rá szükség?
A monokultúrás termesztés 

egyik velejárója a növényi kárte-
vők és kórokozók felszaporodása 
az adott területen. Ez lehet gom-
babetegség, aminek az egyik leg-
rettegettebb megjelenési formá-
ja az uborka tőhervadása. Ezen 
kívül komoly károkat okozhat-
nak a talajból fertőző bakteriá-
lis és vírusos fertőzések, vagy a 
talajlakó kártevők, mint például 
a fonálféreg. Ezek nem csak az 
uborkára lehetnek veszélyesek, 
hanem a többi hajtatott növény-
re is. Például az egyik legellen-
állóbbnak és igénytelenebbnek 
hitt slágernövényünk, a szamó-
ca igen érzékeny a fonálféreg-
re. A szakirodalomban a telepí-
tés előtt szinte kötelezően előír-
ják a totális talajfertőtlenítést a 
megelőzése érdekében.

Totális talajfertőtlenítésre a 
világban több eljárást is kidol-
goztak. Ezek közül vidékünkön 
a Basamid G használata terjedt 
el leginkább, mivel viszonylag 
könnyen beszerezhető (volt?), 

„Itt van az ősz, itt van újra…”

A totális talajfertőtlenítésről
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 kí-
vül számos országban 
alkalmazzák a metil-
bromid-ot talajfertőtle-
nítésre. Azonban ez gáz 
halmazállapotú vegyi 
anyag, tehát csak ma-

gasnyomású gázpalackokban lehet 
szállítani és tárolni, ami nagyban 
megnehezíti a határon történő átju-
tását. 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 alterna-
tíváját, mégpedig a formalin képé-
ben. A formalin egy nagyon jó ha-
tású fertőtlenítő folyadék. Olyany-
nyira, hogy például ezt használják 
a hullaházak bonctermének fertőt-
lenítésére, biztosítva azt, hogy on-
nan élő mikroorganizmus ki ne jus-
sanak. Sajnos, a biztonságos és ha-
tékony módja a kijuttatásának (kis-
üzemi körülmények között) még 
nem igazán megoldott, valamint az 
ára is jelentősen felszökött.

Hogyan végezzük el?
A Basamid G-s talajfertőtle-

nítés hatékonyságát nagyban be-
folyásolja, hogy mennyire ponto-
san hajtjuk végre az előírásokat. 
Az alábbiakban megpróbáljuk rö-
viden összefoglalni a legfontosabb 
szabályokat:

● Talajfertőtlenítést csak akkor 
szabad elvégeznünk, ha a kijuttatás 
utáni 2-3 héten nem csökken le a ta-
laj hőmérséklete 15 0C alá.  A nyári 
időszakban ez nem probléma, de az 
őszi időszakban már gondot okoz-
hat. (Ezért szoktuk inkább az ok-
tóber hónapot ajánlani erre a mű-
veletre, de szerencsés időjárás ese-

tén akár decemberben is eredmé-
nyes lehet.)

● A fertőtlenítő szer kijut-
tatása előtt biztosítanunk kell a 
megfelelő talajnedvességet. Ezt 
úgy érhetjük el a legbiztonságo-
sabban, ha az amúgy is esedékes 
talajátmosatást erre az időpont-
ra időzítjük.

● Végezzük el egy „mély-
ásást”, aminek legalább 25-30 
cm mélynek kell lennie!

● Az ásás után ajánlatos mo-
torkapával egyszer lejáratni, el-
simítani a talajfelszínt.

● Osszuk fel a fóliaházat 2-3 
méter széles hosszanti sávokra!

● Számoljuk ki, hogy egy 
ilyen sávnyi szélességen egy-két 
ágasköznyi hosszan mennyi ta-
lajfertőtlenítő szerre van szük-
ség, 50-60 gr/m2-rel számolva! 
Például 2,5 méter széles sáv-
val és 4 m-es szakaszokkal szá-
molva 0,5-0,6 kg Basamidot kell 
erre a területre egyenletesen ki-
juttatnunk.

● Amikor egy hosszanti sáv-
ra kiszórtuk a talajfertőtlenítő 
szert, azonnal dolgozzuk be a ta-
lajba motorkapával, és takarjuk 
le fóliával!

● Mikor végeztünk a szom-
szédos sávval is, igyekezzünk 
úgy letakarni a talajt, hogy taka-
ró fóliák részben fedjék egymást!

● A talajt legalább 3-4 hétig 
tartsuk letakarva!

● Ha a talaj savanyúsága in-
dokolná is a talaj meszezését, azt 
csak a talajfertőtlenítést követő-
en juttassuk ki, ugyanis a frissen 
kijuttatott mészpor csökkenti a 
vegyszer hatékonyságát!

● A talajfertőtlenítés haté-
konyságát csökkenti a szerves 
trágya is. Ez komoly gondot je-
lent, ugyanis talajfertőtlenítés 
előtt nem lehet trágyázni, mert 
csökkenti a hatását, utána pedig 
nem szabad, mert a talaj elveszti 
a sterilitását. Szerves trágya nél-
kül pedig néhány év alatt tönkre 
megy a talaj szerkezete.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika

A muskátlit többféleképpen lehet teleltetni: jó hely lehet egy fű-
tetlen veranda vagy a pince. Nézzük, hogy teleltetőhelytől füg-
gően 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 bim-

bót 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 ki-
küszöbölhetjük 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. Ellenke-
ző esetben lepotyoghatnak a levelei.
Tartós éjszakai fagyok esetén vigyük védett helyre a muskátlit

Ha csak sötét helyen tudjuk teleltetni a muskátlit, akkor a kis nö-
vényeket 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, sö-
tét 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 tárol-
hatunk, amelyek azután tavasszal, friss földbe kerülve szinte azon-
nal új életre kelnek.

Muskátli teleltetése egyszerűen: 
így biztosan sikerül

Ilyenkor, ősz vége felé elég stresszes, hogy megfelelő helyet talál-
junk növényeink számára és hogy sikerüljön valahogy „kihúzni-
uk” a hideg hónapokat. A jó hír az, hogy könnyedén teleltethet-
jük 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 meg-
felelő mennyiségű párologtatóval teremtsünk párás környezetet szá-
mára! A téli kevés fényben és a meleg szobahőmérsékleten ugyan-
is a növény nem kerül nyugalmi állapotba, ezért vízhajtásokat fej-
leszt. Tavasszal az első erősebb napsugarak hatására a szabadba ki-
helyezett növényen ezek a gyenge hajtások megperzselődnek. Ter-
mészetesen így a nyári fejlődés is gyengébb lesz. Lehetőleg tehát ke-
rüljük a meleg teleltetést.

2. A citromfát a hideg beállta előtt mérsékelten öntözzük, így a 
csökkenő hőmérséklet és a rövidülő nappalok hatására lassan nyu-
galomba vonul. Új hajtások ilyenkor már nem képződnek, a nyáriak 
pedig lassan beérnek. Kicsit vissza lehet metszeni. Teleltetésre leg-
alkalmasabb a lakás fűtetlen, ám világos helyisége, ahol a hőmér-
séklet soha nincs fagypont alatt. A citrusfélék kitűnően telelnek mi-
nimális 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 egy-
negyedét is elhullajtja. Ez természetes folyamat. A levelek 2-3 évig 
élnek, majd megsárgulnak és lehullnak.

4. Február végén, március elején a hideg körülmények között te-
leltetett 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 hajtá-
sokat visszametszeni, így sűrű egészséges lombozatot kapunk nyáron.

edenkert.hu

Citromfa teleltetése könnyedén

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

Tűzben vesztette életét egy 62 éves nő és 
négyéves unokája

A helyszínre kiérkeztek a DSZNSZ 
munkatársai, a tűz oltása közben egy 62 
éves nyugdíjas hölgy és négyéves unoká-
ja holttestére találtak rá.

A tűz kitörésének okát még vizsgálják, 
számol be a mukachevo.net.

A férfi a második emeletről ugrott ki, je-
lenleg az intenzív osztályon kezelik. Az 
eset október 27-én történt Ungváron, 
írja a mukachevo.net hírportál.

Andrij Akimov, a Kárpátaljai Regio-
nális Munkaügyi és Szociális Támogatá-
si Központ sajtószolgálatának vezetője el-
mondta, hogy az áldozat 2018 óta bujkál 

Kiugrott a hadkiegészítő parancsnokság 
ablakán egy kárpátaljai férfi

a sorkatonai szolgálat elől. A hatóságok 
letartóztatták a fiatalembert, hogy admi-
nisztratív protokollt állítsanak ki rá, azon-
ban a férfi megpróbált elszökni és kiug-
rott az ablakon.

Az orvosok elmondása szerint orr- és 
lábtörése van, amint jobban lesz, átszállít-
ják a traumatológiai osztályra.

Egy nő élettelen testére bukkantak ok-
tóber 26-án reggel 9 óra 30 perckor, 
írja a pmg.ua.

A holttestre a huszti járási Kis-
patak (Potocsok) faluban bukkantak 
a Csehovec patakban. A búvárok 11 

Női holttestet találtak megyénkben
óra 30 perckor húzták ki a vízből az 
1973-ban született nő testét, és átad-
ták a Huszti Járási Rendőrségi nyomo-
zói csoportjának.

A 48 éves nő halálának körülménye-
it vizsgálják.

Október 25-én este közúti baleset tör-
tént megyénkben.

Ezúttal a Lemberg–Szambir–Ung-
vár gépkocsiúton 19 óra körül egy ZAZ 
Szlavuta típusú gépkocsi sofőrje az ung-
vári járási Drugetháza (Zaricsovo) község 
közelében elvesztette uralmát a jármű fe-

Baleset következtében kigyulladt egy autó
lett és az árokba sodródott. Ennek követ-
keztében az autó azonnal kigyulladt. A so-
főr megsérült.

A Perecsenyi 7. Számú Állami Tűzol-
tó- és Mentőegység egyik brigádja vonult 
ki a helyszínre és oltotta el a tüzet, szá-
mol be a pmg.ua.

A tragédia október 24-én történt 
Rahón. 19 óra 12 perckor a szomszé-
dok értesítették a tűzoltókat arról, a 
Goji utcában tűz ütött ki egy lakóház-
ban és annak melléképületében, számol 
be a pmg.ua.

Kezdetben a melléképületben csap-
tak fel a lángok, de mivel az épület fá-
ból volt, a tűz gyorsan átterjedt a lakó-
házra is, ahol a tulajdonos, egy 1935-ös 
születésű nő tartózkodott. A Rahói 2. 

Tűzben vesztette életét egy 86 éves nő
Számú Állami Tűzoltó- és Mentőegy-
ség és a vidráspataki (Vidricska) helyi 
tűzoltóság munkatársai – összesen há-
rom brigád – közel másfél órán át dol-
goztak a tűz megfékezésén, illetve elol-
tásán. 75 négyzetméteren megsemmisült 
a lakóház és a melléképület tetőzete, va-
lamint a berendezés egy része. A tűzol-
tók a helyszínen megtalálták az idős tu-
lajdonosnő holttestét.

Szakértők vizsgálják a tűz okát.

Az ungvári járási Csertézs község-
ben október 25-én tűz ütött ki egy 
magánporta területén, számol be 
a pmg.ua.

A tulajdonosok nem sokkal előtte el-
mentek otthonról, így a szomszédok vet-
ték észre a tüzet a melléképület-együttes-
ben (istálló és fészer tűzifával), és azon-
nal hívták a tűzoltókat, akik először a disz-

Sertéseket és nyulakat mentettek ki a tűzből
nókat és a nyulakat engedték ki az istál-
lóból, hogy ne fulladjanak meg a füsttől. 
Aztán sikerült lokalizálniuk a tüzet, majd 
eloltották azt.

A tűzben az 50 négyzetméter összte-
rületű melléképületek és a benne lévő tár-
gyak megsemmisültek. A tűz gócpontjá-
hoz közeli lakóházban nem esett kár. Szak-
értők vizsgálják a tűz okát.

Október 28-án valamivel éjfél után ér-
kezett a bejelentés, miszerint rabló-
támadás történt a szolyvai vonatállo-
máson.

Az információk szerint az ismeretlen 
elkövető egy kővel kiütötte a kassza ab-
lakát, bántalmazta az ott ülő hölgyet és 

Rablótámadás Szolyván
letépte róla nyakláncát, valamint fülbe-
valóját. 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.

A határőröket szlovák kollégáik figyel-
meztették arra, hogy egy férfi a zöldha-
táron keresztül Ukrajnába tart, írja a 
mukachevo.net.

A Csapi Határőrség sajtószolgálata 
szerint azonnal további határőröket küld-
tek a területre, és megkezdődött a kere-
sés. A határőröknek csak reggel sikerült 
megtalálniuk az ismeretlent. A férfinál 
lévő ID-személyi igazolványból kide-
rült, hogy szlovák állampolgár. A szlo-
vák rendőrség információja szerint a férfi 
őrizetbe vétele előtt néhány bűntényt kö-

Kárpátalján őrizetbe vették a rendőrség elől 
Ukrajnába menekült szlovák állampolgárt

vetett el hazájában: társával együtt betört 
egy magánház udvarára, ellopott egy au-
tót, majd ismeretlen irányba elhajtott. A 
járművet később a határhoz közeli szán-
tóföldön találták meg. A szlovák rendőr-
ség egész éjszaka kereste az elkövetőt, 
azonban csak az ukránoknak sikerült fel-
tartóztatniuk.

A szabálysértőt Ukrajna államhatá-
rának tiltott átlépése miatt vonták fe-
lelősségre. A szükséges eljárási intéz-
kedések megtétele után átadták a szlo-
vák félnek.

Ha csak nagy nehézségek által is, de 
begyűjtötte a kötelező győzelmet a se-
reghajtó Mariupol ellenében a Dinamo 
Kijev, így Mircea Lucescu együttese to-
vábbra is három pont előnnyel vezeti a 
bajnoki tabellát az üldöző Sahtar előtt. 
A kiesés ellen küzdő Minaj nagy vere-
ségbe futott bele Dnyipróban.

Mariupolban ugyan a hazaiak szerez-
ték a találkozó első és utolsó gólját, de a 
két találat között Szidorcsuk duplázni tu-
dott, és rajta kívül még Saparenko is fel-
iratkozott a góllövőlistára. Így aztán, hiá-
ba hozta a kötelező győzelmet az üldöző 
Sahtar is, a bajnoki táblázaton maradt a há-
rom pontnyi különbség a két csapat között.

A Minaj FC már szűk negyedóra eltel-
tével kétgólos hátrányba került a Dnyipro 
vendégeként, és hiába cserélte le Igor 
Leonov vezetőedző a kissé indiszponál-
tan védő Kucser kapust Penykovra, a szü-
netben már három gól volt a hazaiak elő-
nye. 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 

Kiütötték a Minajt Dnyipróban

Szenvedett, de nyert a Fradi…
4-1, Metaliszt 1925 Harkiv – Zorja 
Luhanszk 1-6, Ruh Lviv – Olekszandrija 
0-0, Kolosz Kovalivka – FK Lviv 0-1, 
Vorszkla Poltava – Csornomorec Odesz-
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 hoz-
ták 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 Hon-
véd ellen.

A 11. forduló jelentette a bajnokság 
első körének végét. Eredménysor: Fehér-
vár – Paks 2-1, Mezőkövesd – UTE 2-2, 
MTK – Debrecen 1-1, Gyirmót – FTC 
0-2, Kisvárda – ZTE 5-0, Puskás Akadé-
mia – Honvéd 3-1.

A Kisvárda 23 ponttal áll az élen az 
egyformán 22 pontos FTC és Puskás előtt.

Néhány sorban
Labdarúgásunk második osztályában is 
folytatódtak a hétvégén a bajnoki küz-
delmek.

A második vonalban edzőváltáson át-
esett Ungvári FC három veretlen mérkő-
zést követően most egymás után másod-
szor is vereséget szenvedett.

Az ungváriak a 16. fordulóban 
Homcsenko révén ugyan már az első já-
tékrész 18. percben vezetést szereztek a 
Prikarpattya Ivano-Frankivszk vendége-
ként, de azt követően a hazaiaknál Volosin 
is duplázott, Szondej pedig a második fél-
idő közepén beállította a 3-1-es végered-
ményt.

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 ren-
dezendő 17. fordulóban.

***
Egy osztállyal lejjebb, a második liga 
nyugati régiójának számító A-csoport-
ban szereplő Munkácsi FC a 16. forduló-
ban a Csernyihiv vendégeként diadalmas-
kodott 2-0-ra.

A Latorca-partiak Szerhij Szteny ré-
vén szereztek vezetést a 40. percben, majd 
Makszim Hirnij a 90. minutumban állítot-
ta be a kétgólos munkácsi győzelmet je-
lentő végeredményt.

A 26 ponttal 6. Munkácsi FC a no-
vember 11-én sorra kerülő 17. játékna-
pon a táblázaton mögötte lévő Bukovina 
Csernyivcit látja majd vendégül.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-baj-

nokság Szuperkupa-döntőjében a bajno-
ki ezüstérmes Beregvidék FC ( a képen) 
4-0-ra nyert az újdonsült bajnok és ku-
pagyőztes Mezőgecsei Baktyanec ellen.

A beregszásziak találatain Kész Ti-
bor (2), valamint Barta Ferenc és Roman 
Ohar osztozott.

***
Az országos élvonalbeli női kézilab-
da-bajnokság legutóbbi fordulójában az 
Ungvári Kárpáti előbb 37-21-re, majd 34-
26-ra nyert hazai környezetben a Szpartak 
Kijev ellenében.

A bajnok és listavezető Halicsanka 
Lviv fölényes, 48-13, illetve 39-13 ará-
nyú győzelmet aratott a Kijevi Sportis-
kola vendégeként, míg a Dnyiprjanka 
Herszon 30-23-ra és 31-30-ra győzte le a 
Real Mikolajivot.

Nyolc  mérkőzés t  köve tően  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 vendé-
geként, 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 edző-
meccsnek 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-fe-
hérek 100. BL-győzelme is volt egyben. 

Érdekesség, hogy a Fradi az első BL-
győzelmét még 1994. november 20-án 
érte el a Motor Zaporizzsja ellenében.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Ház eladó

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Összkomfortos családi 
ház eladó Beregszászban 
az Arany János u. 145/A. 
szám alatt. Mob.: +38095-
6951172. 
Nagybaktán, az Akadémi-
ai út 5/1. alatt eladó egy két-
emeletes ház 0,5 ha kerttel és 
két építkezési telekkel, benne 
400 gyümölcsfával és 500 m 
lugas csemegeszőlővel. Tel: 
050-7102136. 

Feketeardóban a Kos-
suth utcában családi ház 
eladó, 10 szotek, kert, ga-
rázs, széles udvar (gáz, víz, 
villany van), enyhén alku-
képes. Irányár: 16000 f.e. 
Mob.: +38096-3174878, 
+380961755090 (17 órától 
vagy hétvégén). 

Lakás eladó

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

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

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

Kerékpár

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

Autó

B e re g s z á s z b a n  e l a d ó 
Opel Astra F ukrán papí-
rokkal. 1995-ös évjáratú, 
1,7 turbodiesel, szervokor-
mány, két légzsák, téli-nyá-
ri gumi. Ár: 2500 f.e. Tel: 
097-3260247. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 
Külső és belső munkákat 
vállalok Beregszászban és 
környékén. Mob.: +38068-
4082884. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Péterfalván, Bökényben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

Budapesti varrodába 
varrót, varrónőt ke-
resünk! Jó kereseti le-
hetőség, teljesítmény-
arányos bérezés. Szál-
lást, folyamatos mun-
kát és munkavállalást 
biz tos í tunk.  E-mai l : 
brezsnyikn@gmail.com. 
Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

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

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

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

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

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Hűtés, fűtés

Használt 5 szekciós fa-
t ü z e l é s ű  k a z á n  e l a d ó , 
orosz gyártmány, jó ál-
lapotban. Mob.: +38096-
3807006. 

Bútor

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

Barkács, szerszám

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

piac, élelmiszer

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

Mezőgazdasági eszköz

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

Állatok

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

Növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.:+ 
38095-3260426. 

Társkeresés

52 éves férfi komoly kapcso-
lat céljából szeretne megis-
merkedni a hozzá illő hölgy-
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
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1. Alapos arctisztítás
A ragyogó arcbőrhöz 

az első lépés a rendsze-
res és alapos tisztítás. 
Sok bőrgyógyász ajánl-
ja a dupla-mosakodást, 
azaz hogy arcunkat estén-
ként kétszer is megtisztít-
suk arclemosóval. Ez fő-
leg akkor fontos, ha erős 
sminket viseltünk egész 
nap, hiszen az alapozó, a 
vízálló szempillaspirál és 
a szemhéjfestékek jól ta-
padnak a bőrre és lehet, 
hogy első körben nem tud-
juk őket maradéktalanul 
eltávolítani.

A szalicilsav-tartalmú 
lemosók remekül tisztít-
ják a bőrt és gyengéden, 
de hatékonyan távolítják 
el a sminket, az egész nap 
rárakódott szennyeződé-
seket és az elhalt hámsej-
teket. A sminklemosó ken-
dők nem tisztítanak meg-
felelően. Csak akkor hasz-
náld őket, amikor nincs 
lehetőséged a rendes esti 
mosakodásra.
2. Gyengéd hámlasztás

A kulcsszó a „gyen-
géd”, mert a túlhámlasz-
tás többet árt, mint hasz-
nál. Testradírt semmikép-
pen ne használjunk az ar-
cunkra mert túl durva és 
lehetőleg a cukrot is ke-

Teljesen összeszűkülnek a pórusok 
ezzel a módszerrel

Először is tisztázzuk, hogy a pórusok méretén sajnos 
nem lehet változtatni és tartósan „összehúzni”, azon-
ban tisztán tudjuk őket tartani, amivel hatékonyan 
minimalizálhatjuk megjelenésüket az alábbi öt tippel.

rüljük, ha mi készítjük ma-
gunknak az arcradírt.

Az elhalt hámsejtek eltá-
volítására jó módszer a bőr-
radírozás, azaz ahogy a bőr-
gyógyászok mondják, a fizi-
kai hámlasztás.

Hetente maximum egy-
szer radírozzunk és a lehető 
leggyengédebb termékkel. A 
kémiai hámlasztás biztonsá-
gosabb, olyan termékeket ke-
ress, amin szerepel az AHA 
vagy BHA, ezek a gyengéd, 
de hatékony hámlasztó sa-
vak, melyek minimalizálják 
például a mitesszerek kiala-
kulását is.
3. Retinol, a csodaszer

Nálunk még nem, de 
nyugaton már elterjedt az 
öregedésgátló csodaszer, 
amit minden sztár és bőr-

gyógyász előszeretettel 
használ. A Retinol – vagy 
Retinoid – nem más, mint vi-
tamin A1-alkohol, amely se-
gíti a bőrmegújulást.

Serkenti a kollagén-
termelődést és a finom rán-
cok kialakulását is, de sokan 
– főleg a fiatalabbak – akné 
ellen használják. A Retinolt, 
vagy Retinol-tartalmú kré-
meket óvatosan kell hasz-

nálni, mert az érzékeny bőr 
kipirosodhat, sőt, hámlani is 
elkezdhet tőle. A bőrt hoz-
zá kell szoktatni és először 
csak kéthetente vagy heten-
te használni.

Ez a csodaszer nemcsak 
hosszú távon késlelteti a bőr 
öregedésének látható hatása-
it, hanem bőrmegújító tulaj-
donsága által a pórusok meg-
jelenését is csökkenti.

A Retinolt 25-30 éves kor 
felett ajánlják a szakemberek, 
előtte – fiatal bőrön – nem 
szükséges a használata. 

4. Pórusminimalizáló 
maszkok

Az arcmaszkok hasz-
nálata igazi kényeztetés a 
bőrnek, amit mindig meg-
hálál, de nemcsak tápláló 
és hidratáló pakolások lé-
teznek.

Ha a pórusaid szeret-
néd kevésbé feltűnővé ten-
ni, a szén vagy agyag tar-
talmú maszkok a barátaid.

Ezek gyengéden ki-
tisztítják az eltömődött pó-
rusokból a szennyeződése-
ket és közben nem irritál-
ják a bőrt. A mitesszer-el-
távolító 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 ala-
posan megtisztítottuk, már 
csak az a dolgunk, hogy 
vizuálisan teljesen eltün-
tessük a pórusainkat, amit 
a legkönnyebben a meg-
felelő sminkalap haszná-
latával érhetünk el. Ennek 
a terméknek – másnéven 
primernek – a felvitele 
után azonnal csökken a 
pórusok láthatósága és a 
smink is szebb és tartó-
sabb lesz a használatával.

Olyan sminkalapot vá-
lassz, ami a bőrtípusod-
nak megfelel és attól sem 
kell megijedned, ha lá-
tod, hogy a termék szil-
ikont tartalmaz. Ugyan so-
kan igyekeznek elkerülni a 
szilikon-tartalmú szépség-
ápolási termékeket, de a 
primer esetében nem kell, 
ugyanis a szilikon remekül 
takarja el a pórusokat anél-
kül, hogy telítené őket.

1. Levendulás pakolás
A levendulát használ-

ják hajnövesztőszerként 
is, ezért tud segíteni ab-
ban, hogy hosszabbak le-
hessenek a pilláid.

Ha a túl sok szempil-
laspiráltól kiszáradtak a 
szempillák, a levendula-
olaj segít, hogy regene-
rálódjanak.

A pakoláshoz ½ teás-
kanál kókuszolajba kell 
keverned 3-4 csepp le-
vendula esszenciát, majd 
ezzel óvatosan végigken-
ni a pilláidat, amelyeket 
előtte alaposan megtisztí-
tottál a sminktől is. A kó-
kuszolaj is tökéletes ápo-
lószer, amely szintén se-
gít regenerálni a törede-
zett pillákat.

Hetente néhány al-
kalommal használd este 
a pakolást, amelyet vat-
takoronggal tudsz a leg-
könnyebben felvinni. 
Nem kell lemosnod, de 
arra ügyelj, hogy ne fo-
lyasd a szemedbe.
2. Olíva olajos-citro-

mos pakolás

Szuper természetes módszerek, hogy 
gyorsabban nőjön a szempillád

Ha túl rövidnek tartod a szempilládat, de ódzkodsz a 
három dimenziós vagy egyéb, nem természetes műpil-
láktól, de unod azt is, hogy 5 rétegben kell felvinned a 
szempillaspirált, akkor kipróbálhatsz pár házi mód-
szert is, hogy gyorsabban növekedjenek a pilláid. Ehhez 
csupán néhány egyszerű hozzávalóra lesz csak szüksé-
ged a spájzból. Mutatjuk a tippjeinket!

Az olíva olaj is szuper re-
generáló szer, amelyet hasz-
nálnak hajnövesztőként is, 
míg a citrom héja A-vita-

mint és C-vitamint tartal-
maz, amelyek segítik erő-
södni a pilláidat.

¼ csésze olíva olajba áz-
tasd be egy biocitrom lere-
szelt héját, majd hagy ebben 
állni 2-3 napig!

Rendszeresen használd a 
kencét a szempilláidon, akár 
minden este, amíg el nem 
fogy ez a mennyiség!

Szintén vattakoronggal 
célszerű felvinned, és ez sem 
igényel lemosást.

3. Masszázs és fésülés
A szempillákat azon kí-

vül, hogy különböző tápláló 
olajokkal és pakolásokkal ke-
ned be, érdemes naponta egy-
szer átfésülnöd.

Erre tökéletesen alkalmas 
egy szemöldökkefe vagy egy 
szempillafésű, esetleg egy 

régi szempillaspirál keféje, 
ha alaposan kitisztítod.

A fésülés segít megtisztí-
tani a szempillákat a ráragadt 
szennyeződésektől, ezért ha-
tékony.

Ezen kívül hetente egy-
két alkalommal a szempil-
lák tövénél a bőrödet is ér-
demes átmasszíroznod, hogy 
serkentsd a vérkeringést, 

ami szintén segíti a növe-
kedést.

4. Zöld tea
Az egyik legegysze-

rűbben elkészíthető szem-
pilla-erősítő folyadék egy 
csésze zöld tea.

Ehhez viszont célszerű 
nem a filteres verziót hasz-
nálnod, hanem szálas teát 
vásárolnod.

Nagyjából 70 fokos 
vízben áztasd a teát, 1 csé-
sze vízhez adj egy teáska-
nálnyit, 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, dú-
sabbak és erősebbek le-
gyenek.
5. E-vitamin kapszula

Az E-vitamin kap-
szulában található olaj 
is az antioxidánsok ere-
jével segít növeszteni a 
szempillát, illetve ser-
kenti a vérkeringést is, 
ezért érdemes a szem-
pillák tövébe is óvato-
san belemasszírozni. 

Tényleg óvatosan, hogy a 
szemedbe ne folyasd!

A kapszulát egy kisol-
lóval vághatod fel, majd 
a benne található olajat 
öntsd egy pohárba.

Ezt kend a pilláidra és 
hagyd 3-4 órát rajtuk állni, 
vagy egyszerűbb, ha éjsza-
kára kened fel.

Naponta használhatod.

Így készítsünk otthon gyógy-
növényes, illóolajos fürdőt

A meleg víz kellemes hatását fokozhatjuk gyógynövé-
nyekkel, illóolajokkal, amelyek nemcsak a gyógyulás-
ban segíthetnek, hanem hangulatunkat és bőrünk szép-
ségét is javíthatják.

A meleg víz ugyan már önmagában is jót tesz, ám a kád-
fürdő hatása még tovább fokozható. Bizonyos fürdőadalé-
kokkal speciális panaszokat vehetünk célba, hogy helyre-
állítsuk a szervezet egyensúlyát. Különösen alkalmasak a 
gyógynövények és illóolajok, mert önállóan is komoly gyó-
gyító 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 fazék-
ba, 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 ottho-
ni 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 érzékek-
nek, 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 el-
lenőrző számát. Tegyünk 5-8 csepp illóolajat fél pohár tej-
színbe, 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 önma-

gában is kiváló szépítőszer, melyet hígítatlanul önthetünk 
bele a fürdővízbe.

A sárgabarackfürdő javítja a keringést, a mézfürdő ki-
simítja a bőrt és nyugtatja a bőridegeket, a friss író bőrlá-
gyító és gyulladáscsökkentő hatású, a tejszínfürdő pedig 
bársonyosan puhává teszi a bőrt. De nézzük a gyógynövé-
nyek hatásait is:

Angelika: Angyalgyökérnek is hívják, enyhíti a gör-
csöket, a kólikát, a reumát és a hátfájást, de még a gyom-
rot is nyugtatja.

Macskagyökér: Nyugtatja az idegeket és a túlérzékeny 
gyomrot, ezenkívül felfúvódás, álmatlanság és alhasi gör-
csök is kezelhetők vele.

Lucfenyő: A fenyő tűlevelének készen kapható kivo-
nata fürdővízbe öntve általános nyugtalanság és ideggyen-
geség ellen hat. Élénkíti az egész szervezetet.

Orbáncfű: Alkalmas a változókor panaszai, fejfájás, 
köszvény és idegesség ellen.

Kamilla: Nyugtató, görcsoldó, javítja a keringést, se-
gít megfázáskor, valamint reuma és gyomorgörcs esetén. 
Fagyos testrészt, elhanyagolt sebet, keléses bőrt, aranyér-
től megduzzadt végbélnyálka-hártyát mind kamillás für-
dővel kezelhetjük.

Feketefenyő: Tűleveleinek kivonata vízbe téve erősí-
ti az egész szervezetet, és elősegíti a mély légzést, élénkí-
ti a vérkeringést.

Levendula: Sokoldalú gyógyereje erősíti a szívet és 
az idegeket, szünteti a keringési zavarokat, nyugtat, segí-
ti 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, nyug-
tatja a gyomrot és az idegeket.

Kankalin: Izzasztó hatású, segít influenza és hörghu-
rut esetén.

Mezei zsurló: Reuma, ekcéma, aranyeres csomók ke-
zelésére, köszvényes csomóknál, lábduzzanatoknál, fül-
betegségeknél, a vese és hólyag idült hurutjainál, epekő-
rohamnál használható.

Tölgyfakéreg: Gyulladásos bőrbetegségek, ekcéma, 
túlzott izzadás kezelésében nyújt segítséget.

Szénavirág: Fokozza a vérellátást, ezáltal az 
oxigenizációt, jó terápiás módszernek bizonyul anyagcse-
rezavarok, reumás betegségek esetén és a lokális izom-
görcs oldására.

Rozmaring: Visszér, rándulások, reumás betegségek 
esetén használható, de emellett az epegörcs oldását, a szív 
vérellátásának javítását képes létrehozni.

Kakukkfű: Jó nyákoldó, köptető, hörgőgörcs csökken-
tő, 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, na-

rancsvirág, pálmarózsa, szantálfa, ilang-ilang
Hangulatjavító: perubalzsam, grépfrút, citromfű, 

limett, mandarin, narancsvirág, pálmarózsa, citrom
Harmonizáló: grépfrút, jázmin, levendula, limett, man-

darin, pálmarózsa, rózsa, szantálfa, ilang, ilang
Afrodiziákum: jázmin, rózsa, ilang-ilang
Szorongásgátló: perubalzsam, narancsvirág
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Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

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

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

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

Kárpátaljai verseny online közvetítéssel. Zsűrizés 
élőben Kaposvárról.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is 
várjuk!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gisztrációs díj nincs.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE-

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

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Részvétnyilvánítás 
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes 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.

Rendkívül kedvező 
hétre számíthatnak a 
Kos csillagjegy szü-
löttjei. Mutassa meg, 

hogy milyen fából faragták és 
bizonyítsa be mások számára 
is, hogy mi mindenre képes. 
A feletteseire nagy hatást gya-
korol az Ön viselkedése és a 
munkamorálja. Ami a magán-
életét illeti, szintén remek idő-
szak elé nézhet, most ugyanis 
sokkal több ideje lesz a család-
jára, különösen a gyermekeire.

Ez az időszak lelki-
leg kissé megterhelő 
lehet az Ön számára, 
de igyekezzen min-

dig nyugalmas és türelmes 
maradni. Valaki a munkahe-
lyén lehet, hogy megpróbálja 
bemocskolni a hírnevét, ezért 
legyen nagyon óvatos és dol-
gozzon minél keményebben 
annak érdekében, hogy meg-
mutassa, hogy mi is rejlik Ön-
ben. Lehet, hogy a héten talál-
kozni fog egy régi barátjával.

Az Ikrek szülött számá-
ra ez a hét nagyon gyü-
mölcsöző lehet. Sikere-
sen tudja megtervezni a 

jövőjét, ami segíthet egy biztos 
karrier kiépítésében. Most dol-
gozzon nagyon keményen an-
nak érdekében, hogy később él-
vezhesse a sikereit. Egy barát-
ja nagyon megbánthatja az ér-
zelmeit, de azt ajánljuk, hogy 
kerülje el a vele való vitákat és 
veszekedést, mert csak tovább 
mérgesedik a helyzet.

Ez egy nagyon felka-
varó hét lesz a Rák 
csillagjegyek számá-

ra, ugyanis esélyes, hogy az 
egészségi állapota rosszabb-
ra fordul. Fontos, hogy oda-
figyeljen a teste jelzéseire, 
és még a kisebb megfázáso-
kat se hanyagolja el. Azonnal 
menjen el orvoshoz, ha bármi 
szokatlant érez. Fordítson na-
gyobb figyelmet a családtag-
jaira, és csaljon minél több-
ször mosolyt az arcukra. 

Egy nagyon kifizető-
dő időszak elé nézhet, 
ezért azt tanácsoljuk, 

fektesse be a megtakarításait, 
mert azzal még nagyobb jö-
vedelemre tehet szert. Ezzel 
segít megteremtenie magá-
nak a biztos anyagi hátteret. 
A gyermekei, vagy egy Ön-
höz közelálló gyermek ag-
godalomra adhat okot, ezért 
különösen figyeljen oda rá-
juk, és járjon nyitott szem-
mel ezen a héten.

A Szűz csillagjegyű-
ek sajnos az életük 
több területén is ne-

hézségeket tapasztalhatnak. 
Az egészségi állapota na-
gyon megsínyli ezt a hetet, 
ezért fontos, hogy a legap-
róbb egészségügyi problémá-
ját se vegye félvállra. Min-
denképpen konzultáljon a há-
ziorvosával és egyeztessenek 
időpontot egy alapos kivizs-
gálásra. Egy családi vita tel-
jesen felzaklathatja.

Ezen a héten a csilla-
gok állása igencsak 
Önnek kedvez. Fontos 
döntéseket tud meg-

hozni és nagyon sikeres lehet 
életének szinte minden egyes 
területén. Szakmailag is na-
gyon jó eredményeket köny-
velhet el magának, a felettesei 
pedig teljesen le lesznek nyű-
gözve a munkájától. A család-
jával is sok időt tud együtt töl-
teni, ráadásul nemcsak felüle-
tes beszélgetéseket folytatnak.

Ez egy rendkívül ne-
héz időszak lehet a 
Skorpió csillagjegyek-
nek. Nem tud végezni 

a feladataival és emiatt teljesen 
meg kell változtatnia a terve-
it. Ez részben azért van, mert 
elfáradt és kimerült. Próbáljon 
megnyugodni és őrizze meg a 
barátságos viselkedését a mun-
kahelyén. Hamarosan minden 
nehézségnek nyoma veszik. 
Legyen nagyon hálás, hogy a 
családjával ilyen jó a viszonya.

Remek időszak köszönt 
Önre, ráadásul a család-
ja és a barátai minden-
ben támogatják, történ-

jen bármi is. Tervezzen meg egy 
rövid kirándulást velük, meglát-
ja, nagyon jó kedve lesz általa. 
A munkahelyén mindent ki-
válóan teljesít és időben ké-
szen lesz az Önre bízott felada-
tokkal, így rengeteg ideje lesz 
arra, hogy alaposan kipihenje 
magát. Most végre megmutat-
hatja az Önben levő tehetséget.

Nagyon gyümölcsö-
ző időszak vár Önre, 
hiszen a siker egy 
új szintjére léphet. 

Azonban fontos, hogy tovább-
ra is ugyanolyan keményen és 
kitartóan dolgozzon, ahogyan 
eddig tette. Ha így tesz, akkor 
biztos lehet benne, hogy egy 
előléptetés, vagy fizetéseme-
lés hamarosan az Öné lesz. 
Azt tanácsoljuk, bölcsen vá-
lassza meg azt, hogy kit fo-
gad a bizalmába ezen a héten.

Nehéz időszak vár 
most a Vízöntő csil-
lagjegyekre. A sikert 

ugyanis nem adják köny-
nyen és nagyon keményen 
kell megdolgoznia, ha el 
akarja érni a céljait. Gondol-
jon azonban arra, hogy ez az 
időszak hamarosan elmúlik, 
és lehetőséget teremt valami 
teljesen új dolog kezdetére. 
A magánéletét tekintve, na-
gyon nehezen tudja megol-
dani a kapcsolati problémáit.

Itt az ideje, hogy is-
mét vidám és ki-
egyensúlyozott le-

gyen, ezen a héten ugyanis 
nagy az esély rá, hogy ünne-
pelni fog. Emellett a család-
jával való kapcsolata is re-
mek fordulatokat vesz, hi-
szen a képesek tisztázni a 
múltbeli nézeteltéréseiket 
és ismét szorosabbra fűzik a 
kapcsolatukat. Figyeljen és 
viselje gondját a szüleinek, 
különösen az édesapjának.
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Van egy tea, ami megóv a betegségektől

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

Egészséges csodaital a 
jó emésztés zálogaJapánban már hosszú idők óta rajonga-

nak érte, Európában azonban csupán el-
múlt években fedezték fel csodaerejét. Az-
óta már desszertekhez, sőt kávékba is elő-
szeretettel 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 újab-

ban a matcha tea megszállottja. Többek között az egész-
séges életmód hű követője, Gwyneth Paltrow is előszere-
tettel fogyasztja, és amibe csak lehet, belefőzi. Külföldön 
a tejeskávétól a levesen át egészen a brownie-ig minden-
hez felhasználják.

A matcha ugyanis valójában egy por formában besze-
rezhető zöld tea fajta, melyet a rituális japán teaceremóni-
ák alkalmával használtak.

Sokáig a nemesek féltve őrzött titka volt, amelyet a sze-
rencsés kiválasztottak orvosságként fogyasztottak.

A teát egy 8. századi Zen pap, Eiszai tette közkinccsé, 
aki szerint a matcha a tökéletes eszköz a fizikai és men-
tális egészség megőrzéséhez. Lássuk, miért érdemes fo-
gyasztanod!

Megóv a betegségektől
A magas minőségnek és a por formában elfogyasztott 

leveleknek köszönhetően jóval több tápanyaghoz juttatha-
tod szervezeted, mint a hagyományos zöld teák esetében.

Kutatások szerint a matcha teában több antioxidáns ta-
lálható, 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 rákmeg-
előző és zsírégető tulajdonságáról ismert. A tudományos 
kísérletek szerint a matcha 137-szer több EGCG-t tartal-
maz, mint más zöld tea.

Ha teheted, fogyassz belőle ősszel és télen naponta leg-
alább egy csészével, hogy elkerüld a betegségeket!

Ellazít
Több mint egy évezreden keresztül a teát japán zen 

buddhista szerzetesek használták kikapcsolódáshoz és me-
ditáláshoz.

Nem véletlenül, hiszen ma már tudjuk, hogy a matcha 
nyugtató hatása a leveleiben lévő L-theanine nevű amino-
savnak köszönhető, mely elősegíti az alfa hullámok jelen-
létét az agyban, így pihentető hatással van ránk, anélkül, 
hogy álmosítana.

Ennek következtében tehát kitisztítja az elmét, és köz-
ben ellazít. Az L-theanine jól ellensúlyozza a koffein ha-
tását, és segít csökkenteni a vérnyomást.

Egy másik jótékony mellékhatása ennek a zöld cso-
daitalnak, hogy dopamint és szerotonint termel, melynek 
köszönhetően javítja a hangulatot és a memóriát, valamint 
elősegíti a koncentrációt.

Tökéletes egészséges kiegészítője lehet tehát az éjsza-
kába nyúló tanulásnak.

Megtisztítja a szervezetet
A tealevelek a klorofill nevű anyagnak köszönhe-

tik zöld színűket, mely segít kivonni a méreganyagokat a 
szervezetből.

Ellentétben más fajtákkal, melyeknél eldobjuk a levele-
ket, miután elkészült a tea, a matchát (por formában) azok-
kal 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, se-
gíti a vese és a máj működését is és antibakteriális tulaj-
donságokkal bír.

A fogyókúrádhoz is kiváló kiegészítő lehet, hiszen az 
EGCG nevű anyagnak hála megállíthatja a zsírsejtek növe-
kedését, 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 újko-

ri japán harcosok, a szamurájok, energetizáló hatása miatt 
matcha teát ittak, mielőtt csatába indultak.

A matcha nagy mennyiségben tartalmaz koffeint, azon-
ban mégis más hatást ér el, mint más teák, vagy a kávé.

Az L-Theanine nevű aminosavnak köszönhetően hosz-
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.

Sokan úgy vélik, csupán a vitaminokat kell 
pótolnunk betegség idején, vagy éppen ak-
kor, ha kimerültnek, fáradtnak érezzük ma-
gunkat. Alig gondolunk a nyomelemekre és 
az ásványi anyagokra! Pedig ezek az épí-
tőkövek éppúgy fontos és pótolhatatlan 
feladatokat látnak el a szervezetünkben.

Szelén
Hiányának tünetei: Pajzsmirigy alulműködés, állandó-

suló fáradtságérzet, rendszeres vetélés.
Ezt okozza hosszú távon: Nagyobb eséllyel alakulnak 

ki különféle daganatos megbetegedések és romlik a szer-
vezet védekezőképessége. Meddőséget, hormonproblémá-
kat, gyulladásos betegségeket okozhat.

Mi váltja ki? A szelént nem tartalmazza minden élelmi-
szer. Nem feltétlenül könnyű hozzájutni a megfelelő meny-
nyiséghez, ezért egyoldalú táplálkozás esetén könnyen fel-
léphet a hiány.

Miből pótolhatod? Szelén van a fokhagymában, vörös-
hagymában, élesztőben és a tenger gyümölcseiben, halak-
ban, kölesben.

Magnézium
Hiányának tünetei: Fáradékonyság, ingerlékenység, fej-

fájás, izomgörcsök, szívritmuszavarok, vérnyomás-és me-
móriazavarok.

Mi váltja ki? Magnéziumhiányt egyes élethelyzetek is 
okozhatnak, de előidézheti a nem megfelelően kezelt cu-
korbetegség, a túlzásba vitt sport, vagy akár az alkoholfo-
gyasztás, hasmenés is.

Ezt okozza hosszú távon: Elősegíti a különféle izom-
működési zavarok megjelenését, pl. a görcsöket, továbbá 
az idegrendszerre is káros hatással bír.

Miből pótolhatod? A legtöbb gyümölcs és zöldség tar-
talmaz magnéziumot, de a gabonafélék is hozzájárulnak 
az utánpótláshoz.

Réz
Hiányának tünetei: Hasmenés, őszülés, hajhullás, fára-

dékonyság, légzőszervi- és vérnyomásproblémák, bőrgyul-
ladás, 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 hiá-
nyos működését okozza és vérképzési zavarokhoz, továb-
bá zsírmájhoz vezethet.

Miből pótolhatod? Sok réz van a májban és a hüve-
lyes zöldségekben.

Cink
Hiányának tünetei: Immungyengeség, gyakoribb gyo-

mor-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. Okoz-
hatja még szigorú diéta, hányás, hasmenés, felszívódási za-
var, vitaminhiány.

Ezt okozza hosszú távon: A cinkhiány hosszú távon hoz-
zájárulhat a rákos megbetegedések kialakulásához, és akadá-
lyozza a fehérjeszintézist, valamint a szénhidrát-anyagcserét.

Miből pótolhatod? Sok cink van a húsokban, májban, 
dióban, mandulában és a búzacsírában.

Jód
Hiányának tünetei: pajzsmirigy megnagyobbodás, gyer-

mekek esetén a fejlődés visszamaradása.
Mi váltja ki? Nagyon nehéz hozzájutni megfelelő táp-

lálkozással a jódmennyiséghez, emiatt a lakosság túlnyo-
mó része jódhiányos. Probléma általában akkor alakul ki, 
ha a csökkent mennyiség sem tud felszívódni pl. gyógy-
szerek mellékhatása, és szelénhiány végett.

Ezt okozza hosszú távon: Anyagcserezavarokhoz, illet-
ve pajzsmirigyproblémákhoz, golyvához vezet.

Miből pótolhatod? Tengeri halakban, jódozott konyha-
sóban, lazacban, tojásban, paradióban és a zöld növények-
ben találsz sok jódot.

A kefir nagyon egészséges, mert segíti az 
emésztést, valamint erősíti az immunrend-
szert. A Kaukázusból származik, ahol az 
egészségre gyakorolt jótékony hatása mi-
att a „százévesek italának” nevezik. Cik-
künkből még több érdekes és hasznos dol-
got megtudhatsz a kefirről.

Először is: mi az a kefir?
Ez savanyított tej, amely kefirgombák segítségével 

állítható elő az alvadó tejből. Eredetileg kancatejből csi-
nálták, ahogy a mongol kumiszt, manapság mifelénk már 
csak tehéntejet használnak erre a célra. A sűrű állagú ital 
íze hasonlít az aludttejéhez, de magasabb szénsavtartal-
ma miatt savanyúságát intenzívebbnek érezzük.

A szénsav okozza a boltban vásárolt kefir dobozá-
nak felpuffadását is – általában bőven a szavatossági 
idő lejárta előtt.

A hagyományos kefirkészítés során csekély alkohol-
tartalom is keletkezik (a lótejből készülő kumisz tudva-
levőleg 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 cso-
magoláson megadott anyagösszetételből is kiderül, nem 
tartalmaznak alkoholt.

És mik azok a kefirgombák?
A tejbe tett oltószer élesztőgombák és bizonyos jóté-

kony 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-vita-

minok, folsav, továbbá kalcium, magnézium, vas és jód. 
Ezek jót tesznek a csontoknak, fogaknak, izmoknak, ide-
geknek, valamint a pajzsmirigynek. A kefirt a benne ta-
lálható probiotikumok miatt is kedvelik. Más tejtermé-
kekhez képest, mint pl. a joghurt vagy az aludttej, a ha-
gyományos kefir a tejsavbaktériumokon kívül élesztőt 
és ecetsav-baktériumokat is tartalmaz.

A vastagbélben ezek a mikroorganizmusok erősítik a bél-
flórát, pusztítják a kórokozókat, és ezáltal segítik a szerve-
zet 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 mitesszerek-
kel vívott harcban jelentős szerepet játszik. De felhasz-
nálják 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 gyümölcs-

leveknél is, ez a mennyiség nem lehet káros hatású, leg-
alábbis 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 fokozot-
tan szükség a terhesség alatt.

Hogyan készítsünk kefirt?
Aki saját kefirt akar készíteni, az két napig erjessze 

a tejet a kefirgombával légmentes edényben, szobahő-
mérsékleten, sötét helyen.

Utána le kell szűrni az egészet, hogy eltávolítsuk be-
lőle a kefirgombát. Szinte bármilyen állat teje megfelel, 
mindegy, hogy tehén-, juh- vagy kecsketej.
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Plusz egy vicc

2021. 43. szám meg   -
fej  tése: A kalácsból 
mindenki részt kér, 
de aratáskor üres a 
mező.
plusz    egy vicc: – Ak-
kor menj be az étte-
rembe, én majd kint 
megvárlak. 

Túrógombóc

Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Magyarországra, Hantosra 
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és 

marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk 
munkatársakat keres 

LOVÁSZ ÉS KARBANTARTÓ
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos 
munkavégzés

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

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

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 evő-
kanál 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 össze-
állítani, éjszakára beteszem a hűtőbe és másnap főzöm meg.)

A pirított zsemlemorzsához a zsírt/olajat felforrósítjuk egy serpe-
nyőben, majd kisebbre vesszük a lángot a serpenyő alatt, beletesszük a 
zsemlemorzsát és folyamatosan kevergetve megpirítjuk. Elzárjuk alat-
ta a lángot és ekkor keverjük bele a porcukrot. 

A túrós masszából vizes kézzel gombócokat formázunk (kb. 4 cm át-
mérőjű gombócokat szoktam készíteni). Közben egy fazékban vizet for-
ralunk 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 ma-
gát, akkor sosem fő szét a gombóc (ezért szoktam 1 éjszakára a hű-
tőbe tenni).

Tálalhatjuk úgy is, hogy csak porcukorral meghintjük a gombócok 
tetejét, de kínálhatjuk tejfölmártással is: ehhez 2-3 dl tejfölt összeke-
verünk ízlés szerinti porcukorral.

A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Pannika ijedten hátrál egy nagy farkaskutya elől.
– Ne félj – bátorítja a kutya gazdája –, hiszen lát-

hatod, 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, 
IRÁNT,  JOLKA,  KÓ -
RUS, MÁKOS, MOHÁK, 
OKOZÓ, ONNA, PSOTA, 
TINUS, TUDOM, VOLGA, 
YAREN.

H a t b e t ű s e k :  ATA -
NÁZ, ÁSADÉK, BÁLÁ-
ZÓ, CRUISE, DALMÁT, 
DÉTÁRI, ELÁZIK, KA-
RIKA, KOLOZS, MÁ-
ZOLT, MELYIK, OKU-
LÁS, OLGIKA, RAKASZ, 
SZÁLKA, TAFOTA, TA-
LÁLT, TANONC, TISZAI, 
UNALOM, ZITUKA. 

Hétbetűsek: BEHÁLÓZ, 
HIGGYEK, RYANAIR, VÉ-
GÉNEK.

N y o l c b e t ű s e k : 
ALITALIA, DALLISTA, 
EGÉRMAKI, KIÁRASZT, 
ODAFÁRAD, PARAZITA, 
TRIKOLÓR, ZABOLÁZÓ.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ALAPSPORTÁG, STATISZ-
TIKA.

Tizennégy betűsek: GE-
NERÁLBASSZUS, PARTI 
NAGY LAJOS.

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 au-
tomatikusan a fájdalomcsillapító után nyúlunk, noha 
könnyen lehet, hogy ennél természetesebb megoldás 
is létezik a problémádra!

Szakértők szerint bizo-
nyos teák csodálatos hatás-
sal vannak a testünkre, és 
a fejfájások idején is érde-
mes fogyasztani őket. Egy-
részt hidratálnak, ami már 
önmagában elviselhetőbbé 
teszi a fájdalmat, másrészt 
pedig gyulladáscsökken-
tő antioxidánsaik segítenek 
elmúlasztani a kellemet-
len érzést. Ezért most ösz-
szeszedtünk neked néhány 
teát, amiből egy következő 
fejfájás esetén mindenkép-
pen igyál meg egy bögrével!

1. Fűzfakéreg tea
Tudtad, hogy az aszpi-

rin egyik legfontosabb ösz-
szetevője, a szalicin épp 
a fűzfakéregben található 
meg? Ebből kifolyólag egy 
fűzfakéreg tea nem csak a 
fejfájást, de egyéb testi fáj-
dalmakat is enyhíti: ilyen 
az izomfájdalom, a hátfá-
jás, és a szédülés is.

Ha nem érzed jó passz-
ban magad, több testrészed 
is fáj, és szeretnél egy fi-
nom, de hatásos megol-
dást találni a problémák-
ra, ez a tea lesz a legideá-
lisabb választás!

2. Kamilla tea
A kamilla tea elsősor-

ban nyugtató és relaxáló 
hatása miatt ajánlott a fej-
fájásokra. 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 gondolat-
ban egy kicsit kikapcsolj, 
és relaxálni tudjon a tested, 
amiért az idegrendszered is 
hálás lesz!

Egyébként ha a fej-
fájásodat megfázás vagy 
orrdugulás okozza, szin-
tén a kamilla tea a legjobb 
választás, hiszen ez bizo-
nyítottan segíti az immun-
rendszer erősítését.

3. Borsmenta tea
Számtalan problémára 

nyújthat megoldást a bors-
menta olaj: ilyen a migrén, 
az izomfájdalom, a megfá-
zás és a köhögés is. Ezért 
nem meglepő, hogy tea for-
májában is sokat segíthet a 
testednek, és ebbe a fejfá-
jás is beletartozik.

A borsmenta levelei 
mentolt tartalmaznak, ben-
ne lévő gyulladáscsökkentő 
antioxidánsai pedig segíte-
nek ellazulni, aminek hatá-
sára a fejfájásod is csillapod-
ni kezdhet rövid időn belül.

4. Gyömbér tea
Ez az ital nem csak meg-

fázások esetén lehet valódi 
csodaszer! A gyömbér köz-
tudottan gyulladáscsökken-
tő hatással rendelkezik, tel-
jesen mindegy, hogy ez a 
gyomorban vagy az ideg-
rendszeredben van jelen.

Ezért amikor gyöm-
bér teát iszol, nem csak az 
emésztésed lesz jobb pár 
órán belül, de nyugodtabbá 
válsz, és a fejfájásod erős-
sége is enyhülni kezd. Ér-
demes adni neki egy esélyt 
ilyen helyzetben!

5. Zöld tea
A zöld tea az egyik leg-

egészségesebb ital, amit csak 
fogyaszthatsz, köszönhetően 
magas epigallokatekin-gallát 
tartalmának.

Ez egy gyulladáscsök-
kentő összetevő, ami szám-
talan módon fejti ki pozitív 
hatásait a testedbe jutva. 
Egyrészt azoknak is érde-
mes inni, akik szeretnének 
javítani koncentrációs ké-
pességeiken, és éberebbek 
akarnak lenni (ezért cseré-
lik le sokan a kávét a zöld 
teára), másrészt pedig a fej-
fájások ellen is hatékony!

Ha már ébredés után fáj 
a fejed, indítsd zöld teával 
a napot, és rövid időn belül 
jobban fogod érezni magad.
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2 EURÓPA KUPA NÉVELŐ

1 Z

PLÉD

TALLIUM

☼ O AMPER

☼

4 ☼

HELMUT 
WALLERS-

IDÉZET

MAGYAR-
ORSZÁG KÖZ-
IGAZGATÁSI 

EGYSÉGE

JÓZSEF ATTILA 
VERSE

FOSZFOR
BAZSARÓZSA

BRUNEI 
SPORTJELE

ÁSÍTOZIK

SZÖKKENÉS

FÉL ÁR !

JUHCSOPORT

SPORTPÁLYA 
RÉSZE

BELSŐ TŰZ!
KITÖLTENDŐ 
NYOMTATVÁNY

ELEGYÍT

SZEMÉLYE

FÉRFI PÁRJA

KOVÁCS 
VILMOS VERSE 

(1968)

MEGTALÁL

BEBOCSÁTTA-
TÁS HALLHATÓ  

JELE

SZÍNÉSZ, 
RENDEZŐ 
(ÁRON)

SZÁMÁRA

3
ERŐSEN

IZOMKÖTŐ 
STALAG

… RADU - 
ROMÁN 

SZÍNÉSZNŐ

ZABSZEM !

AZ APPLE MO-
BIL OPERÁCI-ÓS 

RENDSZERE
FOSZFOR ÉS 

SZELÉN

PORTUGÁL 
VÁLOGATOTT 
LABDARÚGÓ

KÉN ÉS 
LAURENCIUM

ELEKTRON-VOLT

TÁPLÁLKOZOTT

EGYHÁZI 
SZEMÉLY
BŐRTOK, 

IDEGEN SZÓVAL

NÉMÁN SÓVÁR!

KONTINENTÁ-
LIS TALAPZAT

FEKETE ISTVÁN 
GÓLYÁJA

KÖNYVET MEG-
JELENTET

GYÜMÖLCS

SEBHELYES

NORVÉGIA 
FŐVÁROSA

USA-BELI TV-
TÁRSASÁG

LÖVÉST HÁRÍT 
(SPORT)

… SUMAC - A 
PERUI 

CSALOGÁNY

HEGY GYOMRA!

NÁTRIUM

TE, ANGOLUL

ÁTMÉRŐ

TÁNCOS 
MULATSÁG

NEWTON

ÓKORI ILLIR 
VÁROS A MAI 
ALBÁNIÁBAN

LENMAG !


