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Itt van a jelenünk és a jövőnk

Lopakodó 
szélsőségek

A gyermekek jelentik a 
jövőt, a megtartó erőt

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

zsALuzó-Ács, betAnított 
zsALuzó munKÁs

AmIt nyújtunK:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és 
szerszámokat biztosítjuk

• az útiköltséget térítjük 
Bérezés: nettó 1500-2200 forintos órabér 
gyakorlattól és telejsítménytől függően

eLVÁrÁsAInK:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem

egyéb InFormÁcIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

munKAIdő: 
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)

magyar útlevél szükséges!
jeLentKezés: 
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az 
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

A kárpáta l ja i  ma-
gyar fiatalok szü-

lőföldjén való megma-
radását, boldogulását 
segíti elő, ha itthon, 
anyanyelvükön tanul-
hatnak olyan piacké-
pes szakmákat, ame-
lyeket nem csak öröm-
mel és szeretettel végez-
hetnek, de anyagi jólé-
tüket is biztosítja. Eb-
ben segít a Rákóczi Fő-
iskola és a Mátészalkai 
Szakképzési Centrum, 
valamint a Georgikon 
Görögkatolikus Mező-
gazdasági és Élelmi-
szeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium (Sátoralja-
újhely) együttműkö-
désével tavaly létre-
hozott II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola Egán Ede 
Szakképzési Centruma. 

Újabb magyar szakképzési lehetőség Kárpátalján

Egy nemzetet nem 
l ehet  l egyőzni 
addig,  míg lé-

lekben fel  nem adja 
a létét folyó küzdel-
met. Az aradi vérta-
núk példájából azért 
tudtak az utánuk kö-

vetkező nemzedékek tag-
jai erőt meríteni, mivel 
a hős tizenhárom utolsó 
leheletéig kitartott elvei 
mellett: a magyar nem-
zetnek igen is joga van 
a szabadsághoz. Ezek a 
gondolatok a Beregardó 

központjában álló szé-
pen felújított Perényi-
udvarházban, új nevén a 
Perényi Kultúrkúria ud-
varán hangoztak el azon 
az ünnepségen, amelyen 
az egybegyűltek az ara-
di vértanúkra emlékez-

tek. Az alkalom kezde-
tén a beregardói refor-
mátus gyülekezet ének-
kara előadta a „Beh ré-
gen vérezel,  szegény 
magyar” című éneket.

Megyeszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról
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Elejét lásd az 1. oldalon

Két héttel ezelőtt Szijjártó 
Péter, a magyar külgazdasá-
gi és külügyi tárca vezetője 
kárpátaljai látogatása során 50 
lélegeztetőgépet ajándékozott a 
megye egészségügyi intézmé-
nyeinek. Ezek közül az Ung-
vári és a Nagybereznai járás 
már megkapta a rájuk eső részt, 
ma pedig a vidékünkön műkö-
dő többi kórház vehetett át 32 
lélegeztetőgépet. Az átadón Le-
hel László, az adomány koor-
dinálásával megbízott Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 

vezetője arról szólt, hogy ezút-
tal mind az általa irányított in-
tézmény, mind az ukrán hatósá-
gok gyors és precíz munkát vé-
geztek. Hisz a lélegeztetőgépek 
célba juttatása komoly szervezést 
igényelt, nemkülönben azok be-
szerelése, valamint az egészség-
ügyi dolgozóók megtanítása a 
berendezések kezelésére. Mind-
ez az elkövetkező napok felada-
ta, melyet a magyar fél, illetve a 
szervezet itteni képviselete vál-
lalt magára. 

A bajban ismerszik meg az 
igaz barát, hangsúlyozta az is-

Beregszászon átadták a lélegeztetőgépeket

A magyarországi adomány 
értéke 3 millió dollár

Ukrajnában a koronavírus-járvány első és második hulláma 
csaknem egybefolyt, s ez a körülmény még inkább megnehezítet-
te az itteni egészségügyi dolgozók munkáját, azt, hogy kellő ha-
tékonysággal védekezzenek a sokszor halálos kimenetelű kór el-
len, hangzott el azon a rögtönzött sajtótájékoztatón, amelyet Be-
regszászon tartottak a magyar kormány által nemrég adományo-
zott lélegeztetőgépek szétosztásánál. Így ezek a berendezések a 
közeljövőben valóban életeket menthetnek majd. 

mert mondást Petruska István, a 
Beregszászi Járási Állami Köz-
igazgatás vezetője, aki Olekszij 
Petrov, Kárpátalja kormányzójá-
nak nevében mondott köszönetet. 
Elismerésre méltó az a hozzáál-
lás, ahogy Magyarország kormá-
nya a veszélyhelyzetben segíteni 
kívánja Kárpátalja lakóit, függet-
lenül azok nemzetiségétől.

A saj tónak nyilatkozva 
Barta József, a megyei tanács 
első elnökhelyettese arról tájé-
koztatott, hogy egy-egy ilyen 
lélegeztetőgép ára 55 ezer USD, 

így az adomány összeértéke meg-
közelíti a hárommillió dollárt. S 
mivel s magyar fél vállalta a be-
rendezések beszerelését és a helyi 
kezelőszemélyzet betanítását is, 
így ez az összeg valamivel meg is 
haladja a hárommilliót. Ám a je-
lenlegi bonyolult helyzetben most 
messze nem az adomány pénzbeli 
értékéről van elsősorban szó, ha-
nem arról, hogy ezekkel a modern 
berendezésekkel sok bajba került 
kárpátaljai életét tudják orvosa-
ink megmenteni, hangsúlyozta a 
KMKSZ politikusa. 

Eszenyi Gábor

Az erős érdekképviselet a kár-
pátaljai magyarság megmara-
dásának garanciája, és az anya-
ország támogatása nemcsak az 
ottani magyarságot segíti, ha-
nem nemzetiségtől függetle-
nül minden ukrán állampol-
gárt érint a térségben – erről 
Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai ál-
lamtitkára beszélt egy csütörtö-
ki online konferencián. Közöl-
te: az elmúlt egy évtized úgy telt 
el, hogy Kárpátalján a nemzeti-
ségi jogok területén folyamatos 
visszalépés tapasztalható.

Potápi Árpád János az Uk-
rajna és Kárpátalja a Covid-19 
pandémia idején és a helyhatósági 
választások előtt címmel rendezett 
tanácskozáson kiemelte: hiábavaló-
ak voltak a várakozások, nem érzé-
kelhető pozitív változás a kisebbsé-
gi jogok területén. Bár a különbö-
ző kulturális, oktatási és gazdasági 
programok zajlanak, de a kárpátal-
jai lebonyolító szervezeteket gyak-
ran „vegzálják”, működésüket pró-
bálják ellehetetleníteni. Az állam-
titkár megállapította: Ukrajna sza-
kított azzal a közel évtizedes gya-
korlattal, amely elnéző a nemzeti-
ségekkel, egyértelműen arra törek-
szik, hogy magát nemzetállamként 
határozza meg. Ez nem jó senki-
nek, Ukrajnának és az ott élő nem-
zetiségeknek sem – mondta.

Kitért a koronavírus járvány 
elleni védekezéshez nyújtott se-
gítségre, és hangsúlyozta: tovább-
ra is mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy támogassák Kár-
pátalját, illetve Ukrajnát.

Az erős érdekképviselet a kárpátaljai 
magyarság megmaradásának garanciája

Várhelyi Olivér uniós biztos 
arról beszélt, hogy Ukrajnának 
mint az ENSZ és az Európa Tanács 
tagjának be kell tartania a nemzet-
közi egyezményeket a kisebbségi 
jogokat illetően. Kijelentette: el-
jött annak az ideje, hogy az uk-
rán kormány partnerének tekintse 
a kisebbségeket, és vonja be őket 

az új, készülő kisebbségi törvény 
megalkotásába. Az a cél, hogy 
olyan módosítás szülessen, amely 
élvezi a helyi kisebbségek támo-
gatását – hangoztatta. Kiemelte: 
ragaszkodik ahhoz, hogy Ukraj-
na hajtsa végre az Európa Tanács 
Velencei Bizottságának ajánlása-
it. A közelgő EU-Ukrajna csúcs 
kapcsán jelezte: a társulási meg-
állapodás alapján ismét áttekintik 
a politikai-gazdasági kapcsolatok 
alakulását.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnöke hozzászólásában kiemel-
te, hogy a járvány idején a leg-
nagyobb támogatást Magyaror-
szág nyújtotta.  Kitért arra, hogy a 

kárpátaljai magyarságot a köz-
igazgatási reform hátrányosan 
érintette. Megszűnt az egyet-
len magyar többségű járás, a 
beregszászi. Ezt a járást úgy 
alakították ki, hogy a magyar-
ság kisebbségbe szorult. Kér-
ték és kérik, hogy olyan járást 
hozzanak létre, amely a ma-

gyarság által lakott területeket 
egyesíti, de ez egyelőre nem 
történt meg. A közelgő hely-
hatósági választások egyálta-
lán nem lesznek könnyűek, és 
azt ismét egy új jogszabály sze-
rint bonyolítják majd le – je-
gyezte meg a külhoni magyar 
politikus.

Bocskor Andrea európai 
parlamenti képviselő, a tanács-
kozás szervezője azt mondta: 
járvány ide vagy oda, az élet 
nem állt meg. Az október 25-
én tartandó helyhatósági vá-
lasztásokra nagyon fontos fel-
készülnie a magyar közösség-
nek – mutatott rá.

MTI

A brüsszeli csúcstalálkozón 60 
millió euró értékű segélyről ír 
alá megállapodást Ukrajna és az 
EU – közölte a Korrespondent.
net október 5-én.

Az Interfax-Ukrajna szerint 
három megállapodást írnak alá, 
melynek összértéke 60 millió 
euró: 30 milliót a régió stabilizá-
lásához, 20 milliót társadalmi fej-
lesztésekre és 10 milliót a „klí-
ma-csomag” keretén belül, mely-

Ukrajna–EU csúcstalálkozó: 60 millió 
eurós segélyt kap az ország

nek célja a fenntartható gazdaság 
fejlesztése. Emellett több kérdést 
is megvitatnak, mint a koronaví-
rus és a keleti helyzet kezelése, de 
más gazdasági stratégiai pontok-
ra is kitérnek.

Az EU reméli, hogy a megálla-
podások erősíteni fogják Ukrajna 
elkötelezettségét és integrációját.

A találkozó után Volodimir 
Zelenszkij kétnapos látogatást tesz 
az Egyesült Királyságban.

Denis Smihal miniszterelnök ki-
jelentette, hogy Ukrajna 15 év 
múlva nem tudja fizetni a nyug-
díjakat – írta a PMG hírügynök-
ség október 4-én.

A miniszterelnök a Lembergi 
Műszaki Főiskolán elmondta, 
hogy azért nem fog tudni nyugdí-
jat adni az állam, mert egyre ke-

Smihal: Ukrajna 15 év múlva nem 
tudja fizetni a nyugdíjakat

vesebb a dolgozó, a népesség el-
öregedő, „probléma van a humán 
tőkével”.

Smihal ennek érdekében újabb 
nyugdíjjárulékot kíván bevezetet-
ni 2021-től.

„Fiatalkortól kezdve minden-
kinek kell a nyugdíjára gondol-
ni” – összegzett a miniszterelnök.

Hit, hazaszeretet, áldozatkészség
Megyeszerte megemlékeztek az aradi vértanúkról

Az ünnepség résztvevőit a mo-
derátor szerepét felvállaló Riskó 
Márta magyartanár, a KMKSZ Be-

regszászi Szervezetének elnökségi 
tagja köszöntötte, rámutatva arra, 
hogy ma szerte a világban a ma-
gyarok megemlékeznek a mártí-
romságot szenvedett szabadság-
harcosokról, akik mindnyájunk-
nak példát mutatnak hazaszeretet-
ből és önfeláldozásból. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
főkonzulja arról szólt, hogy az el-
múlt 171 év alatt jöhettek elnyo-
mók, megszállók, idegen érde-
keket kiszolgáló hatalmak, a sza-
badságvágy mindig ott munkált a 
lelkekben, a szabadság tüzét sem-
milyen zsarnoki erőnek nem sike-
rült kioltani. Ma nehéz időket él át 
a kárpátaljai magyarság, ám erőt 
meríthet abból, hogy küzdelmei- 
ben számíthat az anyaországra. 

A magyar szabadságharc nem 
elbukott, hanem az akkori Európa 
két legerősebb hadseregének sike-
rült együttes erővel leverni, kezd-
te beszédét Brenzovics László. A 

KMKSZ elnöke a továbbiakban arra 
emlékeztetett, hogy mártíromságot 
ugyan ma nem kell vállalni a kár-
pátaljai magyaroknak, ám az októ-
ber 25-i helytatósági választásokon 

minél nagyobb számban részt kell 
venni ahhoz, hogy az itteni nem-
zetrész megmaradjon és fejlőd-
jön, s a továbbiakban is beleszólá-
sa legyen a sorsának alakításába. 

Balázs Antal helyi reformá-
tus lelkipásztor az aradi vérta-
núk életpéldáján arra mutatott rá, 
hogy a hitből és hazaszeretetből 
fakadó áldozathozatal jellemez-
te valamennyiük tettét. Nekünk 
is arra kell törekedni, hogy a mi 
életünkben a krisztusi szeretet 
és a haza iránti elkötelezettség 
együtt legyen. 

Molnár D. István, a KMKSZ 
Beregszászi Alapszerveze-
tének elnöke zárszavában ar-
ról szólt, hogy könnyű az el-
veinkhez ragaszkodni akkor, 
amikor jól megy sorunk: most 
nehezebb idők jönnek, ám 
valamennyiünknek helyt kell 
állni. A megemlékezés végén 
a résztvevők megkoszorúzták 
Perényi Zsigmondnak, az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc mártírjának emléktábláját.

A nap folyamán hasonló 
jelegű megemlékezésekre ke-
rült sor Ungváron, Munkácson, 
Nagyszőlősön és Técsőn is. 

Kovács Elemér
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Elejét lásd az 1. oldalon
Nagybaktán átadták a fel-
újított családorvosi rendelőt, 
amely a Kárpátaljai magyar 
családorvosi rendelők felújí-
tásának támogatása program 
keretén belül került lebonyo-
lításra. A magyar kormány ál-
tal a kezdetektől fogva felka-
rolt nagyszabású projekt egye-
bek mellett kiterjedt a nyílás-
zárók cseréjére, a tető felújítá-
sára, a falfelületek csempebo-
rítására, a külső homlokzat át-

festésére stb. Az elvégzett mun-
kálatok értéke több mint 900 
ezer hrivnya. 

Az átadási ünnepségen Beke 
Mihály András, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának 
első beosztott konzulja arra em-
lékeztetett, hogy a mindenkori 
magyar kormánynak alkotmány-
ban előírt kötelessége, hogy se-
gítse a külhoni magyar nemzet-
részeket a szülőföldjükön való 
megmaradásban és boldogulás-
ban. Egy-egy megújult közös-
ségi intézmény avatóján kéz-
zelfoghatóvá válik ez a támoga-
tás. Fontos a megfelelő fogadó-
készség is, hisz támogatni csak 
az önszervező képességét, iden-
titását megőrizni kívánó, a jö-
vőjével kapcsolatban felelősen 

Nagybaktán megújult a családorvosi rendelő

 Magyarország ismét segít
gondolkodó közösségeket lehet. 
Kárpátalján ebben nagy szere-
pet játszik a KMKSZ, mondta a 
diplomata. 

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke az egészség-
ügy fejlesztésének fontosságát 
emelte ki. Az már mindenki szá-
mára nyilvánvaló, hogy a koro-
navírus okozta veszélyhelyzet 
még sokáig fennáll, a hatékony 
védekezéshez pedig korszerű 
létesítményekre, berendezések-

re, egészségügyi védőfelszere-
lésekre van szükség. Köszönet 
Magyarország kormányának, 
hogy ezek jelentős részét bizto-
sítja számunkra. 

Elek Krisztina, a nagybaktai 
családorvosi rendelő megbízott 
vezetője köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik tevőlegesen 
hozzájárultak az egészségügyi 
intézmény felújításához. Meg-
győződésünk, hogy az európai 
körülmények között még haté-
konyabbá válik az itteni dolgo-
zók munkája, hangsúlyozta az 
orvosnő. 

Végezetül Margitics Ja rosz-
lav görögkatolikus paroc hus 
megáldotta és felszentelte a meg-
újult családorvosi rendelőt. 

Kovács Elemér

Itt van a jelenünk és a jövőnk is
Újabb magyar szakképzési lehetőség Kárpátalján

Annak a Nagydobronyi Kép-
zési Központja után idén a be-
regszászi és a tiszapéterfalvi is 
megnyitotta kapuit. A Vérke-
parti városban működő képzé-
si központban 24 elsős számá-
ra kezdődött meg az oktatás. 
Az ünnepélyes tanévnyitóra 
október 5-én a görögkatolikus 
templomban került sor. 

A tanévnyitó ünnepség öku-
menikus istentisztelettel vet-
te kezdetét, melynek keretében 
Marosi István görögkatolikus, 
Molnár János római katolikus 

és Margitics János református 
lelkész igei üzenete hangzott el. 

Ünnepi  köszöntő jében 
Csernicskó István, a Rákóczi 
Főiskola megbízott rektora nagy-
ra értékelte, hogy a kárpátaljai 
magyar fiatalok egyre több szak-
mát tanulhatnak anyanyelvükön. 

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke, felidézve a több 
mint száz évvel ezelőtt Egán Ede 
által indított, elsősorban a hegy-
vidék gazdaságának fellendíté-
sére irányuló akció jelentősé-
gét, hangsúlyozta, s ma is, ami-
kor hatalmas méreteket ölt az el-
vándorlás és a munkanélküliség, 
szükség van gazdaságfejlesztési 
programokra. A helyzet javítá-
sa érdekében indították az anya-
nyelvi szakképzést is. Az elnök 

felhívta az elsősök figyelmét arra, 
mennyire fontos, hogy a választott 
szakmájuk, a munkájuk örömet sze-
rezzen saját maguknak és a leendő 
klienseiknek is. 

Soós Katalin, az Egán Ede 
Szakképzési Centrum igazgatója 
újabb sikertörténetnek nevezte az 
intézmény megnyitását, ami „újabb 
bizonyíték arra, hogy itt a helyünk, 
itt a jelenünk és itt van a jövőnk is, 
hogy az ifjúság gondol a jövőre és 
annak megalapozását a tanulásban 
és a fejlődésben látja. Az, hogy ma 
itt ünnepelhetünk, a főiskolai ve-
zetés töretlen hitének és kitartásá-
nak köszönhető” – fogalmazott az 

igazgató asszony, aki azt kívánta a 
diákoknak, hogy a szakmai isme-
retek mellett ugyanezzel a hittel és 
kitartással vértezzék fel magukat 
az intézményben. „Önök különle-
ges lehetőséget kaptak arra, hogy 
megtapasztalhassák két ország 
képzési rendszerét, maradéktala-
nul megfeleljenek mindkét ország 
munkaerőpiaci követelményeinek. 
A közös képzéseinknek köszönhe-
tően önök idővel szakképzett sza-
kácsokká, cukrászokká és ápolók-
ká válnak, olyan szakmájuk lesz, 
amellyel emelni tudják szülőföld-
jük szolgáltatási szférájának mi-
nőségét. Mi pedig sikerként köny-
veljük el, hogy az élet legszüksé-
gesebb területein is magyar nyel-
ven tudunk képezni szakembere-
ket” – hangsúlyozta Soós Katalin, 

aki Will Rogers gondolataival 
fogalmazta meg, mi kell ahhoz, 
hogy sikeresek legyünk: „Érts 
ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, 
amit csinálsz! És higgy abban, 
amit csinálsz!”

A partneriskolák vezetői a je-
lenlegi járvány- és határhelyzet 
miatt nem lehettek személyesen 
jelen, így levélben köszöntötték 
a tanévnyitó résztvevőit. „A mi 
iskolánk örömmel kínálja fel a 
szakképzésben szerzett évszá-
zados tapasztalatát, s mindazo-
kat az erőforrásokat, amelyek-
kel kárpátaljai testvéreinket se-
gíthetjük. Cserébe kérjük, hoz-
zák el hozzánk a határon túl-
ról azt a tisztaságot, kitartást és 
céltudatosságot, egyenességet, 
amelyet mi itt, az anyaországban 
néha már-már elveszítünk” – fo-
galmazott levelében Papp Zol-
tán (Sátoraljaújhely). Magyar 

János (Mátészalka) ab-
béli reményének adott 
hangot, hogy hamaro-
san eljön az az időszak, 
amikor folytathatják a 
kárpátaljai diákok ma-
gyarországi oktatását, 
mert az online okta-
tás során ugyan átad-
hatják a tudást, de az 
órák hangulatát, a sze-
mélyes jelenlét előnye-
it semmi sem helyette-
sítheti. „A nehézségek 
ellenére őrizzük meg 
az iskoláink között ki-
alakult jó kapcsolatot, 
és ne engedjük, hogy 
a bizonytalanság, a fé-
lelem összetörje mind-
azokat az álmokat, el-
képzeléseket, amit kö-

zösen felépítettünk!” – írta leve-
lében az igazgató. 

Az elsősök fogadalomtéte-
lét és diákká avatását követően 
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főis-
kola elnöke zárszavában azt fo-
galmazta meg, hogy mindenkor 
optimista lelkülettel álljanak a 
dolgokhoz, ehhez pedig fontos, 
hogy azt csinálják, amit szeret-
nek, s akkor az alkotó szellem is 
bennük lesz. Végezetül Kölcseyt 
idézve – „Hass, alkoss, gyara-
píts!” – az elnök asszony hang-
súlyozta: „Önök által derül fény-
re kis hazánk, Kárpátalja”.  

A tanévnyitó – melyet a Him-
nusz és a Szózat foglalt keretbe 
– a történelmi egyházak képvise-
lőinek áldáskérésével ért véget. 

Kovács Erzsébet

Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának szervezésé-
ben ismét egy lelket gyönyör-
ködtető tárlaton vehetett részt 
a beregszászi közönség. Andrij 
Csebikin kiállításának megnyi-
tójára október 5-én került sor 
a konzulátus Munkácsy ter-
mében.

A jelenlévőket Beke Mihály 
András első beosztott konzul kö-
szöntötte. „Az Ukrán Művészeti 
Akadémia elnökének munkássá-
ga arról tanúskodik, hogy a mű-
vészet nem ismer határokat. Ki-
állítása bizonyítéka annak, hogy 
Magyarország és Ukrajna kö-
zött a kulturális élet területén is 
együttműködés folyik” – fogal-
mazott Szilágyi Mátyás főkonzul.

Oleg Kocjuba, a megyei köz-
igazgatás helyettes vezetője a kö-
zelgő festőművészek napja alkal-
mából köszöntötte az alkotót. „A 
művész azt is látja, amit más nem 
lát, és neki köszönhetően ezt a 

Andrij Csebikin egyéni tárlata Beregszászban

Víziók a tájban
többiek is megláthatják” – mond-
ta. Kopriva Attila festő a kiállító 
művész életútját tárta a hallgatóság 
elé. „Kijevben élek, de több alka-

lommal jártam már Kárpátalján. Ez 
a táj mindig inspirál engem, feltölt 
energiával, és új élményeket bizto-

sít a további alkotáshoz” – osz-
totta meg gondolatait az alkotó.

Andrij Csebikin 1946-ban 
született Vinnyica megyében. 
1970-ben grafika szakon vég-
zett a Kijevi Művészeti Főisko-
lán. Alkotásaira jellemző a sza-
bad improvizáció magas fokú al-
kalmazása.

A megnyitót követően kötet-

len beszélgetések során ismerhet-
tük meg közelebbről az alkotót.

Kurmay Anita

Eddig már 11 halálos áldozata 
van a kelet-ukrajnai Luhanszk 
megyében pusztító erdőtüzek-
nek, további 18 személy, köztük 
három tűzoltó megsérült, illetve 
különböző súlyosságú égési sé-
rüléseket szenvedett. Eddig 150 
lakost kellett kitelepíteni – jelen-
tette a Rendkívüli Helyzetek Álla-
mi Szolgálatának (DSZNSZ) tájé-
koztatása nyo-
mán a zn.ua.

Az ukrán fő-
ügyészségtől és 
a katasztrófavé-
delemtől szár-
mazó informá-
ciók szerint a 
legsúlyosabb a 
helyzet a Do-
nyec-medencei 
konfliktusöve-
zetben a front-
v o n a l  m e n -
tén, Sztanicja 
Luhanszka és 
Szeveredoneck települések között, 
ahol 22 település van veszélyben. 
Eddig 120 helyi lakost evakuáltak. 
Jelenleg a tüzek mintegy 9,3 ezer 
hektárnyi területre terjednek ki. A 
tűzoltók 64 helyszínen próbálják 
megfékezni a lángokat, a munká-
jukat az erős szél nehezíti. Jelenleg 
1247 szakember vesz részt az oltás-
ban több mint kétszáz műszaki esz-
közzel, beleértve két An-32-es re-

Halálos áldozatokat is követelő súlyos 
erdőtűz tombol Kelet-Ukrajnában

pülőgépet és két helikoptert is.
 Sztanicja Luhanszkánál lezár-

ták az átkelőt az ukrán és a szaka-
dár ellenőrzésű oldal között. Kije-
vi jelentések szerint az éjjel a sza-
kadár oldalról tűzérségi fegyverek-
kel átlőttek az ukrán oldalon lévő 
erdős területre, aminek következ-
tében újabb tűzgócok keletkeztek, 
ráadásul aknarobbanások is történ-

tek, ami veszélyessé tette a közle-
kedést az átkelőn.

A lángok Luhanszk megyében 
a múlt héten szerdán lobbantak fel 
előbb három helyen, majd egyre több 
helyszínen, és gyorsan terjedtek szét 
egyre több lakott települést veszé-
lyeztetve. Kijev szerint a tüzek ter-
jedéséhez a szakadárok provokációs 
tüzérségi támadásai is hozzájárultak.

MTI/Kárpátinfo
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„Taníts úgy számlálni napja-
inkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” (Zsolt 90,12)

Anno a keresztény rádióban 
előadást hallottam arról, hogyan 
készüljünk fel a 2000. évi esetle-
ges számítógép-meghibásodások-
ra: vásároljunk tartós élelmet, vi-
zet, gyertyát, szenet a grillsütőbe...

A Floyd nevű hurrikán útját jó 
előre kiszámították a tudósok. A 
lakosság meg is tette a szükséges 
intézkedéseket a vagyoni tárgyak 
védelmében, de a hurrikán egé-
szen más úton haladt, másképp 
nyilvánult meg, mint várták... 

Nem voltak eléggé bölcsek a 
tudósok és a lakosság?

Nem merném ezt mondani. Is-
ten megtanított a sok-sok veszte-
ségemmel arra, hogy merjem ott-
hagyni életemet, terveimet, álmai-
mat, házamat, kenyeremet, házas-
ságomat, gyermekeimet, barátai-
mat, gyülekezetemet, egészsége-
met az Ő szent kezében. Mert én 
mindezeket meg sem védhetem, 
sem megtartani nem tudom, sem-
miféle viharban. 

Minden nap úgy kell élnem, 
hogy a szívemet ne a holnaptól 
való rettegés, a balsorstól való fé-
lelem diktálja. 

A bölcs ember nem a pulzusát 
tapogatja egyfolytában: jaj, csak 
a szívinfarktus elkerüljön! Nem 
retteg állandóan, mert: jaj, a rák 
kerülget! A bölcs kerüli az izgal-
makat, feszültséget, gyűlölködést, 
titkolt bűnöket. A harmonikus, bé-
kés élet titka nem a jólét, nem a 
sok pénz, nem a hírnév.

Mindennél fontosabb az Atyá-
val való kapcsolat. Ő az, aki az 

Bölcsességet adj, Uram!
írástudatlant is megtanítja a bölcs 
életvezetésre. Isten az ügyefo-
gyottaknak és gyámoltalanok-
nak is Istene, gondja van rájuk 
is. Hogyne lenne gondja reád, 
aki keresed az Ő akaratát, hall-
gatod szavát és szívedbe vésed 
tanítását! 

Hogyan készülsz egy nagy vi-
harra, amit a meteorológia jelez, 
az árvízre, földrengésre? Hogyan 
készülsz egy családi tragédiára, 
megrázkódtatásra? Készülj, tedd, 
amit megtehetsz, de ne felejtsd: 
ha a kapcsolatod jó az Úrral, ak-
kor Ő mindenkinél hamarabb je-
lez neked! Megmutatja a mene-
külés, a védelem útját és időben 
küld segítséget.

Igen, küld, ha kell, az égből 
az Ő angyalait, vagy egy heli-
koptert. Van ilyen tapasztalatom, 
ezért merem ezt írni. Csak bízzál 
benne és engedd, hogy bölccsé 
tegyen, tanácsoljon!

Reménykedve nézek a jövő-
be. Örömmel megyek „haza”, de 
örömmel maradok és szolgálom 
az én bölcs Mesteremet addig, 
amíg időm van. A fontos, hogy ta-
nuljak, figyeljek az Úrra. Mert a 
„napok gonoszak”. Sok veszedel-
met rejtenek azoknak, akik eszte-
lenül a maguk útját járják.

Bölcs Atyám, köszönöm, hogy 
Te szemmel tartod a didergő kis 
verebet is. Hiszem, hogy a Te 
gyermeked vagyok, rám is gon-
dot viselsz. Taníts engem úgy szá-
molni a napokat, hogy bölcs szív-
hez jussak! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A Kárpát-medencei óvodafej-
lesztési program keretében, a 
magyar kormány több mint öt-
millió hrivnya értékű beruhá-
zásának köszönhetően, a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség (KMPSZ) közreműkö-
désével megújult a kisbégányi 

Csillagocska óvoda, melynek 
ünnepélyes átadására szeptem-
ber 30-án került sor. 

A koronavírus-járvány mi-
att szűk körben megtartott áta-
dó ünnepségen Fodor Éva, a 
KMPSZ irodavezetője arról 
tájékoztatta a résztvevőket, 
hogy az 1986-ban épült gyer-
mekintézmény – két csoport-
ban 25 gyermekkel foglalkoz-
nak – felújítását 2019-őszén 
kezdték meg. Ennek során át-
fedték, szigetelték az épületet, 
kicserélték az elektromos ve-
zetékeket, megújult a padlóbur-

Megújult a kisbégányi óvoda

Anyanyelvi nevelés európai 
színvonalú környezetben

kolat, a mennyezet, kicserélték a 
belső nyílászárókat, teljes felújí-
tásra került az óvoda konyhája, 
új bútorzatot kapott az óvoda és 
térkőburkolatot a járda. 

Az ünnepség résztvevőit, il-
letve a település lakosait Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 

és Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott levélben köszöntötte, 
melyet Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja tolmácsolt. Eb-
ben a politikusok kiemelték, hogy 
„a tanév kezdetén átadásra kerü-
lő óvodák megmutatják a magyar 
kormány prioritásait, mint ami-
lyen a nemzetpolitika és a csalá-
dok jóléte. Így a külhoni magyar 
közösségben élő gyermekek tá-
mogatása is ugyanolyan súlyú fel-
adat Magyarország számára, mint 
az anyaországiaké”. 

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 

örömmel konstatálta, hogy 2010 
óta Magyarországnak olyan kor-
mánya van, amelyik odafigyel, 
hogy a határon túli nemzettár-
sak igényeinek megfelelő segít-
séget nyújtson. Kiemelte, hogy 
a kárpátaljai nagyszabású felújí-
tásokhoz kellett a nemzeti kor-
mány hathatós anyagi támogatá-
sa, de kellettek olyan itteni part-
nerek is, akik elfogadják a feléjük 
nyújtott kezet és segítik a projekt 
megvalósítását. Az elnök asszony 
fontosnak nevezte az oktatási-ne-
velési intézmények korszerűsíté-
sét, ahol európai színvonalú kör-
nyezetben foglalkozhatnak a gye-
rekekkel, akik a jövőt, a megtartó 
erőt jelentik.  

A falvainkban megújult gyer-
mekintézmények jelzik, hogy a 
települések népe él és élni akar, 
kezdte köszöntőjét Brenzovics 
László, a KMKSZ elnöke. Aki 
kiemelte: az anyanyelvi oktatás 
fejlesztése mellett az is nagyon 
fontos, hogy milyen környezet-
ben él a gyermek, hogy jól fel-
készült szakemberek korszerűen 
felszerelt óvodában kezdhessék 
kibontakoztatni személyiségüket. 
Ehhez kívánt sok sikert a pedagó-
gusoknak, szülőknek.

Körözsi Sándor református 
lelkész Pál korinthusiakhoz írott 
levele (1Kor 9, 24–27) alap-
ján arról szólt, hogy az egész 
élet küzdőtér. Viszont nem má-
sok ellen, hanem – krisztusi 
lelkülettel, Isten törvénye sze-
rint – egymásért kell küzde-
nünk, ahogy teszi ezt a magyar 
kormány is. Ezt kell megtaníta-
ni a gyermekekkel is, mondta, 
majd Isten áldását kérte az in-
tézményben folyó munkára, a 
gyermekek és nevelőik életére. 

Az ünnepség végén a gyerme-
kek vidám versikékkel köszön-
ték meg, hogy ilyen szép óvodá-
ba járhatnak.

Kovács Erzsébet

– Bátyúban születtem és ma 
is ott élek a családommal. A ta-
nulmányaim elvégzését követő-
en a helyi óvodában kezdtem el 
dolgozni. Az intézmény akkori-
ban indult el, így nagyon izgal-
masnak tűnt kipróbálni magam 
egy új helyen. Ezek a rendszer-
váltás előtti évei voltak, amikor 
is orosz nyelven kellett foglal-
koznunk a gyerekekkel, 1991-
ben pedig már magyar nyelvű 
csoportokat is indíthattunk. Mi-
vel kevés volt a magyar nyel-
vű segédanyag, magunk gyűj-
töttük a mondókákat, mesé-
ket, népi játékokat, hogy anya-
nyelven foglalkozhassunk a ki-
csikkel. Eközben nagyon meg-
szerettem a magyar folklórt, a 
népi motívumokat, és úgy dön-
töttem, hogy e téren többet sze-
retnék tudni, így folytattam to-
vább tanulmányaimat a Debre-
ceni Egyetemen. 2008-ban si-
keresen megszereztem a diplo-
mámat néprajz szakon. Jelenleg 
Beregszászban a Rákóczi Főis-

Gabóda Éva, a kézműveskedő pedagógus

Soha ne vesszen ki belőlünk 
a gyermek  

A kultúra megismerése fontos része identitásunknak. A népi motí-
vumok üzeneteket közvetítenek, a hagyományokat, vallást és szo-
kásokat örökítik meg generációkon keresztül. Ezen hagyományo-
kat elsőként a családban élik meg a gyermekek, majd az óvodai 
nevelésben játékosan ismerhetik meg szülőföldjük gazdag kin-
csét. Gabóda Éva egykor óvónőként szintén arra törekedett, hogy 
a gyermekeknek minél játékosabb formában tudja átadni a szülő-
föld szeretetét, ma pedig már főiskolás hallgatóknak adja át ugyan-
ezt. Ismerjük meg őt!

kola Pedagógia és Pszichológia 
Tanszékén dolgozom. 

– Honnan jött a néprajz sze-
retete?

– Szűkebb közösségünkben min-
dig is megéltük a hagyományainkat, 
ez sosem állt tőlem távol. Szerettem a 
népi mondókákat, játékokat felfedez-
ni, megtanulni, megtanítani. Nagyma-
mám sokat kézimunkázott, hímzett, 
szőtt, horgolt, ebben nőttem fel én is. 
Ezt a szeretetet a kézimunkázás iránt 
mai napig megőriztem, csak sajnos 
kevés szabadidőm van rá. A férjem 
szintén szerette a néprajzot, kedvte-
lésből foglalkozott is gyűjtésekkel.  
Megismerkedésünk után automatiku-
san jött, hogy együtt dolgozunk ezen 
a vonalon is.  Ez adott indíttatást arra, 
hogy tudományosan is képezzem ma-
gam ebben az irányban. Az a tapasz-
talatom, hogy a gyerekeknek bizton-
ságos gyökereket adni csak úgy lehet, 
ha megismertetjük velük az eleink 
által létrehozott értékeket, ha meg-
ismertetjük hagyományainkat, hogy 
azokat így tovább éltessük, s általuk 
megmaradjunk. 

– Említette, hogy ma is kéz
műveskedik. Mit szeret készíteni?

– Nagyon szeretek kéz i mun-
kázni, új dolgokat alkotni, ha az 
időm is engedi. A főiskolai hallga-
tóknak technika-pedagógiát is ta-
nítok, ahol fontosnak tartom, hogy 
a megismerkedjenek a népi tár-
gyi kultúra darabjaival, azok ké-
szítési technikáival, ilyenkor min-
dig készülnek egyedi kiegészítők, 

fonatok, szőttesek, gyermekjáték-
eszközök. Az alkotásban mindig 
a természetes anyagokat részesí-
tem előnyben. Magamnak is rég-
óta nagy szenvedélyem az ékszer-
készítés, a gyöngyfűzés. A külön-
böző nyakláncokba, karkötőkbe is 
mindig belecsempészek egy-egy 
népi motívumot vagy technikát. 
Legújabban a papírvesszőfonással 
is próbálkozom. Szeretek új kézmű-
ves technikákat kipróbálni, ezekkel 
kísérletezni.

– A kicsik után ma fiatal fel-

nőtteket tanít. Milyen tapasztala-
tai vannak?

– Az óvodai munkám nagysze-
rű volt, nagyon szerettem, azt szin-
te játéknak éltem meg. Minden 
óvónéniben kell legyen valami a 
gyermeki énjéből, hogy ezt a mun-
kát igazán elhivatottan tudja vé-
gezni. Ami a gyermeknek játék, az 
ugyanakkor tanulás is, amit egy jó 
óvónő tud megszervezni. A kicsik-

kel élvezet együtt dolgozni, mindig 
új dolgokat találnak ki, mindig fel-
fedeznek valami újat, és ez a peda-
gógusnak is inspirációt ad. A főis-
kolai hallgatókkal szintén nagyon 
jól lehet dolgozni, pezseg bennük 
a megismerési vágy. Nyitottak, ér-
deklődőek, szeretnék minél jobban 
elsajátítani a szakmájukat. Ilyen pe-
dagógusokra van ma szükség! 

– A Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség óvodaszekciójának 
vezetőjeként gyakorló kollégákkal 
foglalkozik…

– Az óvodaszekció megala-
kításakor az volt az egyik célki-
tűzésünk, hogy a kollégák szak-
mai felkészültségét még inkább 
segítsük, új ötletekkel, új mód-
szerekkel ismertessük meg őket. 
Fontosnak tartottuk, hogy a kár-
pátaljai magyar óvodákban dol-
gozó óvodapedagógusok érez-
zenek maguk mögött egy erős 
szakmai szervezetet, megfelelő 
professzionális hátteret, amelyik 
megfelelő színvonalon képvise-
li az anyanyelvi óvodai neve-
lést. Minden évben szervezünk 
szakmai találkozókat, konferen-
ciákat, tanfolyamokat számuk-
ra, ahol lehetőségük nyílik a ta-
pasztalatcserére, önfejlesztésre, 
együtt gondolkodásra.

– Férje is pedagógus. A lá-
nyaik a szülők nyomdokaiba 
léptek? 

– Nem, ők nem vonzódtak 
a pedagógusi pálya iránt, és mi 
nem akartuk ebben befolyásol-
ni őket. Úgy helyes, ha a saját 
útjukat járják. Mindkettőjüket 
a keleti nyelvek iránti vonzó-
dás motiválta a továbbtanulás-
ban: koreanisztika, valamint Ke-
let-Ázsia tanulmányok szakon 
diplomáztak Budapesten. Na-
gyon büszke vagyok rájuk, bár 
nagyon hiányoznak, hisz sokat 
vannak távol tőlünk.

– További tervek…
– Egyelőre próbáljuk a je-

lenlegi helyzetből a legtöbbet 
kihozni. A karantén miatt több 
rendezvényünk sajnos elmaradt, 
ezeket szeretnénk pótolni, online 
formában megvalósítani. Bízunk 
benne, hogy a jövő inkább jót 
hoz számunkra.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita
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Október 1-je – az idősek vi-
lágnapja. Jó alkalom ez arra, 
hogy köszönetet mondjunk 
bölcs öregjeinknek azért, amit 
értünk, a társadalmunkért tet-
tek. Gondoljunk azokra is, akik 
szerényen, egyedül, sokszor be-
tegen tengetik az életüket.

A Kárpátaljai Református 

Egyház Diakóniai Központja 
egész évben odafigyel a környe-
zetünkben élő rászoruló szépko-
rúakra. Mint Nagy Béla igaz-
gatótól megtudtuk, a központ-
ban heti két alkalommal 280 
idős ember számára főznek me-
leg ebédet s adnak mellé frissen 
sült kenyeret, október 1-én pe-
dig 350 kenyeret adományoz-

Kenyéradomány az idősek világnapján a Diakóniai Központtól

Szeretettel adni jó
tak idős, beteg embereknek Be-
regszászon.

– Hálatelt szívvel szeretném 
ezúttal is megköszönni a kárpátal-
jai magyar gazdáknak, hogy olyan 
szép számban csatlakoztak a Ma-
gyarok Kenyere akcióhoz, s búza-
adományaikból 60-70%-ban bizto-
sítani tudjuk egyházi intézménye-

ink, öregotthonaink kenyérszükség-
letét, s szeretettel adhatunk belőle a 
rászoruló idős embereknek is – nyi-
latkozta lapunknak Nagy Béla fő-
gondnok. – Ezek a gazdák, akik az 
idei gyengébb termés ellenére is re-
kord mennyiségű – több mint 100 
tonna – búzát adtak össze, bizo-
nyára megtapasztalták, hogy jobb 
adni, mint kapni, meg hogy a jóked-

vű adakozót szereti az Isten. Mi 
is Isten áldását kérjük életükre, 
munkájukra.

– Nem mindenki tud eljön-
ni a kenyérért…

– Sajnos egyre több a lakás-
hoz, vagy az ágyhoz kötött idős. 
Immáron tizenöt éve, hogy rend-
szeresen meleg ebédet készítünk 
a nehezebb körülmények között 
egyedül élő, beteg öregeknek. 
Ez idő alatt – köszönet a Bereg-
szászi Polgármesteri Hivatal se-
gítségének – kiépült a szociális 
munkások hálózata. Ezek az em-

berek viszik ki rendszere-
sen az ebédet, s most a ke-
nyeret azoknak, akik nem 
tudnak személyesen el-
jönni érte ide, a Kazinczy 
utcába, az idősek állami 
napközi otthonába. Há-
lás a szívünk az ő odaadó 
munkájukért is. Egymás 
terhét hordozzátok, s min-
den dolgotok szeretetben 
menjen véghez – ezt a pa-
rancsot kaptuk az Úrtól, s 
ennek megfelelően igyek-
szünk végezni munkánkat, 
szolgálatunkat. 

A diakóniai központ 
öregekre figyelése legyen 
sokak számára példa. For-
duljunk szeretettel, gon-
doskodással a környeze-

tünkben élő idős emberek felé! 
Legyünk velük türelmesek, fo-
gadjuk el őket, hallgassuk meg 
gondjaikat, s ha tehetjük, segít-
sünk panaszaikon. Hiszen egy-
kor ők voltak azok, akik áldo-
zatkész, odaadó szeretetükkel a 
mai fiatalok, középkorúak életét 
egyengették.

Marton Erzsébet

Szeptember utolsó napján 
Beregújfaluban átadásra ke-
rült a Kárpát-medencei Óvo-
dafejlesztési Program kereté-
ben megújult Fenyőfácska óvo-
da, mely ezúttal egy újabb cso-
port fogadására kész résszel is 
kibővült. 

Beregújfalunak 1954-től van 
óvodája, mely 2009-ig a régi 
parókia épületében működött. 
2010 szeptemberében megtör-
tént az egykori iskola felújítá-
sa, amit ünnepélyes keretek kö-
zött átadtak az óvoda részére. 
Jelenleg 2 csoportban 36 kis-
gyermek tölti itt a mindennap-
jait. 2019 nyarán a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési prog-
ram révén a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség (KMPSZ) 
közreműködésével az óvodá-
ban további felújításokra került 

sor, mivel az épület egyik falát 
folyamatosan alámosta a víz, s 
emiatt süllyedni kezdett, meg-
repedezett. A statikai vizsgála-
tok elvégzése után a felújítás so-
rán kívül és belül is megerősí-
tették a falakat, hogy megállít-
sák a további repedéseket, vízel-
vezető csövek lerakásával sike-
rült megoldani a fal további alá-
mosását. A több mint kétmillió 
hrivnyába kerülő beruházás ré-
vén megújult a játszó- és háló-
termek padlóburkolata, újrafes-
tették a falakat, az óvoda új bú-
torzatot, a konyha korszerű fel-
szerelést kapott, két eddig nem 
használt terem felújításával pe-
dig az óvoda készen áll a harma-
dik csoport fogadására is – tá-
jékoztatta a résztvevőket Fodor 
Éva, a KMPSZ irodavezetője.

A bensőséges átadó ün-
nepségen Beke Mihály And-
rás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának első be-
osztott  konzulja felolvasta 
Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott és Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes leve-
lét. „A Kárpát-medence szer-
te 2017 óta átadott több száz 
intézménnyel strukturálisan 
fejlesztjük a magyar óvodák 
és bölcsődék hálózatát a szór-
ványban és a magyar nemze-
tiségi területek szívében is” 
– áll a levélben. – „A legki-
sebbek megóvása és mielőb-
bi integrálása a közösségbe 
előnyt kell élvezzen minden 
egészséges társadalomban. A 
magyar kormány mindezek-
kel összhangban képviseli a 

Óvodaátadás Beregújfaluban

A gyermekek jelentik a jövőt, 
a megtartó erőt

magyarok ügyét nemzetkö-
zi és európai uniós fórumo-
kon egyaránt. Hangsúlyt fek-
tet arra, hogy az oktatásban és 
a nyelvhasználatban is a rati-
fikált európai elveknek meg-
felelően élhessenek szülő-
földjükön a magyar közössé-
gek.” Szili Katalin és Semjén 
Zsolt azt kívánták a kárpátal-
jai magyaroknak, hogy „a le-
hető legszélesebb körű anya-
nyelvhasználattal tudják mű-
ködtetni az immáron átadott 
intézményeket,  s  így azok 
megsokszorozzák közössége-
ik megtartó erejét”.  

Egymás terhét hordozzá-
tok, szól a bibliai tanítás. Ezt 
követi Magyarország nemze-
ti kormányt, s ennek köszön-
hetően újulnak meg intézmé-
nyeink, ezért van lehetősé-

günk szellemi örökségünket 
megőrizve fejleszteni, fogal-
mazott köszöntőjében Orosz 
Ildikó, a KMPSZ elnöke. Aki 
azt kívánta, hogy szülesse-
nek meg a tervezett gyere-
kek, hogy ne csupán a harma-
dik csoport indulhasson teljes 
létszámmal, de újabbak nyitá-
sa is szükségessé váljon. Hisz 
a gyermekek jelentik a jövőt, 
a megtartó erőt.

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke nagyra értékel-
te a magyar kormány egész Kár-
pát-medencére kiterjedő óvo-
dafejlesztési programját, mely-
nek köszönhetően soha nem lá-
tott beruházással újulnak meg a 
kárpátaljai magyar oktatási-ne-
velési intézmények is. 

Kárpátalján gyönyörűség ma-
gyarnak lenni, de egyben óriási 
kihívás is, mondta Kovács Ilo-
na óvodavezető, aki hálás szív-
vel köszönte meg a gyermekek 
és a szülők nevében is a magyar 
kormány segítségét. Köszönetet 
mondott az anyaország támoga-
tásáért, illetve a KMPSZ közben-
járásáért, segítségéért Sütő Lajos 
polgármester is. 

A Szentírás a gyermekekről 
mint a legnagyobb kincsről be-
szél. Feladatunk hát úgy nevel-
ni őket, hogy közelebb kerül-
jenek Istenhez, mondta Halász 
Dezső helyi református lelkész, 
aki áldást kért a felújított óvo-
dában folyó munkára. A kis 
ovisok pedig vidám őszi-szü-
reti műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. 

Kovács Erzsébet

 Beke Mihály András, Ma-
gyarország Beregszászi Kon-
zulátusának első beosztott 
konzulja köszöntőjében 
arról szólt, hogy mindig 
nagy öröm egy olyan ese-
ményen részt venni, amely 
a helyi magyarság boldo-
gulását, otthonosságérze-
tének növelését szolgálja. 
Az itteni nemzettestvére-
ink továbbra is számíthat-
nak az anyaország meg-
különböztetett figyelmé-
re, mondta. Örvendetes, 
hogy a magyar kormány 
a KMKSZ-ben egy olyan 
partnerre talált, amely si-
keresen bonyolítja le a 
Kárpátaljára vonatkozó, a 
nemzeti kormány által tá-
mogatott projekteket.

Brenzovics László, a 
KMKSZ elnöke annak a meggyő-
ződésének adott hangot, hogy lát-
ható módon a koronavírus leküz-
dése egy hosszan tartó folyamat. 
S ez mindannyiunktól komoly 

Negyven településünk egészségügyi intézménye újul meg

Badalóban átadták a felújított 
családorvosi rendelőt

A közeljövőben magyarországi támogatással negyven családorvosi 
rendelő újul meg a megye alföldi részén elterülő településeken. A 
Kárpátaljai magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása 
elnevezésű nagyszabású projekt megvalósulásával jelentősen javul 
az itteni magyarok és a velük élő más nemzetiségű polgárok egész-
ségügyi ellátása, ami a mostani veszélyhelyzetben kiemelt fontosság-
gal bír. De nem lebecsülendő mindennek a hosszú távú hatása sem, 
hisz a megújult intézményekben már európai színvonalon tudják 
ellátni a betegeket, növelve az ott élők biztonság- és komfortérze-
tét, végső soron községeink megtartó képességét. Ezek a gondolatok 
hangzottak el Badalóban az itteni megújult családorvosi rendelő át-
adási ünnepségén. A munkálatok során többek között megtörtént 
a nyílászárók cseréje, a járólapok lefektetése, az elektromos háló-
zat felújítása, vizesblokk, valamint a szennyvízelvezető kialakítá-
sa. A beruházásra fordított összeg meghaladja a 660 ezer hrivnyát.

erőfeszítéseket, olykor lemondáso-
kat kíván. De a világszerte immá-

ron több mint egymillió áldozatot 
követelő kór elleni védekezés csak 
akkor lesz hatékony, ha erre a he-
lyi egészségügy felkészült. Ezért 
is fontos, hogy a kárpátaljai lako-

sok, köztük az itteni magyarok 
megfelelő egészségügyi ellátás-
ban részesüljenek. Az is kézen-
fekvő, hogy az orvosok, ápolók, 
nővérek pedig csak akkor tudják 
hivatásukat magas szinten gya-
korolni, ha ahhoz rendelkezésre 
állnak a megfelelő körülmények.

Jakab Lajos badalói család-
orvos nem csupán a magyaror-
szági segítséggel most megújult 
helyi egészségügyi intézményért 
mondott köszönetet, hanem azo-
kért a védőfelszerelésekért is, 
amelyekhez a kárpátaljai egész-
ségügyi intézmények már koráb-
ban hozzájutottak. Azt is tudjuk, 
hogy iskoláink biztonságos mű-
ködéséhez is jelentős mennyisé-
gű védőeszközökkel járul hozzá 
hamarosan az anyaország, hang-
súlyozta a családorvos. 

Sápi Zsolt helyi református 
lelkész arra kérte a badalóiakat, 
hogy becsüljék meg az itteni 
egészségügyi dolgozók lelkiis-
meretes és szakszerű munkáját. 

Végezetül a lelkész Isten áldását 
kérte valamennyi itteni egész-
ségügyi dolgozó munkájára és a 
falu népére.

Kovács Elemér
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– Hogyan indult a vállal-
kozásuk?

– A kenyér mindennapi ele-
delünk, Isten ajándéka. Ezért is 
gondoltuk azt a férjemmel, Zol-
tánnal, hogy szeretnénk indíta-
ni egy pékséget. Megvásároltuk 
a helyiséget, felújítottuk, majd 
belevágtunk a mi kis vállalko-
zásunkba. Hála Istennek, már 
huszonnégy éve működünk. Ta-
pasztalatból mondhatom, hogy 
ezt a munkát csak szívvel-lélek-
kel lehet végezni.

– Milyen volt a kezdet?
– Egy új vállalkozás mindig 

nehezen indul. Nálunk is vol-
tak fennakadások, össze kel-
lett szokni a munkásokkal, meg 
kellett tanulnunk a kenyérsü-
tés alapjait. De úgy gondolom, 
hogy jól vettük az akadályokat, 
nem adtuk fel. Mindig arra tö-
rekedtünk, hogy tudásunk leg-
javát nyújtsuk.

– Hol tanulták a pékmes-
terséget?

– El kell, hogy mondjam, 
hogy ez nem egy könnyű szak-

Egészséges és házias kenyerek 
a Pércsi házaspártól

Rohanó világunkban a kenyeret – mint alapvető élelmiszert – rend-
szeresen fogyasztjuk, ám nem hagyunk magunknak időt arra, hogy 
megálljunk, és valóban élvezzük azt, amit eszünk. Pedig az igazi ke-
nyérnek lelke van. Friss illata, ropogós héja és különleges íze olyan 
élményt nyújt, amit ma már csak kevesen ismernek. A beregszá-
szi Pércsi kenyér nevű pékségben több mint húsz éve azon dolgoz-
nak, hogy ezt az élményt visszacsempésszék az emberek életébe. 
Vezetőjével, Pércsi Zsuzsannával beszélgettünk tervekről, jövőről.

ma. Sok gyakorlás és odafigyelés 
szükséges ahhoz, hogy tudjuk, pon-
tosan mennyi lisztet, vizet kell hoz-
záadni a tésztához, mikor lesz jó az 
állaga. Mi magunk tanultuk ezeket 
meg, internetről inspirálódtunk, vi-
deókat nézegettünk, fórumokat ol-
vasgattunk, ahonnan új ötleteket 
merítettünk. 

– Milyen a kínálatuk?
– Jelenleg hatféle kenyeret sü-

tünk. Szerb kenyeret, fehér és fél-
barna kenyeret, rozskenyeret készí-
tünk. Újdonságként bagett is talál-
ható nálunk, ami egy hosszúra nyúj-
tott ropogós francia fehér kenyér. 
Emellett különböző pékáruk, kif-
lik, zsömlék is várják a vásárlókat.

– Hogyan készülnek ezek a ke-
nyerek?

– Mi kizárólag kovászos kenye-
ret sütünk, amit a városban kevés he-
lyen készítenek. Első lépésként el kell 
készíteni a kovászt, melyet egy ide-
ig hagyni kell érlelődni. Ezt követően 
liszttel, sóval, élesztővel bedagasztjuk 
a tésztát, kelni hagyjuk, majd egyenlő 
részekre elosztjuk a tésztát, és meg-
formázzuk a kenyereket belőlük. A 

folyamat végén kerül a megformá-
zott kenyér a kemencébe, ahol 30-40 
perc alatt szép aranybarnára sül, s ke-
rül a beregszászi piac több pontjára, 
illetve néhány település ABC-jébe. 

– Egy vállalkozáshoz fejleszté-
sek szükségesek.

– Ez így igaz, újítani mindig 
kell. Mi is folyamatosan fejlesz-
tünk, amiben nagy segítségünkre 

van az Egán Ede Gazdaságfejlesz-
tési Program. Sikeres pályázat után 
tudtunk beszerezni szeletelő- és da-
gasztógépet.  

– Hogy gondolja, mi a sike-
rük titka?

– Szeretjük, amit csinálnunk, 

nem csupán egy munkaként fog-
juk ezt fel, hanem értékként, szen-
vedélyként is. Az igazság az, hogy 

nagy a túlkínálat e téren. Kis vá-
rosban élünk, és mindenki próbál 
boldogulni úgy, ahogy tud. A kez-
detben két műszakban is tudtunk 
dolgoztatni, ma már csak ketten 
készítjük a kenyereket. Nagy a 
munkaerőhiány nálunk, de azért 
próbálunk fennmaradni. Jó mi-
nőségű, finom és egészséges ke-
nyereket készítünk, úgy gondo-
lom, hogy ezért is választanak 
minket sokan.

– Hogyan élték meg a karan-
tén időszakát?

– A kenyér mindennapi 
szükséges, így mi nem álltunk 
le, dolgoztunk folyamatosan. 
Azonban így is visszaesett a for-
galom. Lehet azért is, mert so-
kan otthon, házilag készítettek 
kenyeret, hogy spórolni tudja-
nak a kiadásaikkal, hiszen ne-
kik be kellett zárni a vállalko-
zásukat. 

– A pékek szeretnek otthon 
is sütni, vagy inkább hanyagol-
ják ezt?

– Kenyeret, kiflit csak a pék-
ségben sütöm, ellenben sütemé-
nyeket, édességeket nagyon is 
szívesen készítek. A családom is 
nagyon szereti, ha közösen sü-
tünk otthon.

– Milyen terveik vannak a 
jövőre?

– Több tervünk is van, remél-
jük, meg is valósíthatjuk. Első-
sorban a vállalkozást szeretnénk 
fejleszteni, egy másik kemencét, 
különböző eszközöket vásárolni, 
amelyek nagyban megkönnyíte-
nék a munkánkat.  

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

2020. október 3-án ismét meg-
kezdődtek a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Felnőttképzési Központ-
ja által szervezett nyelvtanfo-
lyamok, amelyek segítségével 
az idegen nyelvet tanulni vá-
gyók bővíthetik ismereteiket.  

Az oktatás első napján 
Váradi Natália, a Felnőttképzé-
si Központ vezetője köszöntöt-
te a résztvevőket, hangsúlyozta, 
hogy a nyelvtudás számos dolog-
hoz hozzásegít az életben való 
boldoguláshoz, mint például a 
továbbtanuláshoz, emberi kap-
csolatok kialakításához és meg-
tartásához, jobb munkahelyhez, 
utazáshoz stb. Egy idegen nyelv 
és a hozzá tartozó kultúra meg-
ismerése szórakoztat, hasznos 
időtöltés, művelődés, igazi felfe-
dezés mondta. Továbbá tájékoz-
tatta a jelentkezőket a tanfolyam-
ok szabályzatáról, s az eligazítás 
és szintfelmérő tesztírás után el-
kezdődtek a foglalkozások.

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a Rákóczi Főiskolán

A tanfolyamokra augusz-
tus 31-től szeptember 18-ig le-
hetett jelentkezni. Ez idő alatt 
191 fő jelezte nyelvtanulási igé-
nyét. 61 fő angol, 35 fő német, 
44 fő magyar, 43 fő ukrán és 8 fő 
orosz nyelven kezdte el tanulmá-
nyait alap- vagy középszinten. 

A nyelvtanfolyamok 80 órában 
valósulnak meg 2020. október 
3. és 2021. február 20. között, 
13 szakképzett oktató bevoná-
sával, összesen 16 csoportban. A 
képzés végén, a sikeres szóbeli 
és írásbeli vizsgát követően, két-
nyelvű (ukrán és magyar) tanú-
sítványt vehetnek át a tanfolyam 
követelményeit sikeresen teljesí-
tők, 2021 márciusában.

A képzések megvalósulását a 
Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap 
támogatta.
 II. Rákóczi Ferenc Kárpát-

aljai Magyar Főiskola 
Felnőttképzési Központja

A koronavírus okozta járvány-
helyzet miatt az egészségügy 
szerepe jelentősen felértékelő-
dik, különösen az alapellátásé, 
hangzott el Mezőváriban a fel-
újított családorvosi rendelő át-
adásakor. A magyar kormány 
által támogatott nagyszabású 
projekt keretében többek kö-
zött megtörtént a tetőcsere, va-
lamint kicserélték a nyílászáró-

kat, megújult a villanyvezeték 
és a fűtési rendszer, elkészült 
a korszerű vizesblokk. A beru-
házás összeértéke közel másfél 
millió hrivnya. 

Emberibb és egyszersmind 
európaibb körülmények között 
dolgozhatnak az itteni egész-
ségügyi szakemberek, akik-

Mezővári: átadták a felújított családorvosi rendelőt

A veszélyhelyzetben az alap-
ellátásra fontos szerep hárul

nek a munkáját nehéz túlértékel-
ni, hangsúlyozta az átadón Beke 
Mihály András, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának első be-
osztott konzulja, aki a további-
akban arról biztosította a kárpát-
aljai magyarokat, hogy a nemze-
ti kormány az elkövetkező idők-
ben is kiemelt figyelemmel kíséri 
az itteni nemzetrész sorsának ala-
kulását, minden lehetséges esz-

közzel támogatja annak a szülőföl- 
dön való megmaradásért és boldo-
gulásért folytatott küzdelmét. 

A korábbi években – szintén az 
anyaország által támogatott több nagy-
szabású projekt keretében – megújult 
óvodáink, klubjaink, más közintéz-
ményeink egy része, emlékeztetett rá 
Brenzovics László, a KMKSZ elnö-

ke. Mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy soha jobbkor nem kerülhetett 
volna sor egészségügyi intézmé-
nyeink felújítására, eszköztárának 
bővítésére, mint most. Nem csu-
pán a koronavírus okozta veszély-
helyzet miatt. Tudni kell, hogy az 
Ukrajnában zajló egészségügyi re-
form során kiemelt szerephez jut-
nak a családorvosi rendelők. 

Homonai Inna, Mezővári 
családorvosa köszönetet mon-
dott a magyarországi támogatá-
sért, a KMKSZ irányítóinak pe-
dig a felújítás során a hatékony 
közreműködésért. Az immáron 
XXI. századi körülmények kö-
zött egészségügyi dolgozóink is 
hatékonyabb és eredményesebb 
munkát tudnak folytatni, hang-

súlyozta az intézmény vezetője. 
Menyhárt István helyi refor-

mátus lelkész arra kérte az itt dol-
gozókat, hogy továbbra is hiva-
tásként és nagyfokú felelősség-
gel végezzék munkájukat, majd 
a Jóisten áldását kérte további te-
vékenységükre. 

Kovács Elemér
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Fedinisinec Erzsébet, a be-
regszászi meteorológiai állomás 
vezetője kicsit másként látja a 
helyzetet, bizony idén is számos 
olyan adatot rögzítettek, amelyek 
az időjárási anomáliákra utalnak. 

– Kezdjük talán azzal, hogy 
áprilisban az egész Kárpát-me-
dencében, így Beregszász kör-
nyékén is tíznél több volt a fa-
gyos éjszakák száma, s jutott be-
lőlük a hónap utolsó harmadára 

is. Ez bizony sokak számára em-
lékezetes marad, mivel a márci-
us végén – április első napjaiban 
jelentkező mínusz 7-9 fokos fa-
gyok elvitték a gyümölcstermés 
jelentős részét. De talán nem is 
kellett volna ilyen messziről kez-
denünk. A szeptember elsejei, a 
tanévkezdő ünnepségeket meg-
zavaró jelentős mennyiségű, 21 
milliméternyi eső után a követke-
ző égi áldásra majdnem egy hó-
napig, pontosabban szeptember 
26-ig kellett várni. Azóta viszont 
egymást követik a záporok. Ami-
nek az őszi kalászosok vetésére 
készülő, illetve azt folytató gaz-
dák örülnek leginkább, a kuko-

Meteorológia: kilenc hónap mérlege

Lopakodó szélsőségek
Nincs itt semmiféle szélsőséges időjárás, állapíthatnánk meg a mö-
göttünk hagyott kilenc hónap legfontosabb adatait szemlélve. Az el-
múlt háromnegyed év alatt Beregszász környékén 476 mm csapa-
dék hullott, ami megfelel a sok évtizedes átlagnak, a nyár csupán 
1,5-2 fokkal volt hűvösebb a megszokottnál, s a 33 fokos csúcshő-
mérséklet pedig igazán elviselhetőnek tűnt azon a két-három au-
gusztusi napon. Már-már feledni látszanak a korábbi nyarakon 
megismert hőségnapok, amelyeket az egyszerű halandó úgy vesz 
észre, hogy a 34-35 fokos koradélutáni csúcsra járatás után még 
este tíz órakor sem csökken a hőmérséklet 24 fok alá a nappal gon-
dosan hűvösen tartott szobákban. Ez pedig az éjszakai nyugodt pi-
henést egyszerűen lehetetlenné teszi. 

ricát betakarító gabonatermesztők 
és a szőlészek pedig a legkevésbé. 

– Ha már az agrárium kérdése 
került szóba: minden szélsőség el-
lenére a földművesek egy átlagos 
évvel számolnak egy tíz hétnél to-
vább tartó tavaszi szárazság és egy 
szintén aszályos augusztusszep-
tember ellenére.

– Magam is sokat gondolkod-
tam ezen. A legfőbb magyarázat 
az alacsonyabb hőmérsékletű nyári 

napokban keresendő. Pontosabban 
az ezzel járó viszonylag magasabb 
relatív páratartalommal. Ennek a 
mezőgazdaságban óriási a jelentő-
sége. Amikor még reggel kilenc-fél 
tízkor is nedves növényeink lombo-
zata, az nem csupán a gombabeteg-
ségek terjedésének kedvez, de a kü-
lönböző kultúrák fejlődésének is. A 
nyár szerencsére szélcsendesre si-
keredett, így nem voltak erős lég-
mozgások, amelyek ezt a viszony-
lag párás levegőt kisöpörték vol-
na. Megemlítenék ezzel kapcso-
latban egy összehasonlító adatot. 
Amikor áprilisban szinte állandóan 
erős szél fújt, a levegő relatív pára-
tartalma igen alacsony volt, általá-

ban a 34-42%-os tartományban 
mozgott. Ugyanakkor a meleg 
augusztusban ez a mutató soha-
sem csökkent 54-55% alá. 

– Jól gondolom, hogy a szél-
sőséges időjárás, illetve az erre 
utaló hajlam leginkább a havi 
csapadék eloszlásában érhe-
tő tetten?

– Való igaz. Már utaltunk rá, 
hogy a legnagyobb gond nem is a 
havi csapadékmennyiséggel van, 
hanem azzal, ahogy megoszlik. 
Például legutóbb szeptemberben, 
amikor is, mint utaltunk rá, csak 
a hónap elején, illetve annak vé-
gén nyíltak meg az ég csatornái. 
Nincs módunk belemenni a to-
vábbi részletekbe, de a lehullott 
csapadékkal kapcsolatos adatok 
így is eléggé beszédesek. Már 
említettük, hogy az április a maga 
fagyos éjszakáival több évtize-
des rekordot döntött, akárcsak a 
soha nem tapasztalt szárazság-
gal. Akkor csupán 4 mm csapa-
dékot kaptunk, ami gyakorlati-
lag egyenlő a nullával. Május a 
maga 55 mm-ével látszólag hoz-
ta a formáját, ám a dolog jelentős 

szépséghibája, hogy a 
hónap második feléig 
kellett várni az égi ál-
dásra. Június viszont 
háromhavi átlaggal, 
140 mm-nyi esővel 
örvendeztetett meg 
bennünket, ám eny-
nyi víz már konyha-
kerti növényeinknek 
is nagyon sok volt. 
Amelyek nem áztak 
ki – például a para-
dicsom és uborkatö-
vek jelentős része –, 
azokat elvitte a pá-
rás időben fellépő és 
gyorsan terjedő gom-
babetegség. Ebben a 
tekintetben a július 
már visszafogottabb 
volt (57 mm), az au-
gusztus pedig csupán 

21 mm-t produkált, azt viszont 
röpke három nap alatt (18-a és 
20-a között).

– Említette, hogy idén a leg-
melegebb augusztusi napokon 
sem kúszott a hőmérő 33 fok 
fölé. Csak összehasonlításkép-
pen áruljuk el, mennyi a Bereg-
szász környéki rekord?

– 2012 augusztusában mér-
tük környékünkön a legmaga-
sabb hőmérsékletet. Ez 38,5 fok 
volt. Ami akkor is pokoli meleg-
nek tűnt. Gondolom, nem va-
gyok egyedül azzal, hogy azt az 
időszakot nem is nagyon vár-
juk vissza.

Eszenyi Gábor

A Magyar Újságírók Közössé-
ge (MÚK) szeptember 30-án 
tartotta meg tisztújító közgyű-
lését a szervezet Bartók Béla 
úti székházában (Budapest). A 
világjárvány miatt csak a tag-

ság töredéke tudott eljönni a 
fontos összejövetelre, ezért a 
működési szabályzat értelmé-
ben a megismételt közgyűlés 
döntése vált hivatalossá.

A MÚK nagy múltú újság-
író és egyben művészeti szerve-
zet, amit a legendás Kósa Csaba 
alapító elnök haláláig vezetett. 
Ma több tagozattal rendelkezik 
és 2017-ben sikerült újraindíta-
ni a Magyar Múzsa című kultu-
rális folyóiratot is. A MÚK hiva-
talosan, érdekközvetítő, egyezte-
tő és képviseleti tevékenységet 
ellátó, független, nyilvántartott 
tagsággal rendelkező társadalmi 
szervezet. „A Közösség célja: a 
demokrácián alapuló társadalmi 
és regionális békét, összefogást 

Kárpátaljai újságíró a MÚK 
elnökségében

és megértést szolgáló, a sajtósza-
badság és sajtótisztesség elvén 
alapuló, korszerű, nemzeti szel-
lemű, egyetemes magyar, illetve 
magyarországi újságírás műve-
lőinek és intézményeinek tömö-

rítése…” (Részlet a hivata-
los alapszabályból).

A közgyűléshez vissza-
térve. Miután a jelenlévő 
tagok elfogadták a leköszö-
nő elnökség beszámolóját, 
megválasztották az új tiszt-
viselőket. Az elnök – egy-
hangú döntés alapján – is-
mét dr. Lovas Dániel lett. 
Alelnöki tisztségében szin-
tén újraválasztották Madár 
János költőt. Az elnökség to-
vábbi tagjai: Balogh Andrea 
az EMMI osztályvezetője, 
Demsa Márton csángó köl-
tő, Mártonfi Benke Márta 
újságíró, festőművész, Tur-
bók Attila újságíró és Len-
gyel János, beregszászi szü-
letésű történész, újságíró. 

További kárpátaljai vonatko-
zású hír, hogy a Magyar Múzsa 
folyóiratban rendszeresen pub-
likál Vári Fábián László, Finta 
Éva, Füzesi Magda, de a leg-
utóbbi két számban prózái jelen-
tek meg a pályakezdő Szabó Ka-
tának is. 

A MÚK céljai között szerepel 
a határokon túl élő újságírókkal, 
művészekkel való munkakapcso-
lat létesítése, a művészek támo-
gatása. Dr. Lovas Dániel elmond-
ta, hogy Lengyel János egyik fel-
adata a kárpátaljai szakmai szer-
vezetekkel való kapcsolat kiépí-
tése és ápolása. A szövetség kép-
viselői négy évre kaptak felha-
talmazást. 

Mitracsek T. Ödön

Helyet a kajszibaracknak
Gyümölcsöskert aligha kép-
zelhető el kajszibarack nél-
kül, s nemcsak a belőle készült 
dzsem, lekvár, befőtt (pálin-
ka) miatt, hanem mert frissen 
fogyasztva is az egyik legízle-
tesebb gyümölcsünk, amely-
nek táplálkozási értéke is ki-
magasló. 

Kezdjük azzal: jellegzete-
sen finom íze és illata hátteré-
ben szerves savak és savészterek 
sokasága áll. Kalciumban, vas-
ban, élelmi rostban különösen 
gazdag, a gyümölcsben lévő kén 
pedig a jellegzetes édes-savany-
kás íz kialakulásában játszik köz-
re. Jelentős béta-karotin-tartalma 
folytán (ami a sárga szinét adja, 
és ami egyben az A-vitamin 
elővitaminja is) késlelteti az idős-
kori látásromlást, védi az ere-
ket, serkenti a renyhe bélműkö-
dést és egyben aktivizálja a máj 
méregetelenítő funkcióját. Há-
rom szem érett sárgabarack el-
fogyasztásával fedezhetjük napi 
A-vitamin-igényünket. Külön ér-
téke, hogy jól aszalható. Aszalvá-
nyában hatóanyagai földúsulnak, 
szintúgy a benne lévő cukor, így 
kis mennyiségben is igen tápláló. 

A sárgabarack utóérő, érésé-
ben több fokozatot különíthetünk 
el. Közöttük a fán érett állapot je-
lenti a csúcsot, az íz-, illat- és za-
matanyagok maradéktalan kiala-
kulását, illetve a beltartalmi érték 
teljességét. A kertben ezt gond 
nélkül megvárhatjuk. A szedési 
érettség azt jelenti, hogy a gyü-

mölcs háromnegyed részben 
érett, a napos oldala világossár-
ga, az árnyékos pedig sárgászöld, 
húsa kemény. Ilyen állapotában 
alkalmas hosszabb szállításra, 
több napos, szobahőrmérsékletű 
utóérlelés során pedig jó minő-
ségben megérik (amit türelem-
mel ki kell várni).

A kajszi a meszes, laza szer-
kezetű talajon fejlődik a leg-
szebben (mészben szegény sa-
vanyú földben a legkevésbé). 
Hő- és fényigényes, viszony-
lag jól tűri a szárazságot. A 
téli fagyra érzékeny – ez okoz-
za nálunk a termésveszteségek 
zömét. (A késői virágzású faj-
ta, melyek mélynyugalmi idő-
szaka hosszabb, kevésbé káro-
sodnak.) Éppen ezért termesz-
tése elsősorban a környezeté-
ből kiemelkedő, kevésbé fagy-
veszélyes helyeken (dombok, 
lejtők déli oldalán) javasolt. 
Tenyészterület-igénye – az 
egyes fajták növekedési eré-
lyétől függően – 20-30 négy-
zetméter. 

A házikertben elsősorban 
az öntermékenyülő fajtáknak 
van helyük. S ha csak egy-két 
fának tudunk helyet szorítani, 
különösen fontos, hogy a már 
beváltak közül válasszunk, 
mint amilyen a Magyar kajszi 
235, a Gönci magyar kajszi, a 
Ceglédi bíbor, a Pannónia vagy 
a Rakovszky. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Az aradi vértanúk emléknap-
ját megelőző napon a Bereg-
szászi Keresztény Értelmisé-
giek Szövetségének felkéré-
sére a Beregszászi 4-es szá-
mú Kossuth Lajos Középisko-
la 10. osztályos tanulói meg-
tisztították, virágokkal ültet-
ték be, majd megkoszorúzták 
a beregszászi temetőkertben 
nyugvó az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc résztve-
vőinek sírjait.

 Négy honvédsír található 
a temető két részében. Hár-
man viszonylag közel egy-
máshoz nyugosszák örök ál-
mukat a temető egykori ka-
tolikus sírkertjében: Ekkel 
György, honvédszázados szol-
gabíró volt, a mai Sevcsenko 
u. 21 szám alatt élt. A Bereg-
szászi Hitelintézet jogtaná-

„Őrzeni kincses temetőket”
csosa, majd elnöke, a beregszá-
szi római katolikus egyházköz-

ség gondnoka volt. Bloksay 
István kapitányi rangot ka-
pott a szabadságharc idején. 
A szabadságharc bukása után 
királyi jegyzőként, majd köz-
jegyzőként dolgozott Bereg-
szászban, a helyi Vöröske-
reszt elnöke volt. Baczó Jó-
zsef honvédtüzérként harcol-
ta végig az 1848/49-es sza-
badságharcot. A kiegyezés 
után építőmérnökként dolgo-
zott Beregszászban. Az ő irá-
nyítása alatt épült a 4-es is-
kola épülete. Az egykori re-
formátus sírkertben találha-
tó Berzsenyi Antal sírja, aki 
honvéd huszárhadnagy volt, 
a Beregvármegyei Törvény-
szék több albizottságának 
tagja, a református egyház 
volt főgondnoka.

Emlékük legyen áldott!
Jakab Eleonóra, 

a Beregszászi Keresztény 
Értelmiségiek 

Szövetségének elnöke

A kinti virágok számára 
tart még a kegyelmi idő



Csütörtök október 15.

Köszöntjük teréz nevű olvasóinkat!

Hétfő október 12.

Köszöntjük Miksa nevű olvasóinkat!

Kedd október 13.

Köszöntjük Kálmán, ede nevű olvasóinkat!

Szerda október 14.

Köszöntjük Helén nevű olvasóinkat!

2020. 
október 7.8 Heti műsor

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:50 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

00:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:55 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

02:10 Autogram
02:55 Fókusz

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 A világ 
madártávlatból

13:45 A világ 
madártávlatból

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

15:55 Don Matteo
Tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II

Krimisor.
23:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:15 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német tévéfilmsor.

01:05 Új idők, új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:05 Fülszöveg
02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Unió27
 

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
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Önkéntesek
10:33 Kérdések a 

Bibliában
10:50 A sokszínű vallás
11:10 Rákóczi nótája

Magyar történel-
mi film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Divat & dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Legenda - válogatás
20:25 Legenda - válogatás
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 – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Legenda - válogatás

04:55 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

09:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

10:00 Sporthíradó
10:25 Kosárlabda 

közvetítés
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 Kézilabda 

közvetítés
15:05 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilabda 

magazin
19:45 Forma-1 - 

Nagydíj futam
21:55 Sporthíradó
22:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:50 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 Házon kívül
00:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:55 Kapcsolat

Am. filmsor.
02:10 Szuperzöld
02:55 Fókusz

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Am. sorozat
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 A világ 
madártávlatból

13:45 A világ 
madártávlatból

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német tévéfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem

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 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 EtnoKlub
08:30 Élő népzene
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Evangélikus 

magazin
11:20 Komisznak lenni 

életveszélyes
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
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 –

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Már egyszer 

tetszett!

04:50 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:30 Boxutca
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

közvetítés
12:30 Boxutca
13:00 Sporthíradó
13:25 Jégkorong 

közvetítés
15:45 Jövünk!
16:25 Szabadidő
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

21:30 Fradi Tv
22:00 Sporthíradó

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:50 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:30 ÉletmódKalauz
02:15 Kapcsolat

Am. filmsor.
03:05 Fókusz

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 A világ 
madártávlatból

13:50 A világ 
madártávlatból

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Piero világa
Játékfilm

23:20 Kenó
23:25 Elfeledett hőseink
23:55 Szabadság tér ́ 89
00:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Így szól az Úr!
10:55 Kereszt-Tények
11:00 Vallás és szabadság
11:10 A sokszínű vallás
11:20 Biblia és irodalom
11:45 A tőrbecsalt 

Blanco Posnet
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Stigma - Tőkés 

Eszter a Szekuritáte 
célkeresztjében

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

06:00 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:20 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

08:20 Kézilabda 
közvetítés

10:00 Sporthíradó
10:25 Fradi Tv
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Kézilabda 

magazin
14:25 Szabadidő
15:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:30 Kerékpártúra
16:00 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

17:00 Sporthíradó
17:15 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:15 Kézilabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:50 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 Brandmánia
01:05 Kalandozó
01:50 Édesítő
02:35 Fókusz
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-Adria
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:30 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 A világ 
madártávlatból

13:45 A világ 
madártávlatból

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Csak színház 
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:55 Kenó
23:00 A legszebb férfikor

Magyar játékfilm
00:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól

a nóta
10:20 Isten kezében
10:45 Új nemzedék
11:20 A bolond lány

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Együttlét - (Ro-

kon nyelvrokon)
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Kerékpártúra
05:55 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

09:25 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda 

közvetítés
15:20 Fradi Tv
15:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:25 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:10 DVSC Tv
17:30 Bajnokok Klubja
17:45 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

19:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:00 Labdarúgó 
közvetítés

21:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

22:15 Sporthíradó



Szombat október 17.

Köszöntjük rudolf nevű olvasóinkat!

Vasárnap október 18.

Köszöntjük Lukács nevű olvasóinkat!

Péntek október 16.

Köszöntjük gál, Hedvig 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

2020. 
október 7. 9Heti műsor

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:10 KölyökKalauz
12:55 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:30 Az Év Hotele
02:15 Kapcsolat

Am. filmsor.
03:05 Fókusz

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Jamie egyszerű

és gyors kajái
13:20 A világ 

madártávlatból
13:45 A világ 

madártávlatból
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 A Tenkes kapitánya
Tévéfilm

21:00 Karmikus kérdés
Filmvígjáték

22:25 Kenó
22:35 Karol - Az ember, 

aki pápa lett
Olasz életrajzi film

00:15 Partitúra
01:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:10 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:00 Mesterember
03:30 Magyar Krónika

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:55 Tanúságtevők
11:25 Cseppben a tenger

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A Nemzeti va-

rázskörében - 
Ablonczy László 
- MMA portré

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Cseppben a tenger

Tévéfilm
 

04:00 Pecatúra
04:30 DVSC Tv
04:55 Kézilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:30 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

12:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:25 DVSC Tv
14:00 Aranyoroszlánok
14:35 Kézilabda 

közvetítés
16:25 Női labdarúgó 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 BL-péntek
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:40 Péntek Esti Foci
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó

04:10 Kölyökklub
04:50 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Győzike
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:00 KölyökKalauz
09:30 Teleshop
10:30 Brandmánia
11:05 ÉletmódKalauz
11:35 Autogram
12:20 Édesítő
13:00 Az ember, aki fel-

találta a kará-
csonyt
Angol-ír vígjáték

15:10 Ocean's Twelve - 
Eggyel nő a tét
Am. krimi

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:00 Apatigris
Magyar vígjátéksor.
22:00 Fák jú, 

Tanár úr! 2.
Német vígjáték

00:45 Fekete mise
Angol-am. 
akciókrimi

04:30 Zenebutik Gála
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:50 Trendmánia
10:25 A Pénz beszél
10:55 SzÉpítők
11:30 Poggyász
12:00 Adris Kitchen
12:35 Az Építkezők
13:05 Innovátor
13:40 Aladdin

Olasz családi víg-
játék

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

the Stars – Min-
denki táncol

23:00 Felkoppintva
Am. romantikus 
vígjáték

02:00 Valóság Filter
Magyar kisjátékfilm

02:25 Bibliothéque 
Pascal
Magyar-német-
román filmdráma

04:00 Élő egyház
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes 

földrajz
07:50 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők
13:20 A mi kis 

állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

14:15 Partitúra
15:10 Napló 

gyermekeimnek
Magyar filmdráma

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat

19:40 Banks úr 
megmentése
Angol családi film

21:50 Mennyit ér 
egy ember
Fr. filmdráma

23:15 Kenó
23:25 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:20 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

01:20 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:20 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:05 Mesterember
03:35 Család'20
03:55 Esély

04:05 Ridikül
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
06:20 Unió27
06:45 Itthon 

vagy!
07:05 Opera 

Café
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:30 Gasztroangyal
10:25 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens
11:25 Édes ellenfél

Magyar filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Napló 

gyermekeimnek
Magyar filmdráma

04:25 Női labdarúgó 
magazin

05:05 Labdarúgó 
közvetítés

07:00 DVSC Tv
07:30 Szabadidő
08:05 Építők
08:30 Labdarúgó 

közvetítés
10:35 BL-péntek
11:20 Futsal 

magazin
11:55 Női labdarúgó 

magazin
12:30 Kézilabda 

közvetítés
14:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:05 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Ladarúgás
21:30 Góóól
22:25 Kézilabda 

közvetítés
01:35 Labdarúgó 

közvetítés
03:20 Kosárlabda 

közvetítés

04:10 Kölyökklub
04:50 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:20 HighLife
09:50 Teleshop
10:50 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:20 Kalandozó
12:00 Szuperzöld
12:45 Az Év Hotele
13:25 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

14:00 Házon kívül
14:35 Aranyeső 

Yuccában
Olasz akcióvígjáték

16:40 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:30 Hogyan legyünk 
szinglik?
Am. vígjáték

23:50 Portré
01:40 Keanu: 

Macskaland
Am. akcióvígjáték

02:55 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:20 Fald Fel!
09:50 Tűsarok
10:25 Több mint 

TestŐr

10:55 Super Car
11:30 Életmódi
12:00 Innovátor
12:35 Brandépítők
13:05 Terápiás 

szerelem
Am. romantikus 
vígjáték

15:15 Jurassic Park 2. – 
Az elveszett 
világ
Am. akció-kaland-
film

18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár
22:00 Bazi nagy francia 

lagzik 2.
Fr. vígjáték

00:15 Beépülve: 
Az Escobar ügy
Am. krimi

02:55 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

03:50 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

04:20 Himnusz
04:25 A Nemzeti va-

rázskörében - 
Ablonczy László 
- MMA portré

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi 

kör
08:00 Isten 

kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Útmutató
10:05 Református 

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor

10:20 Görögkatolikus 
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:25 Vallás és 
szabadság

10:35 Baptista 
magazin

11:00 Evangélikus 
riportok

11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Nemzeti 

Sporthíradó
12:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:05 George Boole, 

a géniusz
14:00 Édes anya-

nyelvünk
14:15 A világörökség 

kincsei
14:35 Hyppolit, a lakáj

Magyar filmvíg-
játék

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:25 Borbás Marcsi

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Családi kör
19:40 Magyarország

szeretlek!
21:15 Az utolsó szó

Angol filmvígjáték
23:00 Kenó
23:05 Etűdök 

gépzongorára
Játékfilm

04:00 Édes ellenfél
Magyar filmvíg-
játék

05:20 Angol nyelvű 
hírek

05:25 Német nyelvű 
hírek

05:30 Orosz nyelvű 
hírek

05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum

07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök kérték
10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:15 Hazajáró
11:45 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:28 Múlt és Jelen
22:05 Együttlét - (Ro-

kon nyelvrokon)
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti: 

Szól a rádió
23:55 Családmeséink - 

a családi talk-
show

05:05 Építők
05:30 Labdarúgó 

közvetítés
07:25 Múlt és Jelen
07:55 Jövünk!
08:30 Kézilabda 

közvetítés
10:15 Labdarúgó 

közvetítés
12:20 Kézilabda 

közvetítés
14:05 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
14:35 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
17:10 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 Labdarúgó 

közvetítés
19:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor:

Labddarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 Kézilabda 

közvetítés
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Tel.: 2-41-74
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Ezúttal az almatermésűek őszi 
lemosó permetezésének fon-
tosságára szeretném felhívni 
a kedves termelők figyelmét. 
Ez egy rég elfelejtett 
védekezési módszer, 
de ez nem azt jelen-
ti, hogy nem hatásos. 
Ez a módszer, külö-
nösen a háztáji gaz-
daságokban, a vara-
sodás elleni védeke-
zést megkönnyebbíti 
és olcsóbbá teszi. 

Ezt az elfelejtett módszert, 
a lemosó permetezést  az utób-
bi időben újra használják Ma-
gyarországon és Lengyelor-
szágban is a gazdák egy szá-
munkra is ismert műtrágyával, 
a karbamiddal. Az első perme-
tezést 4-5%-os karbamiddal a 
fák lombhullása kezdetén vé-
gezzük el, amit megismétlünk 
a lombhullás végén. Csak ak-
kor már a lehullott leveleket 
permetezzük le. Ennek a lo-
gikája abban rejlik, hogy mint 
tudjuk, a varasodást okozó 
gombák téli stádiuma a leve-

Az almatermésűek őszi 
lemosó permetezése

leken telel át, ami utána kora ta-
vasszal ismét újra fertőzi a fákat. 

Miben is rejlik a karbamid ha-
tásmechanizmusa? A koncentrá-

ció 4-5%-os, ami azt je-
lenti, hogy 1000 liter 
vízhez 45-50 kg karba-
midot használunk, amit 
először kipermetezünk a 
fákra a lombhullás kez-
dete előtt, hogy jó hatást 
érjünk el, sok permetlét 
permetezünk ki a fákra, 
a levelekre, 1000-1500 

litert hektáronként. Ugyanezt meg-
ismételve a lombhullás után. Mind-
ezt még a fagy beállta előtt végez-
zük el. A karbamid hatásmecha-
nizmusa abban rejlik, hogy a ma-
gas koncentráció (4-5%), amivel 
a leveleket lepermetezzük, gyor-
san bomlásra indítja a biomasszát 
(leveleket). Ezzel is meggyorsul a 
gombák pusztulása. Minél keve-
sebb fertőzést hagyunk tavaszra, 
annál csekélyebb a valószínűsé-
ge annak, hogy tavasszal a gom-
bák fertőzni fogják a fákat. Igaz, 
ez nem azt jelenti, hogy utána nem 
kell majd védekeznünk a varasodás 

ellen, de a további permetezé-
sek hatékonyabbak lesznek, és 
ez a gazdáknak plusz megtaka-
rítást jelent. 

Ezenkívül vannak olyan 
adatok, források, hogy az ága-
kon telelő atkatojások is nagy 
mennyiségben elpusztulnak. Ez 
is egy pozitív hatás. A magas 
műtrágyakoncentráció a többi át-
telelő kórokozó ellen is hatásos. 
A legfontosabb, amit tudni kell 
erről a permetezésről, hogy ne 
sajnáljuk a permetlé mennyisé-
gét, jól mosassuk le a fákat ezzel 
a módszerrel, mert csak így le-
het elérni kellő eredményt. Ami 
a legfontosabb, hogy ez egy na-
gyon hatásos, és a mai árakban a 
legolcsóbb módszer. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy 
az elrothadt falevelek is egy plusz 
szerves anyagot képeznek, és a 
40-50 kg karbamid is mint nit-
rogén-műtrágya pozitív hatás-
sal van a talaj humuszképzésé-
nek növelésére, mert segíti a bio-
massza lebomlását, és persze nö-
veli a talajlakó hasznos baktériu-
mok elszaporodását is.

Elérhetőségeim nem változ-
tak: 0503723469 és 0975166318. 
Kérdéseikre szívesen válaszolok.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az őszi időszak egyik legve-
szélyesebb kórokozója a szür-
kepenész. Az időjárási viszo-
nyok és a gazdák figyelmetlen-
ségének kombináci-
ója a fertőzés töme-
ges fellépéséhez ve-
zethet, ami hatal-
mas terméskiesést 
jelent. Érdemes te-
hát az őt megillető 
figyelmet fordítani 
erre a betegségre, 
pontosabban az el-
lene való védekezésre. Ugyan-
is a fertőzés csírái óhatatlanul 
is minden fóliasátorban jelen 
vannak.

Hogyan támad?
Mint már említettük, a fó-

liasátrakban a kórokozó meglé-
tében szinte biztosak lehe-
tünk, csak a számára kedve-
ző feltételekre vár. Az egyik 
ilyen feltétel a nedvesség. A 
szellőztetés elégtelenségéből 
adódóan sokáig nedves nö-
vényeken szinte biztos a fer-
tőzés. Tovább segíti a fertő-
zés fellépését és terjedését az 
egyre hosszabb éjszakákkal 
járó egyre hosszabb harma-
tos időszak, valamint hogy a 
termés a hideg éjszakák fo-
lyamán annyira áthül, hogy 
sokszor még délben sem tud 
a harmatpont fölé átmeleged-
ni. Ez azt jelenti, hogy a bo-
gyók még délben is vizesek, 
harmatosak lesznek. Igaz ugyan, 
hogy a hőmérsékleti optimuma 25 
0C, de 5 és 40 0C között bármikor 
képes a kórokozásra. A hosszan 
tartó nedvesség kombinációja a 
számára kedvező hőmérsékleti 
tartománnyal pedig biztos recept 
a betegség fellépéséhez.  

Terjedését elősegítik a nö-
vényápolásból adódó sebek, de 
az ép bőrszöveten keresztül is 
képes bejutni a növénybe.

Hogyan ismerjük fel?
A paradicsom levelén meg-

A másodvetésű paradicsom betegségei

Megérkezett az esős ősz: 
támad a szürkepenész!

jelenő tünetek igen jellegzetesek. 
Általában a levél vége felől támad, 
megfertőzi a levélnyelet is, s a fer-
tőzött rész lelóg. Általában meg-

jelenik rajta a jellegze-
tes szürke penészgyep is.

A paradicsom termé-
sén kétféle tünetet okoz-
hat. Az egyik tünet a bo-
gyórothadás, amikor a 
termés egyre növekvő 
foltban el kezd rothad-
ni, s a bogyók lehull-
nak. A másik tünet, ami-

kor a bogyókon apró, 2-3 mm át-
mérőjű kerek foltok láthatók, kö-
zépen tűszúrásnyi sebbel. A fol-
tok körül világos, viaszos bevonat-
ra emlélkeztető, gyűrűszerű rajzo-
lat jelenik meg, amelyek nem ala-
kulnak ugyan át lágyrothadássá, de 

a termés eladhatóságát (árát) nagy-
ban csökkenti.

Hogyan védekezzünk?
A szürkepenész elleni védeke-

zésben nagy szerepe van a megelő-
zésnek. E célból több teendőnk is 
van. Az első a növényi maradvá-
nyok eltávolítása a fóliasátorból. Ez 
vonatkozik mind a szezonközbeni 
zöldmunkákra (levelezés, kacsok 
eltávolítása), mind a szezon végi 
nagytakarításra. A második a zöld-
munkák utáni gyors sebgyógyulás 
biztosítása fűtéssel, szellőztetéssel, 

minimális sebfelülettel. A harma-
dik, de talán legfontosabb meg-
előzési teendőnk, a páralecsapó-
dás megakadályozása, vagy leg-
alábbis gyors felszáradása rend-
szeres szellőztetéssel (akár egy-
idejű fűtéssel is).

A vegyszeres védekezésnél 
tudnunk kell, hogy gyógyíta-
ni nem, csak leállítani tudjuk a 
további fertőzést. Ezért fontos, 
hogy idejében, a legelső tünetek 
megjelenésekor, de akár megelő-
ző jelleggel is kezdjük meg a vé-
dekezést a szürkepenész ellen.   

A megelőző vegyszeres vé-
dekezést a kombinált hatásspekt-
rumú permetszerek helyes meg-
választásával érdemes elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy példá-
ul, ha amúgy védekeznünk kell 
a fitoftóra ellen, akkor olyan 
permetszert használunk, amely 
egyben a szürkepenész ellen is 
jó mellékhatással bír. Ilyenkor 
ajánljuk például a Shavitot vagy 
az Amisztart. Ha cladospórium 
ellen kell védekeznünk, akkor a 
Bravo 500-as használatával ér-
hetünk el ugyanilyen „kettőt egy 

csapásra” hatást.
Amennyiben már fel-

lépett a fertőzés, vagy az 
időjárási körülmények 
ezt megkövetelik, indo-
kolttá válhat a speciális 
szürkepenész elleni sze-
rek használata. Ilyenkor 
ajánlott a már rég ismert 
Teldor permetszer, vagy a 
legújabb sláger, a Switch. 

Az utóbbi időben 
több új szer is megje-
lent a gazdaboltok pol-
cain, amelyek hatásosak 
lehetnek ugyan a szür-
kepenész ellen, de a fel-
használásuk igen kocká-

zatos. Ugyanis ezeknek a vegy-
szereknek a többségét a szőlő 
védelmére fejlesztették ki, arra 
is van engedélyeztetve. A sző-
lőnél megtehetik azt, hogy egy 
hosszú, több hetes élelmezés-
egészségügyi várakozási időt is 
előírjanak az engedélyeztető ha-
tóságok, de a már érésben lévő 
paradicsom állományban ez be-
tarthatatlan.

Gál István
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ilyenkor sem kell tartózkod-
nunk az új növények vetésétől 
és ültetésétől, ugyanis sok ter-
mény októberben ugyanúgy, 
vagy talán még jobban is kel-
tethető és nevelhető, mint ta-
vasszal.

Még októberben is vethe-
tő a sóska és a spenót magja. 
Ezek nem melegigényesek, az 
enyhe telet némi takarással át-
vészelik, és tavasszal korán le-
het szedni róluk a sokféle vita-

mint és bioaktív anyagot tartal-
mazó leveleket. A kikelő növé-
nyek nem igényesek: a kertben 
a fák alatt is jó helyük van, és 
nagyon hálásak egy kis nitrogén 
műtrágyáért.

A vetés mélysége 2-4 cm le-
gyen, a tőtávolság pedig 3-5 cm. 
Ne ijedjen meg, ha a vetés után 
egy héttel még nem keltek ki a 
magoncok, mert ezek nagyon lus-
ták, sokáig elfekszenek a mag-
ágyban. Száraz időben jót tesz 
nekik a permetezéshez hason-
ló öntözés.

Októberben is ültethető a fok-
hagyma. Ez ráadásul még bizto-
sabb a tavaszi ültetésnél. Sok be-
tegsége és kártevője lévén 4-5 év-
nél gyakrabban ne ültesse ugyan-
arra a helyre! A gerezdek 3-6 cm 
mélyen legyenek a földben.

A rebarbara töveket most le-
het szétosztani és elültetni. Nagy 
helyet kívánnak, de megérdemlik, 
mert kora tavasszal kiváló kom-
pótot, mártást, ivólevet, sőt bort 
is lehet készíteni a levélnyeléből. 
Szerény növény, a kert eldugott 

Októberben sincs szünet a 
konyhakertben

sarkában is jól érzi magát, nem 
igényel öntözést, kártevői és be-
tegségei egyelőre nem ismertek. 
A fiatal töveket kímélje, csak a 
másodéves tövekről kezdje el a 
levelek letördelését.

A torma a 20-30 cm hosszú 
talpgyökerek ültetése útján sza-
porodik. Ez is szerény teremt-
mény, sok gondozást nem igé-
nyel, de előnyös az, ha a virsli-
hez és a kolbászhoz saját termé-
sű tormát reszelhet a náthás há-

zigazda, mert a torma erős illa-
ta sikeresen gyógyítja ezt a be-
tegséget.

Még mindig luxusnak véljük 
a spárga fogyasztását, pedig ez is 
csak egy kiváló beltartalmú zöld-
ségféle. A saját nevelésű, vagy 
vásárolt magoncokat most ül-
tessük. Családi kertben legoko-
sabb zöldspárgát termelni, mert 
ebben több a C-vitamin, de nem 
kell bakhát alatt termelni. A sípo-
kat csak a második évben kezd-
jük el szedni, hogy a tövek meg-
erősödjenek, de ha már termő-
re fordultak, akkor 10-15 évig 
teremnek. Étkezés szempontjá-
ból legértékesebbek a 15-20 cm 
hosszúságú, egyenes, vastag sí-
pok, amelyek áprilistól júniusig 
szedhetőek.

A fejes saláta áttelelő fajtá-
inak palántáit is most ültessük 
ki 25 cm távolságra egymástól. 
Óvakodjunk a mély ültetéstől, 
ne aggódjunk, ha a magasan ül-
tetett palánták az első öntözés el-
lenére ellankadnak, mert másnap 
már újra felélénkülnek.

A száraz, kifejtős bab betaka-
rítása őszi sikerélményt kínál a 
kertészkedőknek, hiszen 80-90 
nap fejlődés után októberben 
szüretelhető.

Általában október a száraz 
babszemek betakarításának ide-
je. A babnövényt manapság már 
karók, kerítések mellé ültetik, 
de a gyomirtó vegyszerek meg-
jelenése előtt a kukoricák szá-

Őszi babszüret
rára futtatták fel. Sajnos, keve-
set termelünk belőle, pedig a ki-
fejtett babból igen sokféle, táp-
anyagokban gazdag ételt lehet 
készíteni. 

Érdemes volna a kifejthe-
tő (karós) bab termelésére a kis-
kertekben is nagyobb figyelmet 
fordítani és a tavaszi-nyári ve-
tőmagját már most beszerezni!
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Október 2-án este halálos kimenetelű 
közúti baleset történt Cservone község-
ben, írja a pmg.ua.

20 óra 30 perckor értesítették a rendőr-
séget arról, hogy a település főutcáján egy 
gépkocsi elütött egy kerékpárost. A hely-
színre érkezett rendőrök megállapították, 
hogy egy Hyundai Santa Fe típusú gép-

Halálos baleset az Ungvári járásban
kocsi Csap felől Nagydobrony irányában 
haladt, amikor elütött egy biciklist. Az 50 
éves kiseszenyi (Petrivka) lakos a helyszí-
nen belehalt sérüléseibe.

Az 52 éves beregszászi járási so-
főr józan volt. Az ügyben tart a nyomo-
zás. Vizsgálják a baleset okait és körül-
ményeit.

Október 1-én reggel egy ungvári járási 
lakos bejelentést tett a rendőrségen ar-
ról, hogy ismeretlenek betörtek az ott-
honába, adja hírül a pershij.com.ua.

A férfi elmondta, hogy a Cigányos 
(Cihanyivci) községben található csalá-
di házukba reggel 9 óra körül behatolt 
egy ismeretlen. A behatoló fegyverrel 
megfenyegette az otthon tartózkodó 18 
éves lányát, s miután elvett közel 50 ezer 
hrivnyát, elmenekült a helyszínről. A lány 
személyleírást adott az elkövetőről, aki sö-
tét sportruhát viselt, maszkban és kesztyű-
ben volt. Elmondása szerint bűntársa is le-
hetett, aki szállította a rablót.

A rendőrök  röv id  időn  be lü l 

Fegyveres rablókat vettek őrizetbe az Ungvári 
járásban

Gerényben észrevettek egy, a személy-
leírásnak megfelelő külsejű férfit, aki a 
rendőrök láttán a mezőn keresztül próbált 
menekülni. Két rendőr követte, s mint-
egy másfél kilométer után letartóztatták. 
Közben a nyomozókollégák megállapí-
tották a bűntárs tartózkodási helyét. Az 
egyik elkövető egy 29 éves keteregényi, 
a másik pedig egy 40 éves ungvári lakos 
volt. Korábban mindkettőjüket több al-
kalommal elítélték vagyon ellen elköve-
tett bűntények miatt.

Az ügyben tart a nyomozás. A rend-
őrök lefoglalták a fegyvert, a lopott pénzt 
és a feszítővasat. A két férfit előzetes le-
tartóztatásba helyezték.

Közlekedési baleset történt október 
3-án a huszti járási Husztbaranyán, 
melyben megsérült egy kiskorú gyer-
mek – olvashatjuk a pmg.ua hírpor-
tálon.

A hírt Tetjana Scsadej Facebook-
felhasználó közölte. Mint írja, a 9 éves 

Gyermek-gázolás a Huszti járásban
kisfiút biciklizés közben ütötték el. A bal-
esetet okozó jármű volánjánál egy viski 
hölgy ült, aki azt állítja, hogy lassan ha-
ladt, ennek ellenére a szemtanúk elmon-
dása szerint a személygépkocsi szélvédő-
je betört, a kerékpár pedig az út másik ol-
dalán kötött ki.

Szeptember 30-án a munkácsi járá-
si Ignéc (Znyacovo) településen egy fi-
atal férfi holttestére bukkantak a he-
lyi lakosok.

A pershij.com.ua híradása szerint 
a hulla az utcán hevert, s számos kék 
folt volt látható a testén. Az áldozat-

Fiatal férfi holttestére bukkantak a Munkácsi 
járásban

nál semmilyen okmányt nem talál-
tak, de rövid időn belül azonosítot-
ták a férfit. Kiderült, hogy egy ung-
vári árváról van szó, akinek csak egy 
lánytestvére van.

A rendőség vizsgálja a halál okát és 
körülményeit.

Szeptember 28-án az esti órákban Ki-
jevben leesett egy 29 éves kárpátaljai fi-
atal egy vonatvagon tetejéről, életét nem 
tudták megmenteni.

Mint arról a mukachevo.net hírportá-
lon olvashatunk, a férfi felmászott egy va-
gon tetejére, s amikor a vonat elindult, ő 

Kárpátaljai férfi halt meg Kijevben
leesett. Az információk szerint az áldozat 
még a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az 
elhunyt hátizsákjában megtalálták okmá-
nyait, melyből kiderült, hogy a fiatal egy 
ungvári lakos.

A hatóságok öngyilkosság ügyében in-
dítottak eljárást.

Az esetről a gyerek apja tájékoztatta a 
0312.ua hírportált. Elmondása szerint 
a gyerek málnát szedett és közben ette 
is. Ekkor hirtelen megérezte, hogy va-
lami megcsípte az ajkát. A csípés helyén 
égető fájást érzett, majd szinte azonnal 
dagadni kezdett az ajka.

A szülők azonnal orvosi segítsé-
gért folyamodtak. A kezelés hatásá-
ra a gyerek állapota másnapra jelen-
tősen javult. Kiderült, hogy darázs-
pók (Argiope bruennichi), a tudósok 
szerint a legveszélyesebb Kárpátal-
ján élő pókfajta csípte meg a gyereket. 

Mérges pók csípett meg egy gyereket 
Ungváron

A keresztespókfélék (Araneidae) család-
jába tartozó, mifelénk őshonos faj főleg a 
nedves élőhelyeket kedveli, de gyakran je-
lenik meg kertekben, mezőgazdasági terü-
leteken is. A potroha jellegzetesen haránt-
csíkolt, darazsak mintájára emlékeztet.

Mérge nem erős, az emberre nem élet-
veszélyes, de a darázscsípésre emlékezte-
tő csípése fájdalmas (akár három napig is 
tarthat), és a csípés helye elgennyesedhet. 
A darázspók legyekkel, méhekkel, dara-
zsakkal, bogarakkal, szöcskékkel táplál-
kozik, emberre csak akkor támad, ha ve-
szélyben érzi magát.

Október elsején este három gépkocsi ka-
rambolozott Munkács határában, adja 
hírül a pmg.ua. 

Az előzetes információ szerint egy 
Volkswagen Golf típusú gépkocsi 22 
éves újdávidházai (Nove Davidkovo) 
sofőrje nem tartotta be a biztonságos 
követési távolságot, és nekihajtott az 
előtte haladó Audi márkájú gépkocsi-
nak. Az utóbbi járművet egy 37 éves 
iványi (Ivanyivci) lakos vezette. Az üt-

Hármas baleset Munkácsnál
közés következtében az Audi a szem-
közti sávba sodródott, ahol frontáli-
san ütközött egy BMW márkájú autó-
val. A gépkocsit egy 23 éves szolyvai 
férfi vezette.

A baleset következtében az Audi 
sofőrjét súlyos sérülésekkel az in-
tenzív osztályra szállították. A má-
sik két autóban gyerekek is utaztak, 
de ők szerencsére nem szenvedtek sé-
rüléseket.

Az 5. fordulónál tartó ukrán élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokság legutóbbi játék-
napján a döntetlenek domináltak. Az 
európai kupaporondon még versenyben 
lévő három együttes mellett megosztoz-
tak a pontokon az Inhulec – Minaj FC 
újoncrangadón is.

Kezdjük a kárpátaljai együttessel, 
amely 1-1-es döntetlent ért el a hozzá 
hasonlóan, ugyancsak újoncnak számí-
tó Inhulec Petrove vendégeként. Nurijev 
büntetőből esett találatával a vendégek 
már viszonylag hamar, a 9. percben meg-
szerezték a vezetést, amit nem sokkal az 
első játékrész vége előtt a vendéglátók 
ugyancsak büntetőből egalizáltak.

Fordulás után hamar emberhátrányba 
kerültek a minajiak: Pinyasko másodszor 
is besárgult, így idő előtt mehetett zuha-
nyozni. A több mint fél órán keresztül em-
berhátrányban küzdő vendégek ezt köve-
tően kiállták a rohamokat, és megőrizték 
az egy pontot érő döntetlent.

Az FTC BL-csoportkörös ellenfele, 
a Dinamo Kijev az Európa Ligás Zorja 
Luhanszk ellen nem tudott nyerni, és 
ikszelt a Sahtar Donyeck is a Gyeszna 
Csernyihiv ellenében.

A találkozót követően a donyeckiek két 
válogatott játékosa, Pjatov, és Sztepanenko 
pozitív koronavírus-tesztet produkált, és 
mivel rajtuk kívül a Sahtar stábjában még 
két személynél is vírus-fertőzést diagnosz-
tizáltak, így az együttes egész keretét ka-
rantén alá helyezték. Mindez azt is jelenti, 
hogy a válogatottnál első számú kapusnak 
számító Pjatovra, illetve Sztepanenkóra 
sem számíthat Andrij Sevcsenko szövetsé-
gi kapitány az elkövetkezendő válogatott 

Hengerelt a Mol Fehérvár, hátrányból nyert a Fradi

Emberhátrányban is döntetlenre 
volt jó a Minaj FC

találkozókon, amikor is Franciaország, 
Németország és Spanyolország lesznek 
az ukránok ellenfelei.

Eredmények: Inhulec – Minaj FC 1-1, 
Gyeszna Csernyihiv – Sahtar Donyeck 
2-2, Dnyipro – Vorszkla Poltava 2-2, Ruh 
Lviv – FK Lviv 0-0, Dinamo Kijev – Zorja 
Luhanszk 1-1, Olimpik Donyeck – FK 
Olekszandrija 3-2, Kolosz Kovalivka – 
FK Mariupol 1-0.

A tabellát az egyformán 11 pontos 
Dinamo és Vorszkla vezeti a 10 pontos 
Kolosz előtt. A 4 pontjával 11. Minaj FC 
az október 17-én sorra kerülő 6. forduló-
ban az FK Mariupolt látja vendégül.

***
Az OTP Bank Liga a 6. fordulónál tart, 

és érdekesség, hogy ennyi játéknap után a 
tabella első két helyét olyan csapatok fog-
lalják el, amelyek a többiekhez képest egy, 
illetve két meccsel kevesebbet játszottak.

A sikertelen kupa-csütörtököt követő-
en a Mol Fehérvár kiütéses győzelmet ara-
tott az Újpest ellen. A BL-főtáblára felke-
rülő FTC vesztett állásból fordítva nyert a 
Puskás Akadémiával szemben. Ezek vol-
tak egyébként a forduló hazai győzelmei, 
a többi párharcban kivétel nélkül a ven-
dégek nyertek.

Eredmények: MTK – Budafok 1-2, 
Mezőkövesd – Kisvárda 1-2, Diósgyőr – 
Paks 1-2, ZTE – Honvéd 2-4, FTC – Pus-
kás Akadémia 2-1, Mol Fehérvár – UTE 
5-1.

A bajnoki tabellát az a 11 pontos Mol 
Fehérvár vezeti, amelyik a többi csapathoz 
képest egy meccsel kevesebbet játszott a 
10 pontos, de két mérkőzését is elhalasz-
tó FTC előtt.

Néhány sorban
A hétvégén sem szakadt meg az Ungvá-
ri FC hibátlan szériája. Az országos har-
madosztályú labdarúgó-bajnokságban vi-
tézkedő kárpátaljai együttes zsinórban ötö-
dik bajnoki találkozóját nyerte meg egyet-
len találattal.

Az éllovas ungváriak a sereghajtó Niva 
Vinnicát látták vendégül és kerek egy 
órát kellett várni arra, amíg Pukánics ré-
vén megszerezzék a vezetést. Negyedórá-
val a vége előtt az egykoron a Sahtarban 
is megforduló Pukánics megszerezte a 
maga és csapata második gólját, amely-
re a vendégek csak szépítő találattal tud-
tak válaszolni, kialakítván ezzel a 2-1-es 
végeredményt.

A bajnoki tabellát makulátlan mérleg-
gel vezető 15 pontos ungváriak a hétvé-
gén sorra kerülő 6. játéknapon a 9 pont-
tal második Pogyilja Hmelnickij vendégei 
lesznek.

***
A Kárpátaljai Me-
gyei Labdarúgó-
bajnokság élvona-
lában a 6., míg a 
Beregszászi járási 
pontvadászatban az 
5. fordulót rendez-
ték meg a hétvégén.

A megyei so-
rozatban a tabellát 
társbérletben vezető 
Huszti FC a címvé-
dő Nagyszőlős ven-
dégeként ért el dön-
tetlent.

Eredmények: 
Nagyszőlős – Huszt 
1-1, FK Medvigy 
Borhalom – Irhóc 4-3, Rahói Kárpá-
ti – FC Polena 0-2, Szerednye – Ilosvai 
Buzsora 1-3.

Huszt mellett az FK Medvigynek is 12 
pontja van az élen, őket Ilosva és Nagy-
szőlős követi 11-11 ponttal.

A beregszászi járásban az eddig hibát-
lan Nagybakta Kígyós ellen is folytatta 

sorozatát. Kovászó ismét nagy zakót ka-
pott, míg a Nagybégány – Nagybereg ta-
lálkozón három kiállítás is sújtotta a vesz-
tes csapatot.

Eredmények: Badaló – Zápszony 1-0, 
Nagymuzsaly – Kovászó 11-0, Beregvidék 
– Tiszakeresztúr 3-1, Nagybakta – Kígyós 
2-0, Nagybégány – Nagybereg 3-0.

Nagybakta 15 ponttal áll az élen az 
egyformán 13 pontos Nagybégány és 
Beregvidék előtt.

***
Az FTC és a Dinamo Kijev is a labda-
rúgó Bajnokok Ligája főtáblájára jutott, 
miután a zöld-fehérek a kinti 3-3-as ered-
mény után hazai pályán gól nélküli dön-
tetlenre végeztek a norvég Molde ellen.

A Dinamo az idegenbeli 2-1-es győ-
zelmüket követően, hazai környezetben 
3-0-ra verték a belga Gent együttesét.

A sorsolást követően kiderült, hogy a 
Fradi és a Dinamo a G-csoportba kapott 

besorolást, így Budapesten és Kijevben 
is megmérkőznek majd egymással. Raj-
tuk kívül még két igazi sztárcsapat, a Bar-
celona és a Juventus került a csoportba.

Nem sikerült a főtáblára jutás a Mol 
Fehérvár számára, mivel 3-1-re kikap-
tak a belga Standard Liege vendégeként.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

jármű

Ingatlan

technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

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 kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szo-
ba kiadó diákok, egyedül-
állók vagy turisták részé-
re, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 
Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 
Tiszaújlakon szoba-kony-
ha kiadó, gázfűtéssel. Mob.: 
068-7900199. 

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Lakás eladó

Kétszobás, összkomfortos 
lakás eladó Beregszászban 
a 3. emeleten, saját fűtés-
sel vagy cserélhető egyszo-
bás lakásra. Mob.: +38066-
0214460. 

Beregszászban a Muzsalyi 
úton (Mikrorajon) a 113-as 
ház második emeletén el-
adó egy egyszobás lakás. 
Tel: 066-5313197, +3620-
5648127. 

Ház eladó

Beregszászban csendes, 
nyugodt környezetben, a 
Szilvás utcában családi ház 
eladó, kerttel, gyümölcsfák-
kal. Gáz, saját víz, garázs is 
van. Csere is érdekel. Mob.: 
099-0212849. 

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

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 

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

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

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. A földgáz 
bevezetve, a vízvezeték a ház 
előtt. Ár megegyezés szerint. 
Mob.: 098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 
Ardóban eladó kétszobás, 
összkomfortos ház, kerttel, 
0,083 területű. Tel: 095-
7254060. 
Beregszászban a Győri De-
zső u. 53. szám alatt össz-
komfortos családi ház eladó 
kerttel. Mob.: 066-8958003. 
Borzsován összkomfortos 
családi ház eladó. Tel: 099-
4359507. 

telek, föld bérlés

Beregszász központjában 
hosszabb távra albérlet ki-
adó 2 személyre, az udvar-
ról külön bejárattal. Mob.: 
066-5351693. 

Lakás kiadó

Beregszászban, a Kor-
jatovics utcában kiadó egy 
kétszobás lakás, csak család 
részére. Tel: 050-8094680. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtartó el-
adó Beregszászban. Ára 300 
hr. Mob.: 066-3967011. 

Haszongépjármű

Eladó Badalóban 2002-ben 
gyártott személyszállító Opel 
Movano kisbusz 1.9 dci mo-
torral. Bővebb információ-
ért érdeklődni privátban. Tel: 
095-1498407. 

televízió 

Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rádió-
kat, magnókat és számítógé-
peket. Mob.: 050-8215686. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Benzines kaszával kaszá-
lást vállalok Beregszászban. 
Mob.: +38066-2406034. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

Újlak előtti éttermünkbe 
mosogatót és konyhai kisegí-
tőt, kinti munkára pedig ud-
varmestert keresünk. Érd.: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. 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. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
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. 
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. 

Munkásokat keresünk 
szalagparketta gyártó cég-
be. A betanítást vállal-
juk. Munkásoknak 10000-
12000 hrivnya, szakmun-
kásoknak 13000-15000 
hrivnya fizetés. Cím: Be-
regszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 095-1454223 
(magyarul), 066-2709151 
(orosz, ukrán nyelven). 
Hívjanak munkaidőben: 
7-16 óra között (k.e.i.sz). 

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. 
Sürgősen keresek magán-
tanárt német nyelvből. Tel: 
050-8094680. 

Káposztaszedés Hol-
landiában (nők és férfi-
ak 18-65 év között). Fize-
tés: 220 euró/nap teljesít-
ménytől függően. Mob.: 
067-5050410. 

Munkalehetőség Cseh-
országban! Facsemeték 
ültetése erdőkben. Magyar 
útlevél! Ukrán útlevéllel 
várni kell az engedélyre. 
Mob.: 067-5050410. 

Webáruházunk (www.
kreativator.hu) munkatár-
sat keres ügyfél kapcsolat-
tartó, ügyintéző munkakör 
ellátására. Feltétel az ukrán 
és magyar nyelv ismerete (az 
angol plusz előny) szóban és 
írásban, önállóság, rugalmas-
ság, nyitottság új ismeretek 
elsajátítására. Fix bérezés. 
Munkavégzés helye: Bereg-
szász, teljes munkaidő (heti 
5 nap/8 óra). Jelentkezni ön-
életrajzzal az alábbi címen: 
info2@kreativator.hu. Tel.: 
099-7345292 Márton Gábor.

barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Eladó egy Lada házi varró-
gép. Tel: 066-8548536. 

építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1200 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Hűtés, fűtés

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

bútor

Használt szolyvai és román 
szekrénysor eladó. Tel: 066-
8548536. 

Lámpa, világítás

Eladó két ötlámpás cseh kris-
tálycsillár. Tel: 066-8548536. 

Lakásdekoráció

Eladó egy 2x3 m-es és egy 
3x4 m-es szőnyeg, jó állapot-
ban. Tel: 066-8548536. 

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. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu, fonott korsók 
– 12 és10 literes, és káposz-
táshordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
Mezőgazdasági gépek elő-
adók. K-700 (Kirovec) 1995-
ös évjáratú, jó állapotban el-
adó. Hozzávaló 8 köldökös 
eke, Quivogne – 6 méteres 
nehéz tárcsa, és Unimat – 
8,4-es magházkészítő kulti-
vátor. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 050-9667397, 096-
7003545. 
Eladó DON-1500A kombájn 
gabonaasztal, 6 soros Oros 
kukorica adapter szárzúzó-
val, napraforgó lifterekkel. 
Bizon kombájnhoz gabo-
naasztal befogadókamrával 
együtt eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Mezőgazdasági gépek el-
adók: jó műszaki állapot-
ban lévő Herszonec-200 ku-
koricabetakarító kombájn, 
ár: 3500 f.e., továbbá 3 köl-
dökös eke és 5 méter hosz-
szú 250 mm átmérőjű snekk. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-9667397, 096-7003545. 
Eladó két darab egyfázisos 
terménydaráló, egy nagy 
szőlőprés, 350 és 300 lite-
res boroshordó. Mob.: 099-
4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

piac, élelmiszer

Szárított nyúlbőrt veszek 
fej, farok és láb nélkül. 
Ár: 50 hr/kg. Mob.: +380-
950045835 (Attila). 

növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 
Beregszászban szamócapa-
lánta eladó. Mob.: +38066-
2406034. 
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egyet fizet, hármat kap!

HIrdessen 
A 2019-s ÁrAKon!

HA nÁLunK HIrdet,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

érdeKLődnI LeHet:
cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
mob.: +380 (66) 285 0 283
e-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Felhívás
,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók 

támogatása,, című pályázat
Ady-Endre Ösztöndíjprogram

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskeze-
lő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady End-
re ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot 
hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, ma-
gyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos 
(közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos hely-
zetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2020/2021 
tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2020. szeptember 11-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15. 

12.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei:
 Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 

2019/2020-as tanévben,
b) megyei 1–2., vagy országos 1–4., vagy nemzetközi ver-

senyen 1–8. helyezést ért el a 2019/2020-as tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tart-

ja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és aján-
lást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartó-

san súlyos beteg vagy fogyatékos;
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt 

a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között 
él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 Benyújtandó dokumentumok:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaz-

nia két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás; 
▪ A 2019/2020. évi év végi bizonyítvány hitelesített fény-

másolata;
▪ Amennyiben van megyei, vagy országos, vagy nemzetközi 

verseny eredményéről kiállított oklevél másolata a 2019/2020-
as tanévre vonatkozólag, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum 
(egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat 
benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiál-
lított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó 
eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb 
igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nem-
zetközi sportviadal);

▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója 
vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök 
által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat; (Nyilat-
kozat 1. számú)

▪ A pályázó nyilatkozata, hogy részesül-e más ösztöndíj-
ban; (Nyilatkozat 2. számú)

▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szó-
ló igazolás;

▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre 
ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellen-
őrzést követően. 

▪ A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűz-
ve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása 

a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másola-
ti példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

,,GENIUS
,,
 Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, 

Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la, 4. emelet)

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi lin-
ken letölthetők: 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail:  agora@kmf.uz.ua 

Háziállatok

Fejőskecskék eladóak Be-
regszászban. Mob.: 095-
7405750. 

társkeresés

50 éves férfi komoly kap-
csolat céljából szeretne 
megismerkedni a hozzá 
illő hölggyel. Tel: +38096-
3807006. 

elveszett

Eltűnt egy homokszínű ku-
tya (Ljuszka) Beregszászban 
a vasútállomás környékén. 
Hívják a +38099-6397796 
mobilszámot.
Beregszászban eltűnt egy 
kistermetű, róka kinézetű ku-
tya a vasútállomás környé-
kén. A becsületes megtaláló 
jutalomban részesül. Mob.: 
099-6397796.

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomat-
rófia) betegséget diag-
nosztizáltak. A szülők 
kétségbeesve próbál-
nak mindent megtenni 
a gyógyulása érdeké-
ben, hiszen első gyer-
mekük is ebben a be-
tegségben hunyt el.

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió UAH.

Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon 
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefon-

számot +380980728704 (Mária).

 Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a 
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:  

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).
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Kos (3. 21.-4. 20.)

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

IKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszLÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

mérLeg (9.23.-10.23.)

sKorpIó (10.24.-11.22.)

nyILAs (11.23.-12. 21.)

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

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szerve-

zet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent 
Margit Programot.

A program célja: 
A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a 

Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szán-
dékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, 

ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi 
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség 
életében való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vál-

lalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresztül 
(10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket. 
A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist állított 
fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázis-
ban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit 
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van 
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ösz-
szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni 
a GISZ számára.

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gye-
reknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni. Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

eladó háza, lakása?
HA nÁLunK HIrdet, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Ezen a héten sokkal 
nagyobb összesze-
dettségre és koncent-
rációra lesz szükség 

az Ön részéről, mint általá-
ban. Bizonyára elég mélyre 
kell ásnia ahhoz, hogy meg-
találja magában azt a moti-
vációt, ami szükséges ahhoz, 
hogy zavartalanul tudjon ha-
ladni, és eközben jól is érez-
ze magát. Összességében las-
sú a növekedés, ami nyilván-
valóan jobb, mint a semmi.

Ez az időszak egysze-
rűen kifejezve csodá-
latosnak mond ható a 
Bika szülött számára. 

Meg fogja tapasztalni, hogy 
remekül halad a saját terüle-
tén, és rengeteg sikert, vala-
mint pénzügyi hasznot ér el. 
Minden bizonnyal nagyon sok 
mindenért lehet hálás ezekben 
a napokban. Hihetetlenül pro-
duktív lesz, és megtalálja az 
Önnek megfelelő és fenntart-
ható tempót, illetve ritmust.

Ezen a héten a csilla-
gok változásokat je-
leznek a szakmai éle-

tében. Belső nyugtalansága is 
azt jelenti, hogy nem ülhet so-
káig a babérjain, ugyanis ha-
marosan döntéshelyzet elé ke-
rül. Ennek a döntésnek azon-
ban koncentráltnak, alapos-
nak és összeszedettnek kell 
lennie, ahelyett, hogy a pilla-
natnyi szeszélyei alapján cse-
lekedne, vagy határozna fon-
tos dolgokkal kapcsolatban.

Ez a hét a komoly 
döntések meghozata-
láról fog szólni. Úgy 

érzi, szüksége van az elvonu-
lásra és a mélyebb befelé for-
dulásra ahhoz, hogy tisztá-
ba kerüljön a terveivel, a cél-
jaival, és azzal, hogy merre 
is akar valójában elindulni. 
Mindezt természetesen úgy 
fogja mérlegelni, hogy mind 
Önnek, mind a szeretteinek 
előnyös legyen, hiszen mindig 
is felelősséggel tartozik értük.

Ez a hét jelentősen 
megerősíti a családi 
és baráti kapcsolatait, 

továbbá begyógyítja a kisebb 
sebeket, elsimítja a konflik-
tusokat, amelyek esetleg a 
múltban elválasztották Önö-
ket egymástól. Ez egy csodá-
latos lehetőség a gyógyulás-
ra, a megengedésre és per-
sze az elengedésre egyaránt. 
Az erős kapcsolatok még in-
kább elmélyülnek és meg-
erősödnek.

Ez a hét tökéletesen 
alkalmas lesz arra, 
hogy végre maximá-

lisan önmagára koncentrál-
jon. Ez meglehetősen ké-
nyelmetlen lehet az Ön szá-
mára, mert hajlamos arra, 
hogy meglehetősen önfelál-
dozó legyen, és mindig má-
sok mögé helyezze saját ma-
gát a sorban. Ennek ellené-
re mostanra nagyon fontossá 
vált, hogy saját igényeit pri-
oritásként kezelje.

Ezt a hetet a feszült-
ség jellemzi, ami saj-
nos a magánéleté-
re is erőteljesen ha-

tással van. Lehet, hogy nem 
érzi magát biztonságban, ami 
szorongást, idegességet, és 
akár még depressziót is ki-
válthat Önből. Próbálja kife-
jezni önmagát, és megmutat-
ni, hogy ki is Ön valójában, 
de ez nem igazán jár sikerrel, 
ezért lehetőleg kerülje a hé-
ten az állásinterjúkat.

Ezen a héten abszo-
lút magabiztosnak 
érzi magát, és képes 
arra, hogy az álmai-

nak megfelelően cseleked-
jen. Ennek oka az, hogy tö-
kéletes az összhang a szíve és 
az elméje között, ezáltal ké-
pes megtalálni annak mód-
ját, hogy boldog legyen. Rég-
óta nem érezte magát így, és 
nem látta ilyen egyértelmű-
en és határozottan azt, hogy 
mit szeretne.

Nagy nyomás alatt 
lesz a héten, de nyug-
tassa az a gondolat, 
hogy bőségesen meg-

jutalmazzák érte. Mindazo-
náltal meg kell találnia a mód-
ját, hogy a munka után kifúj-
hassa a gőzt, és megszaba-
duljon minden szorongástól, 
stressztől vagy feszültségtől, 
hiszen nem lenne jó mindezt 
haza vinni a családjának. Ma-
gánéletében rengeteg örömhír 
várható a héten.

Lehet, hogy felmerül 
néhány akadály a hé-
ten a magánéletében, 

ennek ellenére el fogja érni 
a kitűzött céljait. Hajlamos 
arra, hogy jól kezelje a kihí-
vásokat, ugyanis képes nyu-
godt maradni, lelassítani, ha 
szükségét érzi, majd tovább 
folytatni az utat, ha megfele-
lőnek tartja. Az azonban ga-
rantált, hogy ez az út most 
kemény hegymenet lesz, de 
érdemes nekivágni.

Ezen a héten folya-
matosan zakatol az 
elméje, mely elvon-

ja a figyelmet az egészség-
gel és a családdal kapcsolatos 
ügyekről. Jó, ha tudja, hogy 
pont ezért nem érdemes je-
lenleg komoly változásokat 
tenni, vagy nagyobb döntése-
ket meghozni. Most teljesen 
más dologra kell koncent-
rálnia, ezért jobb, ha hagyja, 
hogy a dolgok szépen, lassan, 
maguktól megérjenek.

Ez a hét egy kicsit ve-
gyes érzelmeket tar-
togat az Ön számá-

ra, hiszen maximálisan kiél-
vezi szakmai életének sikereit, 
ugyanakkor az emberi kapcso-
latai valamiért csorbát szenved-
nek. Ön és a partnere között kü-
lönféle ego-harcok is létrejöhet-
nek, ami igencsak komoly ki-
hívás elé állatja a párkapcsola-
tukat. Fizikailag nagyon jó for-
mában van, mentálisan azon-
ban enervált, legyengült.

Beregszászban október 5-én ünne-
pelte 45. születésnapját

Petrás Ferenc.
Ebből az alkalomból köszönti őt 

édesanyja, testvére, István 
és családja.

„Születésnapodon nem kívánunk 
egyebet, csendes lép-
teidet kísérje szeretet. 
Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy na-
gyon boldog ezen a szép napon. Szívünk szeret, 

ezt ne feledd, a legtöbb, mit adhatunk: 
a családi szeretet.”

Beregszászban október 6-án ünnepelte 
3. születésnapját

Kocsis Tomika.
Ebből a szép alkalomból köszöntik őt szü-

lei, testvére, Gergő, nagymamája és 
Feri bátyja.

„Ajándékul adott Isten téged, ahogy föld-
nek adta a napot. Aranynál is drágább 

vagy te nékünk, az Úrnak 
mindennap hálát adunk érted. Áldjuk azt a 
napot, amikor megszülettél, és hálát adunk 
Istennek, hogy immáron 3 éves lettél. Vá-
gyaid, álmaid váljanak valóra, soha ne ér-
jen egy szomorú óra. Az életed legyen egy tün-

dérálom, mindig boldog legyél ezen a világon. 
Hit, remény és szeretet legyen hűséges vezéred. 

Isten gazdag áldása kísérje egész életed.”

Köszönetnyilvánítás 
A Mezőgecsei  Művelődési  Ház Kék Viola 

néptáncegyüttese szeretne köszönetet mondani a Csoóri 
Sándor Alapnak, hogy a 2019-es évben is támogatásban 
részesülhettünk, amiből szilágysági férfi és női rendet, 
rábaközi női kiegészítőket, szatmári fiú viseleteket, fiú 
csizmákat és női karaktercipőket, valamint a foglalko-
záshoz szükséges laptopot és aktív hangfalat vásárolhat-
tunk, amelyekkel megkönnyítették művelődési házunk 
tevékenységét.

Köszönetnyilvánítás!
 A Mezőgecsei Művelődési Ház Tüzes Liliom ha-

gyományőrző csoportja szeretne köszönetet mondani a 
Csoóri Sándor Alapnak, hogy a 2019-es évben is támo-
gatásban részesülhettünk, amiből női viseleteket, karak-
tercipőket, férfi viseleteket és technikai eszközt (erősí-
tő)  vásárolhattunk, amelyekkel megkönnyítették műve-
lődési házunk tevékenységét.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї  АО № 
016334 від 18.10.2012 на ім'я  Шандор Беата Іванівна 
вважати недійсним.
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Fémallergia: hogyan reagál a test? Miért kell tisztítani a smink-
ecsetet? Itt a válasz!

A vegán étrend előnyei

A fahéjas víz tényleg fogyaszt?

Akár a ruházatunk, vagy a mobiltelefo-
nunk is kiválthatja a tüneteket.

Fémallergia esetén előfordulhat, hogy érmék, ékszerek 
vagy akár ajtógombok érintése is allergiás reakciót válthat 
ki. A Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy milyen 
tünetekre figyeljünk és hogyan tudhatjuk meg, hogy pon-
tosan mely fémeket kell kerülnünk.

Fémallergia: hogyan reagál a test
A fémallergia hasonló minden más típusú allergiás re-

akcióhoz. Amikor a bőr érintkezésbe kerül az allergénnel, 
az immunrendszer a fémmolekulákat ellenségnek véli, és 
támadást indít ellenük. A túlreagáló immunrendszer reak-
ciójának eredményként az érintkezés helyén megjelenik a 
bőrpír, viszketés, duzzanat vagy kiütés.

Milyen fémek okozhatnak tüneteket?
Allergia bármely fémre kialakulhat, tehát teljesen 

egyénfüggő, hogy kinél mi okoz tüneteket. A leggyako-
ribb, a nők közel 30 százalékát érintő nikkel allergia, de a 
kobalt és a króm is sokaknál okoznak panaszokat.

A gyártók gyakran nikkelt és kobaltot használnak más 
fémekkel való ötvözéshez. Ezeket a fémeket alacsonyabb 
minőségű ékszerekben, például bizsukban lehet megtalál-
ni. Ilyen esetben a tünetek megszűnéséhez az ékszereket 

cserélni kell, az alábbi anyagokkal érdemes próbálkozni, 
ezek ritkábban okoznak allergiás tüneteket: réz, sárga – leg-
alább 14 karátos arany, a fehérarany és a bevont ékszereket 
néha ötvözik nikkel vagy kobalt fémekkel – platina, rozs-
damentes acél vagy ezüst.

„Kísérletezés helyett, ha biztosra szeretnénk menni, ér-
demes inkább allergia vizsgálatot végeztetni. Epicutan teszt-
tel pontosan meg tudjuk állapítani, hogy melyik az a fém, 
ami a tüneteinket okozza és a továbbiakban csak azt kell el-
kerülnünk.”

Meglepő helyeken is érintkezhetünk fémekkel
Az elkerülés azonban nem is annyira egyszerű, hiszen 

nemcsak az ékszerek, hanem számos egyéb, hétköznapi 
használati tárgy is tartalmazhat fémeket.

Íme hat meglepő forrás:
Kozmetikumok – A szemceruza és a szemhéjfesték is 

tartalmazhatnak fém összetevőket, így használatuk allergia 
esetén szintén tüneteket okozhat. Ha ismerjük az allergént, 
vásárlás előtt figyeljük az összetevőket, illetve lehetőség 
szerint ragaszkodjuk a bevált, problémamentesen hasz-
nált termékekhez.

Mobiltelefonok – Ha allergiás a nikkelre vagy a ko-
baltra, akkor a telefon is a bőrpanaszok lehetséges forrása.

Szemüvegkeretek – Az ékszerekhez hasonlóan az üveg-
kereteket is nikkel vagy kobalt ötvözi. Panaszok esetén ja-
vasolt egyéb, például műanyagból készült keretre váltani.

Ruházat – Fémallergia esetén a gombok, valamint a sze-
gecsek és cipzárak is problémát okozhatnak. Ahol például 
a melltartó csat vagy a farmer gomb érintkezik a bőrrel, rö-
vid időn belül bőrpír, vörösség, viszkető érzés jelentkezhet.

Tetoválás – Ha tetoválást fontolgat, és korábban már 
jelentkeztek panaszai fémekkel való érintkezés kapcsán, 
akkor érdemes még a beavatkozás előtt kizárni a fémal-
lergia lehetőségét. A tetováló festékekben lévő pigmentek 
ugyanis tartalmazhatnak kobaltot és más nehézfémeket.

Orvosi és fogászati implan tátumok – A beültetett 
implantátumok miatt jelentkező allergiás tünetek egyetlen 
kezelési módja, ha a panaszokat kiváltó implantátumot el-
távolítják. A beavatkozások előtt ezért mindenképp java-
solt allergiavizsgálat elvégzése.

Nincs is annál jobb, mint egy fahéjas ká-
véval kezdeni a napot. Jó hírünk van, a fa-
héjszórás nem csak érzékeinket kényezte-
ti, a kutatások szerint a vércukor szintjét 
is csökkenti.

Mivel a vércukorszint emelkedése éhségrohamokat 
eredményez, ezért azt feltételezik, hogy a fahéj szinte ka-
lóriamentesen képes minket telíteni, csökkentve az étvá-
gyat. A fogyókúrás őrület, a fahéjas víz azt ígéri, hogy 1 
hét alatt akár 2 kilót is le-
adhatunk, ha ezt isszuk. 
Túl szép és egyszerű, hogy 
igaz legyen?

Nem véletlen, hogy 
egyre több kutatás pró-
bálja  megfej teni ,  va-
j o n  a  f a h é j  t é n y l e g 
csökkent i -e  a  vércu -
kor szintjét. 10 külön-
böző kísérlet jutott arra 
az  eredményre,  hogy 
a fahéj hatékonyabban 
csökkenti a vércukor-
szintet, mint más dié-
tás étrendkiegészítők. 
Azonban, a pontosság 
kedvéért hozzá kell ten-
ni, hogy ez a csökkenés 
igen kis mértékű volt, és 
a legtöbb résztvevő nem 
tudta megfelelően telje-
síteni a kitűzött célt. A 
kutatók többféle meny-
nyiséggel  próbálkoz -
tak már, 120 mg-tól egészen 6000 mg-ig. A tartós-
ságban is különbségeket tettek. Volt, hogy a részt-
vevők csak 4 hétig fogyasztottak rendszeresen fahé-
jat, míg más kutatások során akár 16 hétig is. A je-
lenlegi állás szerint több kutatásra van még szükség, 
hogy egyértelműen bizonyítva legyen a fahéj vércu-
korszint szabályozó tulajdonsága.

A fahéjfogyasztás és az étvágy összefüggésére még 
nincsenek egyértelmű kísérletek, azaz nincs kimutat-
va, hogy a fahéj teltségérzetet nyújt. Tehát a fahéj fo-

gyasztásával nem biztos, hogy csökkenthetjük napi 
kalóriabevitelünket.

Ha már unod a natúr ásványvizet, érdemes egy 
esélyt adni a fahéjas változatnak. Mindenképp egész-
séges alternatívája az ízesített víznek, ezáltal segít-
heti a fogyást. Ha cukros üdítőt vagy gyümölcsle-
vet cserélünk fahéjas vízre, az ezzel járó jelentős 
kalóriamegtakarítás biztosan fogyást eredményez. 
Ha csak napi 3 dl-t ittunk eddig a kalóriát tartalmazó 
italokból, a csere napi szinten mínusz 100-150 kcal-t 
jelent. Tehát egy hónapban 4000 kalóriát spórolunk 

meg vele, ami 48000 kcal, ha egy teljes évet nézünk. 
Ez azt jelenti, hogy egy év alatt, mindenféle csodadi-
éta nélkül, akár 6 kg-ot is leadhatunk.

Azonban, ha már most sem fogyasztasz cukros üdí-
tőket, akkor a fahéjas víz ivása önmagában nem okoz 
súlycsökkenést. Egyetlen pozitív hatása viszont biztos 
lesz: növekedni fog a napi vízfogyasztásod.

És hogyan készítheted el házilag? Egy kiskanálnyi fahé-
jat tegyél egy félliteres palackba az ásványvízhez, és tedd 
egy éjszakára a hűtőbe.

Miért fontos, hogy kellő figyelmet szen-
telj a sminkecseteid tisztítására? Mi már 
tudjuk a választ, és el is mondjuk!

A kozmetikumot maradványai egy idő után felgyü-
lemlenek a sminkecsetekben, épp ezért fontos, hogy fi-
gyelj a tisztán tartásukra. Ha nem tisztítod az eszközei-
det, azokon megtelepedhetnek és elszaporodnak a bakté-
riumok. Védd bőröd és szemed a fertőzések ellen!

Milyen időközönként tisztítsd?
Ha rendszeresen, naponta sminkelsz, hetente egy-

szer tisztítsd meg az ecseteket, ha pedig csak alkalman-
ként, hétvégén fested magad, elég a havi két alkalom is.

Hogyan?
● Oldj fel néhány csepp sampont és egy kávéskanál 

ecetet egy csésze langyos vízben, és áztasd be néhány 
percre az ecseteket!

● Vannak már kifejezetten sminkecset tisztító folya-
dékok is, amit drogériákban beszerezhetsz!

● Olívaolajhoz keverj egy kevés teafaolajat, ami-
nek természetes antibakteriális hatása van. Ezzel mosd 
át az ecseteid!

Manapság egyre többen választják a hús 
és mindenféle állati eredetű ételtől men-
tes táplálkozást. Akár életmódból, akár 
hitvallásból fakad, számos előnye van 
annak, ha valaki vegán étrendre vált.

Több gyümölcs és zöldség
Bár a jó minőségű hússal, főleg szárnyasokkal nincs 

nagy probléma, mégis nagy előnye a vegán táplálkozás-
nak, hogy követői sokkal 
több zöldséget és gyümöl-
csöt fogyasztanak. Nem 
csak salátákra és főzelé-
kekre kell gondolni, íny-
csiklandó fogások készít-
hetőek gabonákból, mag-
vakból, zöldségekből. Az 
összes tejterméknek pedig 
létezik növényi alapú alter-
natívája is, így azokról sem 
kell lemondani.

Sokat teszel szépségedért
Ugye te is hallottál már azokról a szépség vloggerekről, 

akik csupán a tejtermékek megvonásával búcsút inthet-
tek az aknés, problémás bőrüknek? Ezt csak fokozhatod 
a hús és tojás elhagyásával, hiszen a pattanások eltűn-
nek, és csak a szép, üde, tiszta, egészséges bőr marad.

Betegségeket előzhetsz meg
Minél több az étrendben a növényi eredetű élelmiszer, 

annál egészségesebbé válunk. Csupán azzal, hogy elhagy-
juk az étrendünkből az állati eredetű élelmiszereket, jócs-
kán csökkenthetjük a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek, cukorbetegség és a rák kialakulásának kockázatát.

Csökken a koleszterinszint
Az állati eredetű élelmiszerekben rengeteg telített 

zsír található, ami rendkívül egészségtelen, elsősorban a 
szívnek ártalmas. Ha ezeket az ételeket kivonjuk a táp-
lálkozásunkból, csökken a koleszterinszint, így komoly 
szív- és érrendszeri megbetegedéseket előzhetünk meg.

Környezettudatossá tesz
Akik elhagyják az állati eredetű  ételeket, nem csak 

az állatvédelemért, de a környezettudatosságért is sokat 
tesznek. Az állattartás, -tenyésztés és -feldolgozás rend-
kívül megterheli az erőforrásokat, így a vegánok, akik 
a növényi alapú táplálkozásban és létformában hisznek, 
sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagynak magunk 
után, mint a húsfogyasztók.
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Plusz egy vicc

2020. 40. szám meg   -
fej  tése: Soha ne en-
gedd a gyerek kö-
zelébe a pitbullt! A 
gyerek veszélyes!    

plusz    egy vicc: ... az 
enyém bólint, és al-
szik tovább. 

Hozzávalók 20x30 cm-es tepsihez: 5 tojás, 18 dkg kris-
tálycukor, 80 ml tej, 80 ml olaj, 20 dkg finomliszt, 10 g sütő-
por, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 1-2 kávéskanál őrölt 
fahéj ízlés szerint, 3 db nagyobb körte, + pici citromlé

Elkészítés: A körtéket megmossuk, meghámozzuk, koc-
kákra vágjuk. Egy kisebb tálba kis citromlevet öntünk, a fel-
kockázott körtéket ebben megforgatjuk, hogy ne barnuljanak 
meg, majd leszűrjük és félre tesszük.

Az egész tojásokat a cukorral a kézi mixer legmagasabb 
fokozatán kb. 5 percig verjük (habosra, fehéredésig). Hozzá-
keverjük először a tejet, majd az olajat, végül beleszitáljuk a 
kakaóporral, fahéjjal és sütőporral összekevert lisztet. Ekkor 
már kisebb fokozaton keverjük össze.

A masszát az enyhén kivajazott/lisztezett tepsibe egyen-
getjük, belepotyogtatjuk ide-oda a kockázott körtéket.

Előmelegített 180 fokos légkeveréses sütőben kb. 20 per-
cig sütjük. A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől füg-
gően eltérhet, végezzünk tűpróbát! De ne süssük túl a tész-
tát, mert kiszárad!

A megsült tésztát kiborítjuk süteményrácsra vagy fatáblá-
ra és már langyosan, porcukorral meghintve szeletelhetjük is. 

Tipp: Zárható dobozban tárolva másnapra is finom puha 
marad.

Kakaós körtés kevert

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

Egy távoli sziget mellett halad el egy luxushajó. A 
szigeten egy szakadt, rongyos férfi ugrálni és hevesen 
integetni kezd. A hajó egyik utasa megkérdezi a ka-
pitánytól:

– Mi üthetett abba az emberbe?
– Nem tudom, …

Kétbetűsek: DE, KÉ, 
NY, OV, ÓS, SP, TM.

Hárombetűsek: ADA, 
ATT, HAT, ÍGY, JAM, KÓS, 
PIN, TNT, TUN.

Négybetűsek: AGÁR, 
ALNI, ELIA, ENYA, ERRE, 
ÉKKŐ, INOG, IRÉN, JUDE, 
KNER, KRÍM, OBOA, 
OVIS ,  ÖRÜL,  STAR, 
TAKA, TIMÓ, TIPO, TIVI, 
ZANA.

Ötbetűsek: AGAMI, 
ATARI, AURIS, BADAR, 
BÁNAT, ENNÉL, ESDÉS, 
GÁZOS, HARAG, KOT-
TA, MÁZAS, PÉLDA, PI-
ANO, SIKLÓ, SPLIT, SZE-
DŐ, TÉGLA, ÚRIAS.

Hatbetűsek:  ALAT-
TA, AMIKOR, ÉSZAKI, 
HARARE, IDEDOB, IDO-
MUL, JÁRUNK, LEHAGY, 
MAKULA, MINDIG, ODA-
KÉR, OLTÁRI, STÚDIÓ, 
SZAUNA, TÁTOTT.

Hétbetűsek: ADATLAP, 
BEHATOL, EDELÉNY, 
EZENNEL, MINIMUM, 
ROHANÁS, SPATULA, 
STATIKA.

N y o l c b e t ű s e k : 
AMIKORON, LELAKOTT, 
SALÉTROM, SZÓTALAN.

Tízbetűsek: ÉNEKTA-
NÍTÓ, MAGÁNÓVODA.

T i z e n n é g y  b e t ű -
sek: LIBATENYÉSZTÉS, 
NATALIE PORTMAN.
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Ezért rossz ötlet folyton 
almaecetet innod

Sokan esküsznek az al-
maecet jótékony hatása-
ira, ha a súlycsökkentés-
ről van szó.

Azonban nem árt vi-
gyázni vele, hiszen akár 
súlyos emésztési problé-
mákat is okozhat. Termé-
szetesen mértékkel lehet 
fogyasztani az almaece-
tet, de ha túlzásba viszed, 
a következő problémákat 
is okozhatja.
Gyomorproblémákat 

okozhat
Nem mindenk iné l 

o k o z  g y o m o rg o n d o -

kat az almaecet, de aki-
nek eleve kényesebb a 
gyomra, vagy esetleg is-
mert gyomor vagy bél-
problémája van, annak 
érdemes különösen vi-
gyáznia a fogyasztásá-
val. A szakemberek azt 
javasolják, ők maximum 
ételek ízesítésére hasz-
nálják az eceteket, kis 
mennyiségben.

Változások a 
bélmozgásban

Mivel az almaecet er-
jesztett almából készül, 
tartalmaz pektint, amely 
természetes kocsonyá-
sító szer. Így lágyíthat-
ja a székletet, és beindít-
ja a bélmozgást. Azon-
ban a túlzásba vitt alma-
ecet kúra hasmenéssel is 
együtt járhat.
Veseproblémák esetén 

nem javasolt
Ha ismert vesegond-

ja van valakinek, annak a 
savas élelmiszerekkel óva-
tosnak kell lennie, és ilyen 
esetekben nem javasolt az 
almaecetes kúra. Egészsé-
ges személyeknek sem árt 
odafigyelni az arányokra: 
ők is maximum 1 teáska-
nál ecetet keverjenek egy 
pohár vízbe.

Puffadást okozhat
Az almaecet késlelte-

ti az étel gyomorból a bél-
rendszerbe kerülését, ami 
okozhat komolyabb puffa-
dást is. Ha nem szeretnéd 
magad folyton felfújódva 

érezni, akkor tarts mérté-
ket az almaecet fogyasz-
tásában!
Ideiglenes súlyvesztés

Egy komolyabb alma-
ecet-kúra azért is csaló-
ka, mert nagy valószínű-
ség szerint a felesleges vi-
zet segíti kiürülni a szerve-
zetből. Így a fogyásod csak 
temporális lesz, és hosszú 
távon visszakúszhatnak rád 
azok a kilók, amik már le-
mentek.
Növelheti az étvágyat

Az alamecetkúra során 
ugyan azt érezheted, ha 
egy nagyobb adagot ittál 
az ecetes vízből, hogy el 
van telve a gyomrod, való-
jában a folyadékot hamar 
kiválasztja a szervezeted, 
utána pedig még éhesebb 
leszel. Ami akár falási ro-
hammal is járhat – ez pe-
dig nem fogja segíteni a 
fogyásodat.

Olvassa a 
Naplopót!
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A ciklámen ősszel is színt 
visz otthonodba

 A ciklámen hazánkban 
sok éve az egyik leg-
kedveltebb télen virág-
zó dísznövény, ám gon-
dozásától és tartásától 
még mindig sokan fél-
nek, mivel csak megfe-
lelő körülmények kö-
zött virágzik a növény.

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Október 12 – 18.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Kis Virág KatalinKis Virág Katalin

A házi változat íze gazdag, 
telt és kényeztető, a legtöbben 
mégis csak a bolti változatot 
ismerjük és talán eszünkbe 
sem jut, hogy otthon nagyjá-
ból 3 perc alatt össze tudnánk 
dobni a saját verziónkat.

Így lesz tökéletes 
a házi majonéz

7 trükk, ami megkönnyíti a 
magassarkú viselését

A magas sarkú cipő iga-
zán nőies, elegáns vise-
let, ám sokszor a talpfáj-
dalom és a kényelmetlen, 
szorító érzés társul hozzá. 
Ezek a trükkök megköny-
nyítik a magassarkú vi-
selését, garantáltan nem 
fognak sajogni a lábak.


