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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 kárpátaljai ma-
gyar görög ka to
likusok – a hosszú 

évtizedes elhallgattatás 
után – példaértékűen épí-
tik, erősítik gyülekezetei-
ket, intézményeiket. En-

nek legújabb példája a Be-
regszászban október 8án 
felszentelt Ortutay Elem-
ér Görögkatolikus Szak-
kollégium, melynek átadá-
sán részt vett Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért fe-

lelős államtitkár és Grezsa 
István miniszteri biztos is. 
A mintegy 600 millió forin-
tos magyar állami forrásból 
kialakítandó Ortutay Ele 
mér Görögkatolikus Köz-
pont célja, hogy a kárpát-

aljai magyar görögka-
tolikusság számára lel-
ki, szellemi és adminiszt-
ratív központként szol-
gáljon.

Már három évtizeddel 
ezelőtt látni, érezni 

lehetett, hogy Kárpátalján 
a magyar nyelvű szakkép-
zés gyors ütemben sorvad 
el, s emiatt minden eszten-
dőben sok száz tehetséges 
magyar fiatal kényszer-
pályára kerül, nem tanul-
hat tovább. Később pedig, 
amikor megnyíltak a ha-
tárok, és kitárult a nagy-
világ, ugyanők Európa kü-
lönböző országaiban kény-
telenek voltak aprópénzre 
váltani a tehetségüket, ta-
karítóként, mosogatóként, 
árufeltöltőként, építőmun-
kásként tevékenykedni. 
Az Egán Ede Szakképzési 
Centrum és ennek képzé-
si központjai azért jöttek 
létre, hogy fiataljaink vég-
re ki tudják bontakoztatni 
tehetségüket, szülőföldjü-
kön biztos jövőt és egzisz-
tenciát teremtsenek ma-
guk és családjuk számára. 

Felszentelték az Ortutay Görögkatolikus Szakkollégiumot

A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ átadásán
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A hitből fakad nemzetünk 
megtartó ereje

Felszentelték az Ortutay Görögkatolikus Szakkollégiumot

Az impozáns épület Mihók 
utcai bejárata előtt gyülekező 
vendégeket a házigazdák nevé-
ben Espán Margaréta üdvözölte, 
majd a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye nemrég kinevezett 
püspöke, Nílus Luscsák meg-
szentelte az intézmény zászlaját, 
Grezsa István miniszteri biztos, 
Babják Zoltán polgármester és 
Demkó Ferenc helynök, a Mun-
kácsi Görögkatolikus Egyházme-
gye Beregszászi Esperesi Kerüle-
tének vezetője leleplezte az em-
léktáblát, Nílus püspök és Potápi 
Árpád János átvágta a nemzeti 
színű szalagokat, majd a 
szakkollégium dísztermé-
ben folytatódott a szente-
lési ünnepség.

Marosi István, az 
intézmény igazgató-
ja mérföldkőnek nevez-
te a kárpátaljai magyar 
görögkatolikusok életé-
ben ezt az eseményt. A 
mérföldkő pedig jelzi, 
hogy haladunk, mond-
ta. 2006-ban az ifjúság 
összefogása céljából 
megalakult a Görögkör, 
2011-ben első alkalom-
mal szervezetünk tudo-
mányos konferenciát, s 
ma már a tizenkettedik-
nél tartunk, kiadványo-
kat jelentettünk meg, fo-
lyamatban van az Ortutay Könyv-
tár kialakítása, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. Felada-
tunk megerősíteni identitásun-
kat, „hogy ne legyünk hulló fale-
velek” – idézte Ortutayt. 

A szentelést követően Nílus 
püspök megköszönte Magyaror-
szág kormányának, hogy rend-
kívüli erőfeszítéseket tesz a ke-
reszténység megőrzése érdeké-
ben, s hogy támogatta ennek a 
görögkatolikus szakkollégiumnak 
a létrehozását. Ez az épület a szép-
sége mellett igen mély dolgokról 
is beszél: itt az ifjúság lelki fejlő-
déséről gondoskodnak. A püspök 
ezúttal elismerő oklevéllel köszön-
te meg Dancs Katalinnak, Espán 
Margarétának és Tóth Attilának 
az Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Szakkollégium elindításában való 
áldozatos munkáját.

A három évvel ezelőtti alap-
kőletételre emlékezve Potápi Ár-
pád János felidézte, hogy akkor 
nem csupán az épületet, de egy 
jövőképet is láttak lelki szeme-
ik előtt, fiatalokat, akik élettel 
töltik meg a kollégiumot, akik 
anyanyelvükön tanulnak, fejlőd-

nek, erősítik a kárpátaljai magyar 
közösséget. Az államtitkár hangsú-
lyozta, hogy a hit képezi az alap-
ját minden számunkra meghatáro-
zó értéknek, abból fakad nemze-
tünk megtartó ereje. Az államtit-
kár nagyra értékelte Ortutay Ele- 
mér hagyatékát ,  e rős  h i té -
nek köszönhető Kárpátalján a 
görögkatolikus egyház újjászüle-
tése. Magyarország nemzeti kor-
mánya céljai között említette, hogy 
kiépített és az egész Kárpát-me-
dencét lefedő vallási intézmény-
rendszerrel kövezzék ki az utat 
minden magyar közösség számá-
ra. 2010-től már több mint három-
ezer templom, plébánia, parókia, 

egyházi közösségi ház megújulá-
sában és megépülésében vállal-
tak szerepet. Potápi Árpád János a 
görögkatolikus központ támogatá-
sát egyértelmű nemzetpolitikai cél-
kitűzésnek nevezte, hiszen minden 
magyar hitközösség forrása a ma-
gyar kultúrának, a tudásnak, a fia-
talok biztos jövőjének, egymás és 
a nemzet iránti szeretetnek. Nagy-
ra értékelte az egyházak szerepét 
a magyar kultúra, a magyar nem-
zet megtartásában. „Most, amikor 
nemzetünk felemelkedőben és fej-
lődésben van, mindig figyelemmel 
kell lennünk, mi az, amire akkor is 
építkezni tudtunk, amikor nem volt 
semmi másunk, csak a hit”, fogal-
mazott Potápi, s kiemelte: a ma-
gyarság csak egységben tud erős 
lenni és erre hív az elkövetkezen-
dő időszak Kárpátalján is. Azt kí-
vánta, hogy éljük át együtt az ösz-
szefogás erejét.

Beregszász ismét ékesebb, 
szebb és gazdagabb lett egy szel-
lemi értékeket hordozó intézmény-
nyel, kezdte köszöntőjét Babják 
Zoltán. Aki abbéli örömének adott 
hangot, hogy sikerült csatát nyer-
ni, s ma ez a tér Istent dicsőíthe-

ti. A polgármester megerősítet-
te, hogy továbbra is azokat a tö-
rekvéseket támogatja, amelyek 
megmaradásunkat szolgálják. 

Margitics János beregszászi 
lelkész a református közösség 
örömteli köszöntését tolmácsol-
ta, s kérte Isten áldását az intéz-
ményben folyó munkára.

Az építkezéshez szükséges 
„sarokkő” kiválasztásának fon-
tosságára figyelmeztetett po-
hárköszöntőjében Brenzovics 
László, a KMKSZ elnöke, aki 
kiemelte: a görögkatolikus egy-
ház múltja nélkül elképzelhetet-
len Kárpátalja jelene. Az elnök 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy a most felavatott 
intézmény fontos bástyája lesz 
az itteni magyarságnak.

„…hiszek a szó megvál-
tó erejében, mert hiszek önma-
gunkban” – idézte Juhász Feren-
cet Zubánics László, az UMDSZ 
elnöke, aki a jövőbe vetett hit 
jelképének nevezte ezt az intéz-

ményt, s azt kívánta, hogy tölt-
sék azt meg lélekkel, szóval, 
imádsággal.

Az ünnepségen – mely nem-
zeti imánk eléneklésével ért vé-
get – Kirpa Brigitta zongorajá-
tékkal köszöntötte a vendégeket, 
Kovács Nikoletta pedig Ortutay 
Elemér írásából olvasott fel egy 
szívhez szóló részletet. 

Ps.: A központban a tervek 
szerint helyet kap a helynöki hi-
vatal, a Görögkatolikus Főisko-
lai Lelkészség, a Bendász István 
Görögkatolikus Könyvtár és Le-
véltár, a görögkatolikus múze-
um és kiállítótér, valamint a ma-
gyar görögkatolikus templom. Az 
1400 négyzetméter hasznos alap-
területű, négyszintes szakkollé-
gium és szolgálati lakás építé-
se 2018-ban kezdődött és a múlt 
év végén fejeződött be. A jelen-
leg 35 diák lakhatását biztosító 
épületben 22 kétágyas szoba van 
zuhanyzóval, mosdóval, emellett 
konyhát, étkezőt, mosókonyhát és 
társalgót is kialakítottak. A fő-
épület elkészültével további szo-
bákkal bővül a kollégium. 

Kovács Erzsébet

Nagydobrony határában, a 
vadvédelmi rezervátum felújí-
tott erdészházának udvarán 
átadó ünnepségre került sor. 
Itt, a Beregi tölgyesnek neve-
zett erdőrészben a közeljövő-
ben erdei iskola kezdi meg mű-
ködését. Emellett a II. Rákóczi 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
biológia, földrajz és más szakos 
hallgatói számára itt terepgya-
korlatok szervezésére nyílik 
mód, ahol a résztvevők alapo-
sabban, úgymond testközelből 
megismerkedhetnek a megye 
alföldi erdeiben honos állatok 

életével. Az innét kőhajtásnyi-
ra folyó Szernye kanális pedig 
lehetőséget teremt arra, hogy 
a diákok a vidék vízivilágát, 
az abban bekövetkezett válto-
zásokat behatóbban tanulmá-
nyozzák.

T ö b b  é v t i z e d e s  á l o m 
vált valóra azzal, hogy itt, a 
nagydobronyi erdő csendjében 
a magyar kormány támogatásá-
val egy ilyen korszerű kutató-
bázist sikerült létrehozni, kezd-
te megnyitó beszédét Orosz Il-
dikó, a bázist működtető Rákó-
czi Főiskola elnöke. Aki a továb-
biakban a többfunkciós intéz-
mény lehetőségeiről szólt. Hisz 
az nem csupán a terepgyakorla-
tok lebonyolítására alkalmas, ha-
nem különböző erdei túraprog-
ramok, vízitúrák, nyári táborok 
szervezésére is. A továbbiakban 
pedig – ha teljesen megnyílnak 
a koronavírus megfékezése ér-
dekében részlegesen lezárt hatá-
rok –, akkor bekapcsolódhatunk 
a magyarországi Erzsébet tábo-

Erdei iskola – Kárpátalján az első

Természetismeret testközelből
rok rendszerébe, továbbá fogad-
hatjuk a Kárpát-medence külön-
böző részein élő fiatalokat, akik 
egy-egy nagyobb túra keretében 
keresik fel vidékünket, mondta. 

Barta József, a megyei tanács 
és a KMKSZ alelnöke példamu-
tatónak nevezte azt az élni aka-
rást és a jövőbe vetett szilárd hi-
tet, ami a kárpátaljai magyarsá-
got a mostani igencsak emberpró-
báló időben jellemzi. Maga mö-
gött tudva az anyaország haté-
kony támogatását, az itteni nem-
zetrész kisebb-nagyobb közössé-
gei óvodák, iskolák, családorvosi 

rendelők tucatjainak a felújításá-
ban működnek közre. Bővül a 
magyar nyelvű oktatási hálózat, 
különös tekintettel a szakirányú 
képzésekre. Emellett immáron 
intézményesített keretek között 
van lehetőség arra, hogy fiatalja-
ink ápolják népi kultúránkat, azt 
a legmélyebben tudják átélni. Kö-
zösségként való megmaradásunk 
érdekében egy fontos erőpróbára 
kell felkészülnünk, folytatta az el-
nökhelyettes. Ez pedig az októ-
ber 25-i helyhatósági választáso-
kon való sikeres szereplés, hogy 
közösségünknek továbbra is be-
leszólása legyen azokba a fontos 
döntésekbe, amelyek meghatá-
rozzák jövőnket.

Az átadón Kolozsy András, a 
nagydobronyi egyházközség ve-
zető lelkésze kért áldást az itt dol-
gozók munkájára.

A felújított erdészház terüle-
tén kényelmes vendégszobák, tá-
gas foglalkoztató, kerek pergola 
és tánccsűr várja az ide érkezőket.

Kovács Elemér

Ukrajna megőrzéséhez az 
egyetlen esélyt a NATOtag-
ság nyújtja, a belépés a szer-
vezetbe nem tartozik a fan-
tázia kategóriába – jelentet-
te ki Volodimir Zelenszkij el-
nök az angol BBCnek adott 
interjújában, amelyből hét-
főn az rbc.ua hírportál közölt 
részleteket.

Az államfő kifejtette, hogy 
Ukrajna azért tart a NATO-ba, 
mert a tagság lehetővé teszi a 
biztonság megőrzését a régióban. 

Zelenszkij szerint a NATOtagság az egyetlen 
esély Ukrajna fennmaradására

„Igaz, erős, 200 ezer fős hadsere-
günk van, és megújítjuk a techni-
kát, de ez kevés” – tette hozzá. Rá-
mutatott: „az egyetlen esély – ezt 
mondom az Egyesült Államok-
nak és az EU-tagországoknak –, 
ha nem akarják elveszíteni Uk-
rajnát, akkor támogatniuk kell. A 
NATO-tagság nagyon fontos jel-
zés Oroszországnak és a legfon-
tosabb támogatás nekünk.”

Zelenszkij elmondta, hogy nem 
tekinti a fantázia szüleményének 
Ukrajna NATO-tagságát. Mint 

emlékeztetett: „a háború Ukraj-
na és Oroszország között szin-
tén a fantázia birodalmába tar-
tozott. Senki nem hitte volna el. 
Családjaink voltak. Az országa-
ink egymás mellett éltek, egy-
mást tisztelve. Most pedig há-
ború van, gyűlölet van”. Mint 
megjegyezte, „az ukránok nem 
akarnak az oroszokkal beszélni, 
így ha valaki azt mondja, hogy a 
NATO nem más, mint fantázia, 
hát majd meglátjuk”.

karpat.in.ua

Ha nem tudom befejezni a hábo-
rút, akkor jönnie kell egy másik 
embernek, aki be tudja fejezni ezt 
a tragikus történetet – jelentette 
ki Volodimir Zelenszkij elnök az 
angol BBCnek adott interjújá-
ban, amelyből az rbc.ua hírpor-
tál közölt részleteket.

Az államfő hangsúlyozta, hogy 
soha nem ragaszkodott a népsze-
rűségi mutatókhoz és hatalomhoz. 
Arról beszélve, hogy mikor lenne 

Zelenszkij: Ha nem tudom befejezni a 
donbászi háborút, jöjjön valaki más helyettem

kész távozni a hatalomból, kifej-
tette: „Ha nem tudom befejezni a 
háborút, akkor jönnie kell egy má-
sik embernek, aki be tudja fejezni, 
az országaink közötti tragikus tör-
ténetet.”

Korábban Andrij Jermak, az 
Elnöki Hivatal vezetője kijelentet-
te, Zelenszkij egyedül hozza majd 
meg a döntést arról, hogy jelölteti-e 
magát a második elnöki időszakra.

karpat.in.ua

A kialakult járványügyi helyzet 
miatt a tanintézményekbe hosz-
szabb őszi szünetet rendelt el a 
kormány, valamint azt követő-
en távoktatás formájában zajlik 
majd a tanítás tovább.

Az óvodák azonban egyelőre 
nem zárnak be – jelentett ki Szerhij 
Skarlet megbízott oktatásügyi mi-
niszter.

A technogén és ökológiai biz-
tonság, valamint a rendkívüli hely-

Előrehozták az őszi szünetet Ukrajnában
zetek kérdéseivel foglalkozó bizott-
ság október 13-án (lapzártánk után) 
ül össze, ahol jóváhagyják a meg-
hosszabbított őszi szünet időtarta-
mát, valamint javaslatokat tesznek 
a felsőoktatási intézmények részé-
re a távoktatás kapcsán.

Az őszi szünet a tervek szerint 
október 15-től október 30-ig tart. Az 
erről szóló javaslatot hétfőn küldték 
el az oktatási intézményekben – je-
lentette ki Szerhij Skarlet.
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A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ átadásán

Nehézségek között a lehetőség
Tudásukat és szorgalmukat az 
itteni magyar közösség fejlődé-
se érdekében kamatoztassák. 

Ezek a gondolatok az újonnan 
létrejött Tiszapéterfalvi Szakkép-
zési Központ tanévnyitó ünnepsé-
gén hangzottak el. A meghitt alka-

lomnak a helyi református temp-
lom adott otthont. Mint megtud-
tuk, az oktatási intézményben 27 
diák sajátíthatja el a villanyszere-
lői és autószerelői szakmát. 

Hunyadi Attila lelkész-espe-
res igei köszöntőjében azt hang-
súlyozta, hogy a sok-sok meg-
próbáltatás ellenére a kárpátal-
jai, s benne a tiszaháti magyar-
ságnak a Teremtő reményteljes 
jövőt szán. Ezt bizonyítja, hogy 
az itteni isteni hajlékot a szovjet 
éra évtizedeiben bezárták, azt 
a hívek nem használhatták, ám 
most a kegyelmi időt élhetjük át. 

Potápi Árpád János nemzetpo-

litikáért felelős államtitkár köszöntő-
jében arról szólt, hogy Magyarország 
nemzeti kormánya a szakképzés fej-
lesztését a kezdetektők fogva szem 
előtt tartja. Amikor 2010 és 2014 kö-
zött összeállították a nemzetpolitika 
keretrendszerét, az anyanyelven tör-
ténő szakoktatásnak a külhoni magya-
rok körében kiemelt figyelmet szen-

teltek. Hisz könnyű volt belátni, hogy 
az egységes Kárpát-medencei gaz-
dasági térség megvalósítása e fontos 
láncszem nélkül nem képzelhető el. 
Az államtitkár arról is tájékoztatott, 
hogy a Tiszapéterfalvai Szakképzési 
Központ létrehozására 340 millió fo-
rintot költött a magyar állam.

Egy új oktatási intézmény lét-
rehozása mindig túlmutat önma-
gán, kezdte köszöntő beszédét 
Csernicskó István, a Rákóczi Fő-
iskola megbízott rektora. Hisz az 
az infrastruktúra bővítésén, szá-
mos új személyes kapcsolat kiala-
kításán túl sok mindennek a fejlesz-
tésére alkalmat kínál. 

A mostani tanévnyitó azt pél-
dázza, hogy egy újabb fontos 
elemmel bővül a kárpátaljai ma-
gyar oktatási hálózat, tehát a kár-
pátaljai magyarság a sok-sok ne-
hézség és megpróbáltatás ellené-
re fejlődik. És az is reménykel-
tő, hogy fiataljaink jelentős ré-
sze itthon kíván szakmát szerez-
ni, s remélhetően a szülőföld-
jén keresi majd a boldogulását 
is, hangsúlyozta köszöntőjében 
Brenzovics László, a KMKSZ el-
nöke. Aki arra is rámutatott, hogy 
a magyarországi partnerintézmé-
nyekkel kötött szerződéseknek 
köszönhetően a diákok egyszer-
re két ország szakképzésében ve-
hetnek részt. Ez hatalmas lehe-
tőség, amit mind több kárpátal-
jai fiatalnak kellene kihasználni.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke kösznetet mondott 
a magyarországi partnerintézmé-
nyeknek, elsősorban a Mátészal-
kai Szakképzési Centrum Déry 
Miksa Technikum Szakképző Is-
kola és Kollégium irányítóinak a 
közös képzés megvalósítása ér-
dekében kifejtett tevékenységü-
kért. Ha pedig a közeljövőben si-
kerül létrehozni a kollégiumot, 
akkor a jelenlegi 28 fős diáklét-
szám megduplázódhat, mondta. 

Az első diákok fogadalomté-
telén az eskü szövegét Popovics 
János villanyszerelő szakos hall-
gató olvasta fel. 

Az ünnepélyes alkalom 
második felében került sor a 
Tiszapéterfalvai Szakképzési 
Központ oktatási épületének át-
adására. Mint megtudtuk, a köz-
pont bázisán működik a Tulipán 
Tanoda helyi tagozata. Az al-
kalomból az intézmény növen-
dékei hangulatos műsorral kö-
szöntötték a vendégeket. Az ün-
nepség végén a történelmi egy-
házak jelen lévő képviselői ál-
dást kértek az intézményben fo-
lyó munkára. 

Szépreményi Kristóf

Csak az tudja más népek kul-
túráját, szokásait értékelni és 
megbecsülni, aki mélyen isme-
ri és gyakorolja a sajátját is, 
hangzott el a Tulipán Tanoda 
Magyar Népművészeti Iskola 
nagydobronyi kihelyezett tago-
zatának átadó ünnepségén. 
Az intézményben a magyar 
néptánc és népzene ápolása 
és továbbörökítése mellett az 
ide járó fiatalok a különbö-
ző népi mesterségek, a faze-
kasság, a szövés és hímzés, a 
neccelés, a gyékény- és ko-
sárfonás, valamint a fafara-
gás, illetve a hagyományos 
népviselet elkészítésének tu-
dományával ismerkedhet-
nek meg, s mélyíthetik el ez 
irányú ismereteiket.

De miért is van szükség az 
ilyen jellegű intézmények lét-
rehozására? – tette fel a meg-
nyitón a kérdést Orosz Ildikó, 
a Rákóczi Főiskola elnöke, a 
Kárpátaljai Magyar Népművé-
szeti Iskolák megalakításának öt-
letgazdája. Csakis azért, mert az 
elmúlt közel negyedszázad törté-
nései után egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a magyar népi kultúra 
értékeinek generációkon keresz-
tül történő továbbadása hosszú tá-
von csak intézményi keretek kö-
zött lehetséges. Bármennyire is 
hasznosak, ezt nem pótolhatják 

 A magyar népi kultúra 
kárpátaljai bástyái

A nagydobronyi Tulipán Tanoda átadási ünnepségén

az évente néhány alkalommal meg-
szervezett különböző szakmai kur-
zusok, néptánc- és népzene táborok. 
Igenis folyamatosságra van szükség, 
egész éven át tartó tanulásra és épít-
kezésre. Örvendetes, hogy a magyar 
kormány támogatásának köszönhe-

tően a Tulipán Tanoda Magyar Nép-
művészeti Iskolák ma már három he-
lyen – Beregszászon, Péterfalván és 
Nagydobronyban – működnek, így a 
magyar népi kultúra különböző ágai 
iránt érdeklődő fiataljaink számára 
lehetőséget nyújtanak a népi kultú-
ránkkal való behatóbb ismerkedés-
re. Az a feltett szándékunk, hogy ezt 
a képzést tovább fejlesszük, s hogy 

az abban résztvevők a különböző 
kurzusok elvégzése után erről ta-
núsítványt is szerezzenek, hang-
súlyozta az elnök asszony. 

Mi mindig az értékek men-
tén építkezünk, határozta meg a 
szervezet stratégiai irányvonalát 
Balogh Lívia, a KMKSZ ungi 
régióelnöke, aki alapvető fontos-
ságúnak tartja, hogy mind több 
kárpátaljai fiatal találjon vissza 
a magyar népi kultúra gyökerei-
hez. Fontos a folyamatosság biz-
tosítása, hogy az egymást köve-
tő nemzedékek mindegyike is-
merje meg a kivételesen gaz-

dag magyar népi hagyományo-
kat, amelynek egy része ma is 
elevenen él közösségeinkben 
és fontos identitásőrző tényező. 

Az ünnepség végén a Tuli-
pán Tanoda nagydobronyi ta-
gozatának növendékei színvo-
nalas műsorral kedveskedtek az 
átadón megjelent vendégeknek.

Eszenyi Gábor

Megható pillanatokban igen-
csak bővelkedett a Nagy dob
ronyi Szakképzési Központ 
tanévnyitója, amelyre októ-
ber 9-én a helyi református 
templomban került sor. Az el-
múlt évben a Rákóczi Főiskola 
Egán Ede Szakképzési Centru-
mának bázisán létrehozott in-
tézmény két évfolyamán idén 
összesen 167 diák sajátíthatja 
el – a magyarországi partner-
intézményeknek köszönhető-
en – az autószerelő, a hegesz-
tő, a villanyszerelő, a szakács, 
a fodrász, a kozmetikus, az in-
formatikai rendszer és alkal-
mazásüzemeltetői technikus, 
valamint a mezőgazdasági gé-
pésztechnikusi szakmát. A ma-
gyar nyelvű szakképzés beindí-
tásával a KMKSZ és partner-
szervezetei fiataljaink számá-
ra így kívánják megteremteni 

az itthon maradás és boldogu-
lás feltételeit. 

Az alkalom a kárpátaljai 
történelmi zászlók bevonulá-
sával vette kezdetét. Igei kö-
szöntőjében Kolozsy András, a 
nagydobronyi református egy-
házközség vezető lelkésze a tisz-
tességgel, az ember és az Isten 
számára becsülettel elvégzett 
munka fontosságáról szólt. Elen-
gedhetetlen, hogy a teremtő mun-
ka örömét a mai nemzedékek is 
megtapasztalják, hangsúlyozta a 
lelkipásztor.

Nekünk az a sors adatott meg, 
hogy a szovjet korszak által hát-
rahagyott romokból kell építkez-
nünk, valóságosan és képlete-
sen egyszerre, indította nagyívű 
beszédét Brenzovics László, a 
KMKSZ elnöke. Hisz ne feled-
jük, a lelkekben felgyülemlett, 
semmire sem használható kaca-
tok igencsak súlyos terheket je-
lentenek még ma is. A kárpátal-
jai magyarság életerejét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy van 
megfelelő fogadókészség a ma-
gyar kormány által nekünk nyúj-
tott támogatások iránt. Az el-
múlt hetekben sorra avattuk fel 
a családorvosi rendelőket, tele-
püléseinken immár három he-

A Nagydobronyi Szakképzési Központ tanévnyitóján

A teremtő munka öröme
lyen működnek a magyar nyel-
vű szakképzést felvállaló köz-
pontok, s a magyar népi kultú-
ra életben tartását és továbbadá-
sát segítő Tulipán Tanoda Ma-
gyar Népművészeti Iskolák. Óri-
ási dolog a helyi magyarság ré-
széről az, hogy száz évvel a tria-
noni országcsonkítás után is ezer 
szállal kötődik az anyaországhoz, 
s az is nagyon biztató és örvende-
tes számunkra, hogy az ott élők 
többsége féltő és óvó szeretettel 
figyeli a külhoni magyar nemzet-
részek sorsának további alakítá-
sát. Ezért is volt könnyű a határ 
túloldalán olyan partnerekre ta-
lálni, akik szívükön viselik és tá-
mogatják Kárpátalján a magyar 
nyelvű szakképzés fejlesztését.

Soós Katalin, az Egán Ede 
Szakképzési Centrum igazgató-
ja annak az örömének adott han-
got, hogy a Kárpátalja több mint 

félszáz magyarok által lakott te-
lepüléséről a nagydobronyi in-
tézetben összeverbuválódott di-
áksereg hatalmas lehetőséget te-
remt arra, hogy a kárpátaljai fi-
atalok jobban megismerjék egy-
mást, egymás hite által még in-
kább tudják identitásukat őrizni. 
A naprakész tudás olyan érték, 
amely nem csupán anyagi bol-
dogulást jelent, de ahhoz is hoz-
zájárul, hogy boldog és sikeres 
emberek legyetek, hangsúlyozta 
az igazgató asszony.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke zárszavában rá-
mutatott: a diákoknak nem csu-
pán a szakképzési központ okta-
tóinak az útmutatásait ajánlatos 
követni, hanem a nagydobronyi 
szellemiséget is érdemes mé-
lyebben megismerni. Ennek 
lényege a nagyfokú probléma-
megoldó képesség, találékony-
ság. Ezen kívül a helybeliek 
életvezetési gyakorlatához szo-
rosan hozzátartozik a közösség-
ben való gondolkozás is.

A megnyitón a Nagydobronyi 
Szakképzési Központ diákjai az 
alkalomhoz méltó versekkel és 
énekekkel teremtettek ünnepi 
hangulatot. 

Kovács Elemér

Az Ukrvinprom Corporation egy 
zártkörű szakmai borkóstolás so-
rán határozza meg a legjobb uk-
rán borokat – számolt be róla a 
mukachevo.net internetes hír-
portál.

Az eseményt október 20. és 22. 
között rendezik meg Beregszász-
ban, a Chizay borházban, ahol meg-
határozzák az ország legjobb bor-
termékeit.

A kóstolásra szánt mintákat ki-
zárólag a kiskereskedelmi láncok-
ban vásárolják meg. Ezáltal a szak-

Beregszászban választják ki Ukrajna 
legjobb borát

értők pontosan tudják értékelni azo-
kat a borokat, amelyeket az ukránok 
is fogyasztanak.

A legjobb borok a IV. nemzeti 
borfórumon kapnak elismerést no-
vemberben. A rendezvényt a Gaz-
daságfejlesztési, Kereskedelmi és 
Mezőgazdasági Minisztérium, a 
Kereskedelmi és Iparkamara, va-
lamint az Ukrajinszka Pravda tá-
mogatja.

A kóstoló eredményeit október 
22-én, a záró sajtótájékoztatón köz-
lik a nyilvánossággal.
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Beregszász: megújul a 
Kossuth Középiskola

Szándéknyilatkozatot írtak alá

Fokozatosan újul meg a me-
gye egyik legrégebbi, még a 
múlt század első éveiben ala-
pított tanintézménye. A jelen-
legi Beregszászi 4. Számú Kos-
suth Lajos Középiskoláról van 
szó, ahová ebben a tanévben is 
több mint 700 diák jár. Nem-
rég az iskola udvarán európai 
színvonalú műfüves pályát ala-
kítottak ki, és sor került a sze-
cessziós stílusjegyeket magán 

viselő főépület tetőszerkeze 
tének a javítására is. Ez utób-
bi a megyei tanácsban helyet 
foglaló magyar képviselői cso-
port lobbitevékenységének kö-
szönhető. Ám még igen sokat 
kell tenni ahhoz, hogy az ide 
járó nebulók korszerű körül-
mények között tanulhassanak. 

Erről beszélt Zseltvay-Vezsdel 
Emese igazgatónő azon a talál-
kozón, amelyen Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár a polgármesteri hivatal 
vezetői, a városi tanács képvise-
lői, az érdekvédelmi szervezetek 
irányítói a tanintézmény hétköz-

Virtuális közösségben, de való-
di célokért futottak együtt ok-
tóber 8-án kárpátaljai gyere-
kek és az Ökumenikus Segély-
szervezet budapesti önkéntesei. 

A Segélyszervezet immár 
évek óta szervez jótékonysági 
futást azzal a céllal, hogy felhív-
ják a figyelmet a határokon átíve-
lő szolidaritás fontosságára, illet-
ve ezúttal a segélyszervezet kár-
pátaljai családokért indított ok-
tóberi adománygyűjtési akciójá-
ra. Ezt többek között a 1353-as 
adományvonal hívásával tehetik 
meg, így hívásonként 250 forint-
tal járulnak hozzá ahhoz az ado-
mányhoz, amellyel a szervezet 
olyan rászoruló családokat, gyer-
mekeket és egyedül élő időseket 
tud támogatni Kárpátalján, akik 
a járvány miatt most még nehe-
zebb helyzetbe kerültek.

A Kárpátalján is igen népsze-
rűvé vált jótékonysági félmaraton 
idén a koronavírus-járvány mi-
att elmaradt, de figyelemfelkel-
tésként 800 méteres futást szer-
veztek. Az Ökumenikus Segély-
szervezet aktivistái Budapesten a 
Margitszigeten vágtak neki a táv-
nak, Beregszászon pedig hét isko-
la diákjai csatlakoztak virtuálisan 
hozzájuk. Mindnyájuk kék mezén 

Jótékonysági futás a Margitszigeten és Barátság Stadionban

A rászoruló kárpátaljai 
családok segítése a cél

a 1353-as szám, illetve a Szurkolj és 
segíts! szlogen volt olvasható. 

A Margitszigetre szervezett 
rendkívüli akciót Kovács Kokó Ist-
ván, a segélyszervezet jószolgálati 
nagykövete vezette. Az olimpiai baj-
nok bokszoló és a hozzá csatlakozó 

önkéntes futók videókapcsolat segít-
ségével kapcsolódtak össze a bereg-
szászi iskolás gyerekekkel. A jószol-
gálati nagykövet bejelentkezését kö-
vetően rövid közös bemelegítésre 
került sor, majd mindkét helyszínen 
elrajtoltak az örömfutók. A Barátság 
Stadionban Rajkó Balázs, a Pulzus 
Rádió és a TV21 Ungvár műsorve-
zetője vezényelte az akciót. 

A pálya körüli három kör megté-

tele után az Ökumenikus Segély-
szervezet beregszászi képviselete 
Gerevich János vezetésével sport-
szercsomaggal köszönte meg a 
résztvevő iskolák részvételét.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 
kárpátaljai segélyprogramját a 1353-
as adományvonalon hívásonként 250 
forinttal lehet támogatni: 15 hívás a 
1353-ra egy gyermek fejlesztő fog-
lalkozását fedezi; 40 hívás 1 hónap-
ra elegendő élelmiszercsomagot jelent 
egy bajbajutott család számra. 130 
hívásból pedig a leghidegebb hóna-
pokra elegendő tüzelőadomány lehet. 

Nagyobb összeggel a www.
segelyszervezet.hu honlapon, vagy 
a 11705008-20464565-ös adomány-
számlára utalással, „Kárpátalja” 
megjelöléssel lehet segíteni. A beérke-
ző adományokat a szervezet téli élelmi-
szer és tűzifa segélyakciójára, illetve az 
egész évben működő, a rászoruló gyer-
mekek felzárkózását elősegítő prog-
ramjának finanszírozására fordítja.

M. E.

napjaival ismerkedtek, és a további 
tervek felől érdeklődtek. Az igaz-
gatónő többek között beszámolt 
róla, hogy az intézmény fennállá-
sa óta igen sok a munkáját lelkiis-
meretesen és odaadóan végző pe-
dagógus tevékenykedett itt, és en-
nek köszönhetően számos tehetsé-
ges diák futott be jelentős karriert. 
Ők most Beregszász jó hírét öreg-
bítik szerte a nagyvilágban. Ezzel 
együtt a korral haladni kell, és az 

intézmény folyamatos fejlesztésre 
szorul. A kárpátaljai magyar bá-
zisiskolák fejlesztési programján 
belül tervezett épületrész felújítá-
sa révén az intézmény végre méltó 
helyszíne lesz a felnövekvő nem-
zedék oktatásának.

Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár arra 
emlékeztetett, hogy a Kárpát-me-
dencében élő magyar nemzetré-
szek megmaradása akkor lehetsé-
ges, és a szülőföldön való boldo-
gulásunk akkor lesz igazán sikeres, 
ha e térségek felzárkóztatása érde-
kében indított, a magyar kormány 
által a kezdetektől fogva támoga-

tott gazdaságfejlesztési progra-
mok mellett fejlődik a magyar 
oktatási-nevelési intézményhá-
lózat is annak érdekében, hogy 
a magyar fiatalok versenyképes 
tudáshoz jussanak. Szerencsé-
re a kárpátaljai magyar közös-
ség részéről ez ügyben nagyfo-
kú fogadókészség tapasztalható. 
Az itthon maradáshoz, a sikeres 
egzisztenciateremtéshez emel-
lett még egy fontos dologra van 
szükség ez pedig a magyar kö-
zösségek hatékony érdekképvi-
selete. Ezért fontos, hogy a kö-
zelgő választásokon mind több 
itteni magyar szavazzon a helyi 
magyar pártok jelöltjére. 

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke azokról az ered-
ményekről beszélt, amelyeket a 
mostani beregszászi városveze-
téssel együtt sikerült elérni an-
nak érdekében, hogy élhető le-
gyen a vidék legmagyarabb tele-
pülése. A Kossuth Lajos Közép-
iskoláról szólva kiemelte, hogy 
az igen nagy szerepet játszott 
a történelem folyamán ennek a 
városnak az életében, és annak 
a meggyőződésének adott han-
got, hogy az meghatározó okta-
tási intézmény lesz a jövőben is. 

Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere köszönetet mon-
dott a magyar kormánynak a kár-
pátaljai magyarságnak nyújtott 
segítségért. Beszédében rámuta-
tott: október 25-e után új korszak 
kezdődik a Beregszász központú 
önkormányzati kistérség lakóinak 
érdekében. Mindannyiunknak 
arra kell törekedni, hogy az Uk-
rajnában zajló önkormányzati 
reformnak csak nyertesei legye-
nek. „Veszve csak azon nemzet 
lehet, amely lemondott önmagá-
ról” – zárta gondolatait az iskola 
névadójának szavaival.

A találkozó végén az iskola 
tanulói zenés műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek. Az isko-
labejárást követően Brenzovics 
László és Babják Zoltán szándék-
nyilatkozatot írt alá az intézmény 
egyik szárnyának felújításáról.

Kovács Elemér

Október 9e – Beregszász gyász-
napja: 76 évvel ezelőtt a város 
vasútállomását és környékét 
komoly bombatámadás érte. A 
szovjet légierő a fontos közleke-
dési gócpontot vette célba, ám 
a pusztító lövedékből jutott a 
környező épületekre is. A bom-
bazáport követően a repülőgé-
pekről géppuskasorozattal lőt-
tek a menekülő civilekre, így ez 
az akció brutális terrortáma-
dásnak minősíthető. 

Pénteken a mintegy 250 hon-
véd és civil áldozatra emlékez-
tek a Vérke-parti városban. A fő-
hajtás a temetőkert honvéd par-
cellájánál vette kezdetét, ahol 
a sírokat gondozó Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimná-
zium diákjai álltak meg egy-egy 
fejfánál, néhányan pedig vers-
összeállítással emlékeztek a há-
ború borzalmaira. 

A szervezők nevében Szilágyi 
Mátyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzulja 
Polónyi Katalint idézve emléke-
zett a tragikus eseményre: „Déli 
12-kor egy lopakodó bombázóraj 
Muzsaly felől a vasúti hidat és a 
sebesülteket szállító szerelvényt, 
amely a hídtól nem messze az ál-
lomás felé haladt repeszbombák-
kal megszórta. A katolikus temp-

lom tornyából későn vették észre 
a nagyon alacsonyan, mindössze 
50-60 méteren szálló gépeket. A 
hidat nem érte bomba, viszont na-
gyon sok volt a halott és a sebe-
sült. Ekkor megszólaltak a sziré-
nák, a gépek pedig a Vérke vo-
nalán haladva a Jókai utca felett 
repültek be a Kazinczy utcába, 
majd a vasútállomást bombáz-
ták.” Ahol, mint a visszaemléke-
zésből kiderül, civilek is áldoza-
tul estek. „A vasútállomást csak 
egy bomba érte – a pénztárhelyi-
séget (ez az épület középső terme 
volt, mint napjainkban). Itt a je-
gyeket kiadó pénztárosnő és az 
akkor érettségizett lánya – aki a 
háborús időkben mindig az any-
ja mellett volt –, kirohantak, s 
még elérték a Fő utca első eme-
letes házait, ott érte őket a sortűz, 
amit az alacsonyan szálló gépek 
adtak le rájuk. Mindketten meg-
haltak, mielőtt bekerültek a kór-
házba. Találat ért két saroképü-
letet az állomással szemben lévő 
utcán. Sok katona vonatra várva 
az állomás előtti téren halt meg. 
A kórházból minden éjjel lovas 
szekérrel vitték ki a halottakat a 
katolikus temetőbe, ahol a pap 
éjjel is ott volt a kis kápolnában 
és beírta nevüket, adataikat egy 

Beregszász bombázására emlékeztek

Minden ember felelős azért, amit cse-
lekszik, s azért is, amit nem tesz meg

füzetbe, majd az egyház halotti 
anyakönyvébe…”

A diplomata emlékeztetett, 
milyen hatalmas károkat okoz 
az esztelen háború. Felhívta a 
figyelmet a békés építkezés fon-
tosságára, hisz ettől függ gyer-
mekeink jövője, a magyarság 
megmaradása. Szilágyi Mátyás 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik a honvédsírok gon-
dozásával ébren tartják az em-
lékezetet.

Amikor halottainkra emlé-
kezünk, a keresztény ember re-
ménnyel szívében teszi azt, mert 
Krisztus feltámadása remény-
nyel tölt el bennünket, fogalma-
zott Molnár János római kato-
likus esperes-plébános, aki Pál 
korintushiakhoz intézett levelé-
vel bátorított. Majd a résztve-
vők az imádság szavaival em-
lékeztek.

A Pro Cultura Subcarpathica 
civil szervezet a vasútállomás 
falán 2014 októberében felállí-
tott emléktáblához hívta az em-
lékezőket. 

Minden nemzet számára 
fontos hőseinek emlékezete, 
az történelmi megmaradásunk 
alapja, kezdte beszédét Szil-
ágyi Mátyás. Aki abbéli re-
ményének adott hangot, hogy 

a közös megemlékezések még 
inkább összekapcsolnak ben-
nünket, s emelt fővel tekinthe-
tünk a jövőbe. „Ki gépen száll 
fölébe, annak térkép e táj… 
annak mit rejt e térkép? gyá-
rat s vad laktanyát” – kezdte 
Radnóti soraival visszaemlé-
kezését Orosz Ildikó, a Rákó-
czi Főiskola és a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szervezet 
elnöke. Aki azokra az értékek-
re világított rá, amelyeket ne-
künk jelent e táj. Felhívta a fi-
gyelmet: ahhoz, hogy ne ismét-
lődjenek meg a tragédiák, hogy 
a világ kereke ne vegyen rossz 
irányt, mindannyiunknak ébe-
reknek kell lennünk. Minden 
ember felelős azért, amit cse-
lekszik, s azért is, amit nem 
tesz meg. Éppen ezért fontos, 
hogy felelősségteljesen visel-
tessünk.

A továbbiakban Szimeonov 
Barbara adott elő alkalomhoz illő 
éneket, majd a történelmi egyhá-
zak képviselői kérték Isten áldá-
sát a megemlékezőkre.

Az alkalom – melyet a Him-
nusz és a Szózat eléneklése fog-
lalta keretbe – koszorúzással ért 
véget.

Kovács Erzsébet
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 Baráth G Man Ferenccel be-
szélgettem. 

– Mikor és hogyan fogalma-
zódott meg benned, hogy egy ha-
zafias, mondhatni nemzeti ér-
zelmű dalt írj, ami nagy eséllyel 
a kárpátaljai magyarság egyik 
emblematikus dalává válhat? 

– Még 2017-ben, amikor Len-
gyel János barátom nálam járt 
Németországban, kaptam tőle 
egy verset, aminek dallamossága 
megzenésítés után kiáltott. Egy 
évvel később a Csillagok Tor-
nája nevű rendezvényen tartott 
koncertünk során, ahol a baráta-
immal léptem fel, János a közön-
ségnek felolvasta ezt a verset. Jó 
volt a fogadtatás, sok volt a po-
zitív visszajelzés. Számomra ez 
volt az utolsó lökés, hogy ebből a 
versből dalt csináljak. Otthon van 
egy stúdióm, ahol a zenéket, a da-
lokat írom. Két évig folyt az al-
kotó munka, aztán féléves szerve-
zés, és íme, elkészült a dal, a klip. 
Ezúton is megköszönöm minden 
résztvevőnek a közreműködést, a 
segítséget. Szűcs Nellinek, a Ma-
gyar Nemzeti Színház színészé-

nek külön köszönet jár, amiért egy 
interjúban méltatta a szerzői mun-
kánkat. Gazdag Mihálynak pedig 
azért jár a köszönet, mivel ő vette 
fel mindkét klipet. 

– Ezután következett két év 
alkotói munka.

– Igen. Egy neves zeneszer-
zőtől vettem az alapot, amire fel-
építettem a dallamvilágot. A stú-
diómban szétszedtem és a zene 
megkívánta alapokon újraépítet-
tem a verset. Ahol sok volt, ott ki-
húztam, máshol hozzáírtam, vál-
toztattam. Először rapként pró-
báltam megvalósítani, ám a vers 
szerkezete, de inkább a mélyreha-
tó mondanivaló miatt úgy ítéltem 
meg, hogy ez nem lesz jó. Ahhoz, 
hogy szélesebb közönség fogadja 
be a dalt, annak üzenetét, a popo-
sabb változat mellett döntöttem. A 
visszajelzésekből az jön le, hogy 
nem nyúltam mellé. 

– De ezzel még nem volt vége, 
hiszen a világjárvány miatt beve-
zetett korlátozások komoly aka-
dályt gördítettek a forgatások elé.

– Igen, ne tudd meg, mennyit 
idegeskedtem emiatt. Rengeteg 
telefon, egyeztetés stb. árán vé-
gül is minden összejött. Akit csak 
megkerestem, mindenki első szó-
ra segített, támogatott. Mondhat-
ni, bár a munka oroszlánrésze 
rám hárult, A városok maradnak 
dal klipje, kis túlzással, a kárpát-
aljai magyar közösség összefogá-
sával született meg. Aminek na-

A városok maradnak

Beregszász mindenképpen
Október 1jén volt a premierje a világhálón Baráth Ferenc, azaz G 
Man A városok maradnak című dalának. A beregszászi születésű éne-
kes, rapper júliusban két klipet is forgatott a szülőföldjén. Az em-
lített dalt az ugyancsak beregszászi Lengyel János író, De a város-
ok maradnak című versének alapján írta. A klipben neves kárpátal-
jai művészek, közéleti szereplők vállaltak szerepet, az elkészült mű 
egy hároméves projekt gyümölcse. Emellett a kiváló szervezőkész-
séggel rendelkező zenész indulót írt a város Beregvidék SC labda-
rúgó csapatának, amiről szintén készült egy klip.

gyon örülök, és remélem, utat talál 
minden magyar szívéhez, éljen bár-
hol is a világban.

– Tudom, hogy még friss az él-
mény, de azért megkérdezem, mi-
lyenek a visszajelzések? 

– Remek, mondhatni csodála-
tos. Nem rég van fent a klip a neten, 
de már rengetegen megosztották, 
többszázan lájkolták. Naponta írnak 
kommen teket, nem győzöm megvá-
laszolni a gratulációkat, jó kívánsá-
gokat. Nem csupán a barátaim, ma-
gyar emberek, de idegenek, sőt uk-
ránok, oroszok is gratulálnak. 

– Úgy tudom, ehhez, de a koráb-
bi projektekhez sem kaptál semmi-
lyen anyagi támogatást. Nem is kér-
tél, nem pályáztál sehol? 

– Nem. Már az elején eldön-
töttem, hogy kizárólag önerőből, a 
saját elgondolásaim szerint fogom 
megvalósítani a terveimet. Ami-
kor valaki, személy vagy szerve-
zet pénzt ad valamire, akkor jo-
got is formál, hogy abba beleszól-
jon. Én nem szeretem, ha beleszól-
nak a munkámba, akkor nem is ér-
zem igazán a magaménak az elké-
szült művet. A technikai kivitele-

zésben nem ismerek kompromisz-
szumot, mindig a legnagyobb töké-
letességre törekszem. Ezért is dol-
gozom például évek óta Hőna Dá-
vid operatőr-rendezővel, aki ismert 
név a zeneiparban. 

– Hosszú évek óta vagy a szak-
mában, számos dalt írtál, számos 
klipet forgattál már, ami nem ke-
vés pénzbe került. Hozzá kell ten-
ni, hogy a német iparban dolgo-
zol, ott keresed a kenyeredet. Mi a 
helyzet odahaza, a család mit szól 
ehhez, főként a feleséged? 

– Közhely, hogy minden sike-
res férfi mögött áll egy erős nő, de 
az esetemben ez igaz. Krisztina már 
a kezdetektől fogva segít, támogat, 
sőt olykor, ha megakadok, még ta-
nácsokkal is ellát. Mi mindent meg-
beszélünk otthon. A fiam szintén 
szereti a zenémet, nem véletlen, 
hogy ő és a feleségem is szerepel-
nek a klipekben. Nincs semmilyen 
káros szenvedélyem, a zenén kívül. 
A viccet félretéve, a zene az életem, 
szeretem ezt csinálni. Szeretem a 
szülőföldemet is, bár az élet úgy 
hozta, hogy távol élek Kárpátaljá-
tól, de minden tudásommal igyek-
szem mindazt visszaadni a szülő-
földnek, amit tőle kaptam. Magá-
val ragad, elvarázsol az otthoni kö-
zönség, ahogy fogadják, szeretik a 
zenémet, a dalaimat. 

– Akkor térjünk is rá a másik 
dalra, a fociindulóra! Honnét jött 
az ötlet, hogy te egy labdarúgó csa-
patnak írj indulót, hiszen, ha jók 

az értesüléseim, te nem vagy iga-
zán oda a fociért? 

– De a városért, Beregszászért 
igen. A Beregvidék SC pedig a vá-
rost, a körzetet, az itt élő sporto-
lókat, a sportot szerető embereket 
képviseli. Mivel a csapatnak eddig 
nem volt hivatalos indulója, úgy 
döntöttem, hát én majd megírom 
azt. Amikor már előre haladtam a 
munkával, felvettem a kapcsola-
tot a klub vezetőivel, Gajdos Ist-
vánnal,  Lőrincz Zsolttal és Péter 
Györggyel, akik örömmel fogad-
ták az ötletet. Szóval így indult. 
Tulajdonképpen a dalt Lőrincz 
Zsolttal ketten hoztuk össze. Fon-
tos a sport, a foci, és hogy egy ma-
gyar csapatnak végre van egy igé-
nyes indulója, a többi már a játé-
kosokon múlik. 

– Ez a forgatás sem volt sem-
mi, hiszen több mint kétszáz em-
ber, köztük gyerekek, ifjú fut-
ballista palánták szerepelnek a 
klipben.

– Valóban, ez a klip, ha lehet, 
még nagyobb logisztikai kihívás 
volt a számomra, de ezt is sikerült 
leküzdeni. Bár minden szereplő-
nek külön nem tudom ezt meg-
tenni, elég hosszú lenne a lista, 
de itt most külön megköszönöm 
a segítséget Babják Zoltán pol-
gármesternek, aki A városok ma-
radnak klipjének megvalósításá-
ban nagy segítséget nyújtott. Kü-
lönben a youtube csatornámon, a 
klipeknél minden szereplő külön 
fel van sorolva. 

– Elkerülhetetlen a kérdés, 
hogy a labdarúgók, na és a közön-
ség, hogyan fogadták az indulót? 

– Tetszik az embereknek. 
Bár még nem történt meg a hi-
vatalos bemutató, de a bereg-
szászi stadionban már többször 
elhangzott, sőt többek között 
Kígyóson is zúgott a Mindig 
egy csapat leszünk! Ettől fogva 
hivatalosan is ez lesz a csapat 
indulója, ha úgy tetszik, him-
nusza. Úgy érzem, ezzel is va-
lami maradandót alkottam Be-
regszász számára. 

– Említetted, hogy kará-
csonyra szeretnél összehozni Be-
regszászon egy ünnepélyes klip-
bemutatót.

– Igen, sok tervem van még, 
csak nem tudom, hogy járvány 
miatt ez sikerül-e. A városok ma-
radnak bemutatóját a színházban 
szeretném bemutatni, ahol jelen 
lennének a filmben szereplő szí-
nészek és táncosok is, no meg 
Lengyel János és Hőna Dávid 
is. Az indulót is hasonló ünne-
pélyes körítéssel szeretném be-
mutatni. Természetesen erről is 
lesz díszlemez. 

– Alig fejezted be az említett 
két dalt, máris új munkába fog-
tál. Mi a következő lépésed? 

– Igen, sok felkérést kapok, 
hogy vegyek részt különböző 
projektekben, vagy koncerteken 
lépjek fel, sajnos a járvány mi-
att az utóbbi kevésbé kivitelez-
hető. Most éppen egy munká-
csi underground, hipp-hopp csa-
pat animációs videoklipjének el-
készítésében veszek részt. Ha 
minden jól alakul, november-
ben lesz a bemutató. Emellett, 
néhány újabb saját ötlet megva-
lósításának előmunkálatait is el-
kezdtem, de erről még korai len-
ne nyilatkozni. 

–Természetesen megértem. 
Köszönöm a beszélgetést, továb-
bi eredményes munkát kívánok, 
és remélem, hogy a kárpátaljai 
közönség hamarosan élőben is 
hallhatja a két dalt és más szer-
zeményedet!

– Azon leszek. Rajtam nem 
fog múlni. Hajrá Kárpátalja! Haj-
rá magyarok!

A beszélgetést lejegyezte 
B. Mitracsek Ödön

Hiszünk benne, hogy aki Jézus 
Krisztusnak szentelte az éle-
tét, az ő ügyéért halt mártírha-
lált, annak a mennyei Atyánál 
maga a Megváltó a közbenjáró-
ja. Ezek a gondolatok a bereg-
szászi római katolikus temp-
lomban megtartott szentmisén 
hangzottak el, amelyen megem-
lékeztek Pásztor Ferenc egykori 
beregszászi plébánosról, 
pápai prelátusról, akit a 
szovjet hatóságok 1948
ban tartóztattak le, ko-
holt vádak alapján elítél-
ték, s 1949ben az egyik 
szibériai munkatáborban 
vesztette életét. Az alkal-
mon átadásra került az 
idei Pásztor Ferencdíj is. 

A szentmisén Molnár 
János plébános Krisztus 
azon szavait idézte, mely-
ben a seregek ura a menny-
országot egy királyi me-
nyegzőhöz hasonlította. 
Ám ahol nem a felszolgált 
pompás ételek sokasága a 
döntő, hanem a szerette-
inkkel, hittestvéreinkkel, baráta-
inkkal, rokonainkkal együtt töl-
tött minőségi idő. Ma ennek a 
hiányát – a járvány megfékezé-
sére hozott korlátozások miatt 
– bizony közülünk sokan érzik. 
A példázat igazából arról szól, 
hogy az Úristen olyan gondos-
kodó szeretettel fordul az embe-
rek felé, hogy mindenki számára 
elérhető legyen az üdvösség. Ám 
azt mindnyájunknak tudatosítani 
kell, hogy az üdvösség egy cso-
dálatos lehetőség, s csak rajtunk 
múlik, hogy sikerül-e a menny-

Beregszászon átadták a Pásztor Ferenc-díjat

A mártírok vére magvetés
be jutni. Ezért fontos a szilárd hit, 
mellette pedig a jó cselekedetek 
sokasága, embertársaink megbe-
csülése és tisztelete. 

A szentmise végén Bárdos 
István kuratóriumi tag felolvasta 
az idei díjazott, Kucsinka Kata-
lin hitoktató laudációját. Az idei 
kitüntetett a múlt század kilenc-
venes éveinek elejétől 22 éven át 

dolgozott az egyházközség hitok-
tatójaként, az első áldozásra való 
felkészítőként. Tagja a Szent Ke-
reszt Felmagasztalása kórusnak, 
s az önkéntes munkák állandó 
résztvevője. Az emlékplakett és 
az oklevél Kucsinka Katalin kö-
zösségi szolgálatának magas fo-
kon művelt élethivatásának az el-
ismerése, áll a laudációban. 

A templomból kijőve a hívek 
megkoszorúzták Pásztor Ferenc-
nek, a sztálini terror mártírjának 
az emléktábláját.

Kovács Elemér

A „Genius” Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén immáron 
tizedik alkalommal kezdődtek meg a foglalkozások a nyolc tehet-
ségpontban – Aknaszlatinán, Bátyúban, Beregszászban, Mezővá-
riban, Munkácson, Nagydobronyban, Péterfalván és Ungváron. 
A cél, hogy minél több lehetőséget kínáljanak fel a tehetséges ta-
nulók számára, melyek által kiszélesíthetik a már meglévő isme-
reteiket, készségeiket. Idén 57 iskolából közel 2000 gyerek jelent-
kezett a 10 alkalomból álló hétvégi képzésekre.

A legnagyobb létszámú beregszászi tehetségpont nyitó alkalmán 
Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője kö-
szöntötte a megjelenteket. Aki hangsúlyozta: a tehetség nemzeti kincs, 
és a tehetség támogatása nem más, mind befektetés a jövőbe. A gyere-

kekhez szólva kiemelte: a jövő kulcsa ti vagytok, az egész nemzet bol-
dogulása a ti kezetekben van, ezért fontos, hogy képezzétek magatokat. 
A ma kis ígéretei a jövő nagyjai lesznek, ha kellő módon odafigyelünk 
rájuk, gondozzuk, fejlesztjük tudásukat, képességeiket. Ebben a tanév-
ben is sok program, feladat áll előttünk, s bár a koronavírus okozta hely-
zet bennünket is nehézségek elé állíthat, de végül is a békés tenger sem 
nevel ügyes hajósokat, idézte az ismert mondást az irodavezető. A si-
ker nem a körülményektől, hanem a hozzáállástól függ, mondta. Majd 
bemutatta a Beregszászi Tehetségpont új vezetőjét, Bacskó Erikát, aki 
azt kívánta a gyerekeknek, hogy legyenek szorgalmasak és kitartóak, 
hogy a tudomány világában jeleskedni tudjanak. 

A megnyitót követően kisebb csoportokban, reál és humán bon-
tásban, tapasztalt pedagógusok irányításával megkezdődtek a tehet-
séggondozó foglalkozások. A program megvalósulását a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Beth-
len Gábor Alap támogatja. 

Kovács Erzsébet

Megkezdődött a munka a tehetségpontokban

A tehetség nemzeti kincs

Baráth G Man (középen) a Beregvidék SC csapatával
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Egy mentálhigiénés segítő 
szakemberekből álló lelkes csa-
pat – a KMNE és a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság támoga-
tó gesztusa révén – kárpátaljai 
magyar iskolás gyerekek lelki 
egészségmegőrzését és vissza-
állítását célzó, nyolc alkalom-
ból álló játékos foglalkozáso-
kon vehet részt. 

A projekt még 2019 szep-
temberében indult útjára. Már-
ciustól az iskolákat is érintő 
korlátozások miatt szünetelt, 
azonban szeptemberben segí-
tő szakembereink újra elkezd-
ték érzékeny szakmai munká-
jukat Beregszász két iskolájá-
ban, illetve Nagyszőlősön, Mun-
kácson, Bótrágyon, Somban, 
Kaszonyban és Sárosorosziban. 
A foglalkozások közel négyszáz 
iskolást érintenek. Az alkalmak 
mentálhigiénés mélységgel öle-
lik fel a következő témákat: az 
osztályközösség szeretetteljes 
légkörének kialakulása, a szülő-
földhöz való ragaszkodás, a csa-
lád, a barátság, az érzelmek fel-
ismerése és kifejezése, a szere-
tetnyelvek, a lelki megküzdési 
stratégiák, indulatkezelés, hiteles 
kommunikáció, empátia és hála.

A gyerekekre a foglalkozá-
sok formája, tartalma újszerűen 
hatott (körben ülés, érzelemkife-
jezés, érzékeny játék, sok beszél-
getéssel én-kifejezéssel), öröm-

Újraindultak a játékos mentálhigiénés foglalkozások

Bízzunk a gyermekekben!
teli, felszabadító élményként él-
ték, élik meg.

A segítő szakemberek tapasz-
talatai azt mutatják, hogy a részt-
vevő gyerekek zömének mentál-
higiénés egészsége a foglalkozá-
soknak köszönhetően javul, szo-

rongásszintjük csökken, érzelem-
kifejező- és empátiakészségük fej-
lődik, én-képük árnyaltabb, ön-
becsülésük magasabb szintű lett. 
Az alkalmakon jelenlévő osz-
tályfőnökök közül többen meg-
jegyezték, hogy hatvan perc alatt 
többet tudtak meg a gyerekek-
ről, mint az addig eltelt évek alatt. 
Összességében elmondható, hogy 
a mentálhigiénés szemléletmódra 
nemcsak a családban, de az isko-
lában is óriási szükség van, hiszen 
a lelki egészség megőrzése a mo-
rális magatartással tökéletes össz-

hangban van: aki szereti és isme-
ri saját magát, aki képes az önem-
pátiára, az tud csak empatikusnak 
lenni másokkal és ezáltal jól bán-
ni a környezetével. Rossz gyerek 
nem létezik: csak gyerek van, aki 
eddigi, rövidke életútján köny-
nyebben vagy súlyosan megsé-
rült, és ennek következtében né-
mán vagy épp „rendbontó” mó-
don küzd azért, hogy ezt elmond-
hassa. De eszközei még hiányo-
sak, fejletlenek, így a környeze-

tük számára a viselkedésük köny-
nyen tűnhet zavarónak, kellemet-
lennek, idegesítőnek. A mi dolgunk 
nem az, hogy sokadikként ítélkez-
zünk felette, rákiabáljunk, megszé-
gyenítsük vagy elküldjük. A mi dol-
gunk az, hogy képzeljük magunkat 
minden esetben az ő helyzetébe, és 
bánjunk vele jól. Akkor is, ha ő még 
nem tudja a helyzetünkbe képzelni 
magát, és ezért nem tud velünk jól 
bánni. Bízzunk benne mindhalálig! 
Képes tanulni. 

KurmaiRáti Szilvia 
programfelelős

A pedagógusnap és a honisme-
ret jegyében a Beregszászi 4. 
Számú Kossuth Lajos Közép-
iskola tanárai és diákjai, mint-
egy 37-en, tanulmányi kirán-
duláson vettek részt október 
első hétvégéjén. Immár hagyo-
mánnyá vált, hogy a pedagó-
gusnap alkalmából Kárpátal-
ja valamely nevezetes földrajzi 
helyét keressük fel. Idegenve-
zetői gyakorlattal rendelkezve 
meggyőződésem, hogy vannak 
olyan természetjáró útvonalak 
vidékünkön, amelyeket „köte-
lező” ismerni egy kárpátaljai-
nak, ezeket én „beavató túrák-
nak” nevezem. Az egyik ilyen 
a FeketeTisza forrásvidéke, 
amit idén ősszel céloztunk meg. 

A pénteki indulási napon 
az első hosszabb megállónk 
Terebesfejérpatakon, az Európa 
közepe obeliszk közelében volt. 
Megpihenhettünk egy hosszabb 
lélegzetvételű út után; megnyug-
tató volt, hogy az út felén túl vol-
tunk. Aki először járt erre, a föld-
rajzi nevezetesség mellett rácso-
dálkozott az árusok sokaságára, 
a bőséges árukínálatra, s nem 
utolsósorban a múzeumnak is 
beillő koliba látványosságaira. 
Tapasztalat, hogy itt nagyon ízle-
tesen készítik a bánost, a hegyek-
ben nyájakat őrző pásztorok leg-
kedveltebb ételét. Ezúttal sem a 
kivétel erősítette a szabályt. Es-
tére értünk Kőrösmezőre, a szál-
lásfoglalás után késői vacsorával 
és eligazítással, beszélgetésekkel 
búcsúztattuk a napot. A szomba-
ti nap zsúfolt volt. Terepjárókon 
közelítettük meg a Fekete-Ti-
sza forrásvidékét, majd közel 
fél órás hegymenet után elénk 
tárult a kiépített forrás. Minden-
ki a maga módján örült a távol 
eső fő úti cél elérésének, a „leg-

Tanulmányi kirándulás a Fekete-Tisza forrásához

Pedagógusnap és honismeret
magyarabb folyó” eredete látvá-
nyának. A kis rendezett terület ke-
vésnek bizonyult a sok ember szá-
mára, ezért ebédszünetet tartot-
tunk és elidőztünk az Okula-hágó 
(1238 m) pavilonjaiban. Sétát tet-
tünk a Bratkivska (1788 m) csúcs 
irányába, közben megtapasztalhat-
tuk a zordon Kárpátok vadregényes, 
érintetlen tájait. Visszaúton gyalog 
tettünk meg egy újabb kilométert, 
mert az Okula-nyeregben (1193 m) 

– ez a földrajzi hely választja el a 
Técsői és a Rahói járást egymástól, 
s ezen a mélyponton kapcsolódik a 
Gorgánok és a Szvidoveci havasok 
hegytömbje – találkoztunk terepjá-
róinkkal. Ez a földrajzi nevezetes-
ség az utóbbi két évben jelentős át-
alakításon ment keresztül. Felépült 
egy kápolna, és folyamatban van-
nak további építkezések. A munká-
soktól megtudtuk, hogy a terepren-
dezés során rátaláltak egy második 
világháborús katona holttestére is. 
A gombaszezon közepében voltunk, 
erről az is tanúskodott, hogy a he-
lyiek zsákokban vitték haza a lesze-
dett gombát. A nap további részé-
ben egy késői ebéd és lazítás várt 
ránk: csánozás és szaunázás. Meg-

tudtuk, hogy a nyolcszemélyes 
nagy csánokat harangöntődében 
öntik Kijev megyében, árából 
egy jó minőségű személygépko-
csit lehetne venni…

Másnap reggeli után indul-
tunk útnak a Tatár-hágóra. Itt 
egy erős kaptató után – ezen a 
vidéken vízszintes útszakaszt 
alig találni – elértünk egy kilá-
tóhoz, ahonnan kitűnő rálátás 
nyílt a Csornahora gerincre, a 
Hoverlára (2061 m) és a Petrosz 
csúcsra (2020 m). Ez út mentén 
húzódott régen a magyar-len-
gyel határ, ezért ez a lengyelek 
kedvelt történelmi kirándulóhe-
lye is. (A fennmaradt őrbódéhoz 

most nem tettünk kitérőt.) Hazaút 
előtt megismerkedtünk az árusok 
kínálatával, és még az eső előtt 
el tudtunk indulni. Az út folya-
mán egy-egy település történe-
tét, szokásait hallgattuk, a gye-
rekek pedig viccekkel szórakoz-
tattak és logikai fejtörők megol-
dásán gondolkodhattak. 

Köszönjük a Bethlen Gábor 
Alap támogatását, ami nélkül 
nem valósulhatott volna meg ez 
a program. Az út régóta vágyott 
testi-lelki felüdülés volt mind-
annyiunk számára. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, hogy útközben 
megszülettek a jövő évi kirándu-
lás tervei is.

Bárdos István tanár

A nők már ősidők óta smin-
kelik magukat. Kleopátra az 
ókorban szemét felül kékkel, 
alul víz zölddel kontúrozta, 
száját pirosra festette. Szem-
öldökét vastagon szénnel fe-
ketítette. A középkorban nem 
sminkelték magukat a nemes-
ség köreibe tartozó hölgyek. 
A sápadt bőr a törékenység és 
előkelőség jelképe volt. A XX. 
századtól a kozmetikaipar el-
sődleges célja az egészségmeg-
őrzés és a bőr védelme. 

A beregszászi Arany Páva 
szálloda mellett található Sakura 
szépségszalon professzionális 
szakemberekkel várja a szépülni 
vágyókat. Sminkesük, Demcsák 
Gabriella tudása legjavát nyújtja 
vendégeinek. Vele beszélgettünk 
sikerekről, kihívásokról.

– Hogyan indult a szakma 
iránti érdeklődése?

– Korai terveim között nem 
szerepelt ez a szakma. Mindig is 
zenetanár szerettem volna lenni. 
El is kezdtem a tanulmányaimat 
Nyíregyházán, különböző okok-
ból azonban fel kellett ezt adnom. 
Hazatérve gondolkoztam el azon, 
hogy mivel is szeretnék foglalkoz-

ni. A sminkelés is érdekelt hob-
bi szinten. Amikor barátnőimmel 
diszkóba készültünk, mindig én 
készítettem el a sminkjüket, így 
jött az ötlet, hogy kipróbáljam ma-
gam ebben a szakmában. 

– Hol sajátította el az ala-
pokat?

– A Relax Szépségszalonban 
tanultam Nagy Évánál, s egy ide-
ig ott is dolgoztam. Nemrég pe-
dig jött egy lehetőség, hogy a 
Sakura szalonba jöjjek át. Na-
gyon szeretek itt lenni, kellemes 
hangulat alakult ki a kollégákkal 
is, szeretem az embereket, szere-
tek velük dolgozni, elégedettsé-
get látni az arcukon.

– Milyen szolgáltatásokat 
tud nyújtani a vendégeknek?

– Fő profilom az alkalmi 
sminkek készítése. Emellett le-
hetőség van nálam arctisztításra, 
szemöldökformázásra, arcmasz-
százsra, ultrahangos ránctalanító 
kezelésekre, lehet teljes test 
gyantázásra is jelentkezni. Va-
lamint szempillaépítést is válla-
lok igény szerint. 

– A kozmetikaipar ma már 
nem kizárólag a nők területe.

– Ez így igaz, nekem is egy-
re több férfi vendégem van. Arc-
masszázsra, arctisztításra az urak 
is felkeresnek, hiszen ők is szeret-
nék, ha szép, egészséges bőrük 
lenne. Ma már ez egy alap dolog, 
hogy tiszta bőrt szeretnénk ma-

Divatos sminkek Demcsák Gabriellától

A natúr színek dominálnak
gunknak, azonban a pattanásos, 
problémás arc kezelése nem min-
dig egyszerű feladat. Ezért is jó 
szakemberhez fordulni, aki meg-
felelő tanácsot tud adni a hatékony 
kezelés érdekében.

– Mi az idei trend a sminke-
lés terén?

– Jelenleg a natúr színek do-
minálnak. A barna szín különbö-
ző árnyalata az arannyal kombi-
nálva nagyon elegáns és termé-
szetes hatást nyújt. A trend azon-
ban nem egy állandó dolog. Egy 
smink az adott személy stílusá-
tól is függ, hogy harsányabb vagy 
visszafogottabb-e a hölgy. Függ 
még az alkalomtól, hogy esküvő-
re vagy születésnapra készítjük-e 
a sminket. Valamint a hölgy ru-
hájához is passzolnia kell az el-
készült sminknek. Szóval ez egy 
elég összetett dolog.

– Hogyan kezd hozzá egy 
smink elkészítéséhez?

– Első lépésként jó alaposan 
megtisztítom a bőrt. Ezt követő-
en felkenem a primert. A primer 
feltölti a szabad szemmel nem lát-
ható pórusokat, kisimítja, sely-
mes tapintásúvá varázsolja a bőrt, 
így készíti elő az arcbőrt a töké-

letes alapozáshoz. Majd elkészí-
tem a teljes sminket azokkal a szí-
nekkel, amelyeket előre megbe-
széltünk a klienssel. Fontos, hogy 
tartós sminket készítsek, hiszen 
mindenki azt szeretné, ha a nap 
kezdetétől a végéig ugyanolyan 
szép lenne az arca.

– A visszatérő megrendelői 
kör kialakítása nem egyszerű fel-
adat. Hogyan sikerült ez önnek?

– Tapasztalataim szerint azért, 
mert tetszik a vendégeknek a 
munkám, meg vannak velem elé-
gedve. Igyekszem jó minőségű 
termékekkel dolgozni, hogy tar-
tós legyen a smink, hogy ne okoz-
zon allergiás reakciót. Valamint 
szeretek új trendeket is kipró-
bálni, újdonságokat is megmu-
tatni a vendégeimnek. Úgy gon-
dolom, ezért választanak engem, 
ami büszkeséggel tölt el.

– Milyen tervekkel vág neki 
a következő évnek?

– Egyelőre nagyszabású ter-
veim nincsenek, a karantén alatt 
nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. 
Reméljük, hogy nem kell újra 
kényszerpihenőre mennünk, hi-
szen az nagyon megterhelő volt 
mindenki számára. Szeretném 
maximálisan jól végezni a mun-
kámat, fejleszteni a tudásomat, 
és továbbra is itthon boldogulni. 

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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A Kárpátaljai Magyar Nagy
családosok Egyesülete (KMNE) 
október 3án rendezte meg az 
idei második sportnapját. Mi-
vel a mostani körülmények mi-
att nem lehetett beltéri progra-
mokat szervezni ilyen nagy lét-
számban, ezért a beregszászi 
Barátság Stadionban voltunk.

A napot közös imával kezd-
tük. Ezután a csapatok elosztá-
sa következett, ahol 5 csapatka-
pitány választotta ki a játékoso-
kat a csapatba, és kezdődött is 
a megmérettetés. A versenyszá- 
mok nagyon sokszínűek, érde-
kesek és szórakoztatóak voltak. 
Zsákban futással kezdtünk, majd 
volt még kosárba dobás, talics-
kázás, dekázás stb. A legjobb az 
egészben, hogy minden korosz-
tálynak fontos szerepe volt a játé-
kokban. Végül a szoros verseny-
ben a piros csapat szerezte a leg-
több pontot, de szerintem min-
den csapat győztesnek érezhet-

Nagycsaládosok sportnapján

Örömjáték közösségben
te magát, hiszen nagyon élvezetes 
volt a játék.

A verseny után minden család 
kapott ajándékokat az egyesület-
től, ami egy focilabdát, egy twistert 

és egy bokán pörgő játékot tartal-
mazott. Az eredményhirdetésnél 
Babják Zoltánt, Beregszász polgár-
mesterét is köszönhettük körünk-
ben, sőt a gyerekek egy nagy do-
boz édességet is kaptak tőle.

A vadkacsák kilövésére vonat-
kozó hatósági engedély meg-
adásával megyénkben két hó-
nappal ezelőtt megkezdődött 
az idei vadászati idény. Vajon a 
járványhelyzet mennyire befo-
lyásolja Nimród utódainak te-
vékenységét? Először ezt a kér-
dést tettük fel Popovics Sándor-
nak, a makkosjánosi vadásztár-
saság elnökének.

– Igazából a koronavírus le-
küzdése érdekében hozott intéz-
kedések alig érintik a vadász-
kollektívák mindennapi életét. 
Annyi változás történt, hogy el-
igazításkor betartjuk a kötelező 
szociális távolságot. Aki az ol-

vasó közül vett már részt vad-
kacsavadászaton, az tudja, hogy 
a hajnali vagy az esti húzásra 
készülődő vadászok egymástól 
legalább 40-50 méterre, a bok-
rok takarásában foglalják el he-
lyüket a vizes élőhelyek part-
ján. Tehát ebben az esetben sincs 
gond a távolság betartásával. A 
gond a járványtól függetlenül 
egészen másutt keresendő. A mi 
vadászterületünk jelentős része 
a Szernye-mocsárban találha-
tó. Ám a főkanális szélét, illet-
ve a töltést olyannyira benőtte a 
bozót, hogy az ember számára 
szinte teljesen megközelíthetet-
len. Látni tehát látunk – olykor 
jelentős számban is – fölöttünk 
magasan szálló vadkacsákat, ám 
az említett okok miatt puskacső-
végre kapni nem tudjuk őket. 
Hasonló helyzet a nálunk meg-
jelent vadludakkal. Remélhető, 
valamelyest változik a helyzet 
a hidegek beálltával, amikor is 
északi irányból is megjelennek 

A terítéken: vadgalamb, fürj, esetleg vadkacsa és vadlúd

Vadászat járvány idején
a vadkacsák és kisebb vizes élőhe-
lyek mentén telepednek le. 

– A természet tehát visszahó-
dította annak a területnek egy ré-
szét, amit korábban az ember ma-
gának sajátított ki. A vadon élő ál-
latok mennyire élnek azzal a lehe-
tőséggel, hogy belakják ezeket a 
cserjés-bozótos részeket?

– Maximálisan. Az apróvadak 
közül a fácánok, a fürjek, a nyu-
lak szépen szaporodnak ezeken a 
helyeken. A májusi-júniusi hosz-
szan tartó esőzések miatt késett a 
lucerna levágása. A gépkezelők ar-
ról számoltak be, hogy a késői ka-
száláskor igen sok fiatal szárnyas 
vadat riasztottak fel. Ez azt jelzi, 

hogy sikeresek voltak a költések, 
tehát minden remény megvan arra, 
hogy eredményesen folytatódjon az 
idei vadászszezon. 

– Mint említette, a vadkacsák 
szinte háborítatlanul élhetnek.

– Ők igen, ám a vadgalambok 
és a fürjek nem, mivel az ő élőhe-
lyeik könnyebben megközelíthetők 
a puskás emberek számára. 

– Vadászat a koronavírus ár-
nyékában. Fogadnak-e vendég-
vadászokat az itteni kollektívák?

– Elvben ez a lehetőség to-
vábbra is fennáll. De mivel, mint 
mondottuk, nálunk a vizes élőhelyek 
jelentős része megközelíthetetlen, 
más részük pedig az alacsony szín-
vonalú vízgazdálkodás miatt kiszá-
radt, így nincs értelme vendégeket 
fogadni. Inkább az a jellemző, hogy 
a kárpátaljai vadászok tesznek eleget 
a hágón túli jóbarátok, közeli isme-
rősök meghívásának. A beszámolók 
szerint ott ugyanis a hatalmas tavak, 
víztározók mentén nagyon eredmé-
nyesek az esti és a hajnali húzások. 

– Ejtsünk néhány szót a to-
vábbi menetrendről.

– Októberben elkezdődött a 
fácánvadászat, majd november 
végén már a tapsifülesekre is lő-
hetünk. Most még csak a határ-
ban dolgozó ismerős traktoristák 
elmondása alapján tudjuk felmér-
ni, hogy szaporodás tekintetében 
miként sikerült apróvadjaink szá-
mára a mostani idény. Ami min-
denképpen örvendetes: jelentő-
sen nőtt az őzpopuláció. 

– No és a vaddisznóállo-
mány?

– Bizonyára sokan emlékez-
nek rá, hogy néhány évvel ez-
előtt, amikor az afrikai sertés-
pestis elérte a megyénket, ható-
sági határozat született a vaddisz-
nók jelentős számú csökkentésé-
re abból a célból, hogy ily módon 
védjük meg a háztáji sertésállo-
mányt. Speciális brigádok ala-
kultak a kondák kilövésére, ám 
már akkor is tudnivaló volt, hogy 
ez nem lesz könnyű feladat, mi-
vel egy nagyon óvatos, ha fogal-
mazhatnánk így, egy nagyon in-
telligens állatról van szó. Sej-
téseink beigazolódtak. Néhány 
többé-kevésbé sikeres hajtóva-
dászat után a vaddisznók egy-
szerűen felhúzódtak a hegyvidé-
ki hatalmas kiterjedésű erdős te-
rületekre, s ott már bottal üthet-
tük az állatok nyomát. Most vi-
szont óvatosan újra leszivárogtak 
hozzánk, s elsősorban a kukori-
cásokban húzódnak meg. Tud-
ni kell, hogy legfontosabb takar-
mánynövényünket itt, az alföldi 
régióban, többezer hektáron ter-
mesztik, így az nem csupán nagy-
szerű éléskamra, de egyben kivá-
ló búvóhely is a számukra. 

– No és a sertéspestis?
– A laboratóriumokban elvég-

zett vizsgálatok alapján elmond-
ható, hogy a mostanáig kilőtt ál-
latok egészségesek, ami min-
denképpen biztató fejlemény. 
Amúgy pedig nem kell félte-
ni a sertevadat, mert nagyszerű-
en szaporodik. Szaporodási rá-
tája – természetesen megfelelő 
élettér esetén – a vadon élő álla-
tok közül az egyik legmagasabb, 
ami azt jelenti, hogy elérheti az 
évi 200%-ot. 

– Magyarán?
– Ahol az év elején egy tíz fős 

konda volt, abból év végére – is-
métlem, kedvező körülmények 
között – a létszámuk elérheti a 
negyven darabot is. 

Kovács Elemér

A programhoz egy jól kiér-
demelt ebéd is tartozott. Minden 
család külön pizzákat kapott. Ez-
után még két KMNE-es tortával 
is megvendégeltek bennünket.

Nagycsaládos kamaszként el-
mondhatom, hogy nagyon tetszett 
ez az együtt töltött nap, jók vol-
tak a programok, a helyszín, szu-
per volt a közösség. Sok szép él-
ményt szereztem ezen a progra-

mon, és remélem, jövőre is sor 
kerül a rendezvényre!

Köszönet a megvalósulásért a 
Magyar Kormánynak és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

Tarpai Julianna

Egy esküvő levezénylése nem a 
legegyszerűbb feladatok közé 
tartozik. A régi időkben több-
nyire a vőlegény egyik barát-
ja, rokona hivatott irányítani 
a násznépet és az eseménye-
ket, manapság azonban már 
hivatásos vőfélyeket kérnek 
fel. A vőfély feladata látszó-
lag igen egyszerű: szórakoz-
tat és irányít. A hagyományok 
szerint ő búcsúztatja el a vőle-
gényt, majd a násznéppel kar-
öltve kikéri a menyasszonyt a 
szülői házból. Mindezt humo-
ros rigmusokba öntve, teletűz-
delve jókívánságokkal. 

Botos István már tizennégy 
éve űzi ezt a szakmát, melyet 
hivatásaként él meg. Emellett a 
Pulzus Rádió műsorvezetőjeként 
szórakoztatja a nagyérdeműt. Is-
merjük meg őt!

– Meséljen magáról!
– Badalóban születtem, ott 

is végeztem az általános iskolai 
tanulmányaimat. Ezt követően a 
Beregszászi 11. Számú Szakkö-
zépiskolában tanultam. Egészen 
fiatalon, tizenhét évesen már el-
kezdtem vőfélykedni. Kezdetben 
csak hobbiként indult ez a szen-

vedély, mára pedig már hivatá-
sommá vált. Egyrészt örököltem 
is ezt a mesterséget, hiszen anyai 
nagyapám is vőfély volt. Sajnos 
nem ismerhettem őt, de a szüleim 
megőrizték a verseit, melyekből 
ihletet meríthetek. Sokat tanul-
tam internetről is, valamint Tóth 
Győző kollégám is nagy segítsé-
gemre volt. 

– Emellett az éterben is hall-
hatjuk. 

– Minden ember életében van 
egy nehezebb időszak. Számom-
ra ez a 2016-os év volt, emellett 
a legboldogabb is, mert abban az 
évben született meg a kisfiam. 
Akkoriban több dologgal foglal-
koztam, próbáltam megtalálni a 
helyem. A feleségem bátorításá-
ra pedig belevágtam a rádiózás-
ba. Immár negyedik éve dolgo-
zom a Pulzus Rádióban műsor-
vezetőként. Csütörtök reggelen-
ként az Ébresztőt Cseh Ádám-
mal visszük, a Sportkeddvet Bar-
na Györggyel vezetjük, valamint 
a Slágermúzeumban vagyok még 
hallható, ami egy kívánságműsor.     

– Hogyan érzi magát a rádi-
ózás világában?

– Ez az ágazat nagyon más, 
mint a vőfélykedés. Sokszor hal-
lom, hogy milyen könnyű ne-
kem, mert csak beszélni kell. 
Hát ez nem igaz. Mint minden-
ben, ebben is komoly munka van. 
Rengeteget készülünk egy-egy 
műsorra, össze kell állítani a te-
matikát, figyelni kell az aktuali-
tásokra egy sportműsor kereté-
ben, a kívánságműsornál a régi 
dalok világában kell jártasnak 
lenni. Ezek élő műsorok, hogy-
ha hibázunk, azt nem lehet kija-
vítani, azt sokan hallják, tehát a 
maximumot kell nyújtanunk. De 
nagyon szeretem ezt a munkát, 
feltölt energiával.  

– Térjünk vissza a vőfély 
szakmához. 

Botos István vőfély és rádiós műsorvezető

Ébresztő, halljunk szót
– Tapasztalataim szerint eb-

ben a szakmában nem az indulás 
a nehéz, hanem megmaradni ben-
ne, olyat nyújtani, hogy évek múl-
va is keressék a szolgáltatásomat. 
Tizennégy év alatt sokat válto-
zott a lakodalmak világa, amely-
hez nekünk is alkalmazkodni kell, 
mindig meg kell újulni, mindig 
valami egyedit kell hozni. Szere-
tem megismerni a párokat, az ő 
igényeiket, mit szeretnének. Ez 
az alapja egy programnak. Majd 
jönnek a versek, a különböző já-
tékok. Szerencsére az internet ma 
már sok ötlettel halmoz el.

– A vőfélykedés egy hagyo-
mányosan régi szakma. Hogyan 
lehet ebben megújulni?

– Mint említettem, változtak 
a szokások. Külföldön divatos 
kifejezés lett a ceremóniames-
ter, aki szinte átveszi a műsor-
vezető szerepét. Ma már több a 
show elem az esküvőkön, a szó-
rakoztató játék. Ezekhez kell ne-
künk alkalmazkodni, ebben tu-
dunk megújulni. 

– Kárpátalján több neves vő-
fély is működik. Hogy gondol-
ja, mi az ön sikerének a titka?

- Nagyon szubjektív dolog, 

hogy ki mondhatja magát sike-
resnek. Én mindig arra töreked-
tem, hogy jó kapcsolatokat épít-
sek ki, hogy a pároknak tetsz-
szen a munkám. Ha ezt elmond-
ják a barátaiknak, remélhetőleg 
engem keresnek majd. Minden 
párt kicsit a magaménak érzek, 
megkedvelem őket, így jó barát-
ságok is köttetnek.

– Hogy érzi, az eltelt évek 
alatt miben fejlődött?

– Úgy érzem, hogy mindkét 
munkám által sokkal nyitottabb 
lettem. Megtanultam, hogyan ke-
zeljem a különböző szituációkat, 
ha valami nem a terv szerint megy, 
akkor hogyan lehet rajta jól változ-
tatni. Kezdetben szórakozásként, 
hobbiként éltem meg, ma már ko-
molyabban állok hozzá, talán kö-
szönhető ez annak is, hogy apa let-
tem, ami egy csodálatos érzés. A 
feleségem, Andzselika mindenben 
támogat, amiért nagyon hálás va-
gyok neki. Ő az a társ, aki nélkül 
ma nem lennék az az ember, aki. 
Buktatók mindig vannak, de a fon-
tos az, hogy egy társsal mindig tá-
mogassuk egymást.

– A karantén időszakát ho-
gyan élte meg?

– Számomra nagyon nehéz 
volt. Vőfélyként korábban szin-
te minden szombaton esküvő-
re mentem, egész héten készül-
tem rá, most pedig ez elmaradt, 
szinte nem találtam a helyem. 
Emellett a rádiós idősávokat is 
le kellett vennünk, tehát a mun-
kám nagy részét nem végezhet-
tem. Egy maximalista, folyton 
pörgős személy számára ez igen 
megterhelő. Viszont ez az idő-
szak megtanított arra, hogy ér-
tékelnünk kell, amit az élettől 
kaptunk, a családot, a barátokat, 
a munkát, az egészséget.

– Mi pedig sok sikert kívá-
nunk a további munkáihoz!

Kurmay Anita

Fotó: Matúz István

Kárpátaljái és magyarországi vadászok egy sikeres 
tuzséri récézés terítékénél



Csütörtök október 22.

Köszöntjük előd, jozefin nevű olvasóinkat!

Hétfő október 19.

Köszöntjük nándor nevű olvasóinkat!

Kedd október 20.

Köszöntjük Vendel nevű olvasóinkat!

Szerda október 21.

Köszöntjük orsolya nevű olvasóinkat!

2020. 
október 14.8 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 Házasodna a gazda
22:20 Barátok közt
22:50 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:25 RTL Híradó  
Késő esti kiadás

00:00 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

01:10 Autogram
02:00 Két város, avagy 

utazás Európa 
mélyére

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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texasi 
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 Zeneexpressz  Fásy 

Ádám műsora

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:35 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
06:55 Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
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.
15:10 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 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 Kékfény
21:25 Diagnózis

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

Krimisor.
23:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:20 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Hogy volt?!  Vá
logató adások

02:10 Új idők, új dalai
 

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
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 Útmutató
10:50 Önkéntesek
11:25 A szerelem nem 

szégyen
Magy. romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Családbarát
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

05:00 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Labdarú

gó Bajnokok Li-
gájaselejtező

09:25 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

közvetítés
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:20 UEFA Bajnokok 

Ligéja selejtező
15:15 Kosárlabda 

magazin
16:00 ISL  Nemzetkö

zi Úszóliga
18:00 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:40 UEFA Bajnokok 

Ligája selejtező

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 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:20 Glades – Tenger

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:25 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:35 Házasodna a gazda
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 Házasodna a gazda
22:20 Barátok közt
23:10 Házon kívül
23:45 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
00:20 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:30 Szuperzöld
02:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texasi 
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

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:35 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
06:51 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:45 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
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 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:25 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:20 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:15 Hogy volt?!  Vá
logató adások

02:10 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
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Evangélikus 

riportok
10:50 Baptista magazin
11:30 Utolsó alkalom

Bűnügyi tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Családbarát
15:50 Család'20
16:15 Novum
16:45 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
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

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

04:55 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
07:55 Kosárlabda 

magazin
08:40 Kézilabda 

magazin
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:30 Labdarúgó 

közvetítés
15:05 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor:

Kosárlabda
18:00 Kosárlabda 

közvetítés
19:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő 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 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:20 Glades – Tenger

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:25 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:35 Házasodna a gazda
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 Házasodna a gazda
22:20 Barátok közt
23:10 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

00:55 ÉletmódKalauz
01:40 HighLife
02:25 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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texasi 
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

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

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:25 Veszélyben 

a sarkvidék
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:05 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 Dogman  
Kutyák királya
Olasz játékfilm

23:25 Kenó
23:30 Elfeledett hőseink
00:00 Szabadság tér ́ 89
00:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:50 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 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpátmedence
07:10 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Rome Reports  

Vatikáni híradó
10:30 Így szól az Úr!
10:35 KeresztTények
10:45 Vallás és 

szabadság
10:50 A sokszínű vallás
11:05 Önkéntesek
11:45 Az elefánt

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Családbarát
15:55 Magyar gazda
16:15 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:10 Mi az autonómia?
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 Monyo+Baba  A 

szabadság ára, 
összehangolva

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

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

közvetítés
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 ISL  Nemzetkö

zi Úszóliga
14:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
17:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:15 Kézilabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő 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 KölyökKalauz
12:20 Glades – Tenger

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:25 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:35 Házasodna a gazda
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 Házasodna a gazda
22:20 Barátok közt
23:10 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:50 Brandmánia
00:35 Kalandozó
01:20 Édesítő
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:00 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 Texasi 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Walker, a Texasi 
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 Propaganda
00:00 Magánnyomozók
01:00 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:10 Gotham

Amerikai sor.
03:05 Tények Este
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:20 Pingvinposta
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 Fábry
21:50 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:50 Munkaügyek  
IrReality Show
Tévéfilm

23:15 Kenó
23:25 A Valencia rejtély

Tévéfilm
01:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:00 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Magyar gazda

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
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Mi az autonómia?
10:15 Isten kezében
10:40 Református 

ifjúsági műsor
10:50 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:55 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor  
Útonútfélen

11:05 Biblia és irodalom
11:25 Irány Mexikó!

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Családbarát
15:50 Kék bolygó
16:15 Noé barátai
16:45 Szerelmes földrajz
17:10 Mi az autonómia?
17:25 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
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum

04:40 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Múlt és Jelen
07:55 Sziklaugrás  

Riválisok
08:25 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Kosárlabda 

közvetítés
12:30 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
16:00 Vívás magazin
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Napos Oldal  DVTK
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor:

Röplabda
20:00 Röplabda 

közvetítés



Szombat október 24.

Köszöntjük Salamon nevű olvasóinkat!

Vasárnap október 25.

Köszöntjük blanka, bianka nevű olvasóinkat!

Péntek október 23.

Köszöntjük gyöngyi 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.
2140 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
2140 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2ként: 
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 14. 9Heti műsor

04:05 Kölyökklub
04:25 A zsoldoskatona

Olasz-fr. akcióvíg-
játék

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:50 Micimackó 

visszatér
Am. animációs ka-
landvígjáték

11:20 Kínában született
12:55 Joe, az óriásgorilla

Am. kalandfilm
15:25 Verdák

Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Aranyhaj és a
nagy gubanc
Am. animációs ka-
landvígjáték

21:05 Ocean's 8  Az 
évszázad átverése
Am. akcióvígjáték

23:25 Napszállta
Magyar film

02:45 Az Év Hotele
03:20 Amerika legvic

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

 

04:50 Walter Mitty 
titkos élete
Am. kalandfilm

07:15 Csápi  Az 
óceán hőse
Sp.-belga-svájci-
am.-kínai-angol 
animációs film

09:15 Így neveld a 
sárkányodat 2.
Am. animációs film

11:20 Csinibaba
Magy. zenés vígjáték

13:40 Bridget Jones 
naplója
Am.-angol-fr. ro-
mantikus vígjáték

15:45 Bridget Jones
Am.-angol-fr. ro-
mantikus vígjáték

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Kellékfeleség

Am. vígjáték
23:15 Újratervezés
00:15 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
01:15 Gotham

Am. sorozat
02:15 Zeneexpressz  

Fásy Ádám mű-
sora

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
10:25 Az 1956os forra

dalom anatómiája
11:20 Melbourne '56  

Olimpia és for-
radalom

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

Sporthíradó
12:55 Jamie egyszerű és 

gyors kajái
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

15:05 Budakeszi srácok
Magyar játékfilm

16:55 A néma tüntetés
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
Tévéfilmsor.

20:55 Szabadság, 

szerelem
Magyar játékfilm

22:50 Kenó
23:00 Szabadság tér 56

Tévéfilm
00:40 Partitúra
01:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:40 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:30 Magyar Krónika
03:55 Élő egyház

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
06:25 Kárpátmedence
06:45 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Mi az autonómia?
10:10 Katolikus krónika
10:35 Mai hitvallások
11:05 Önkéntesek
11:35 Irány Caracas

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:15 Patria Nostra  

'56os mene-
kült kamaszok a 
Francia Idegen-
légióban

15:50 Folkudvar
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpátmedence
17:10 Mi az autonómia?
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Három fénykép 

 Töredékek egy 
emigráns életéből

22:30 „…festeni fo
gok…”  Port-
réfilm Karátson 
Gábor festő-
művész, íróról  
MMA portré

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
01:30 Önök kérték
02:20 Irány Caracas

Tévéjáték
 

05:30 Vívás magazin
06:00 Napos Oldal 

DVTK
06:30 Sporthíradó
07:25 Pecatúra
07:55 Röplabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Futsal magazin
10:55 Mtk tv
11:30 Bringasport
11:55 Forma1  

szabadedzés 1
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
14:45 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:55 Forma1  

szabadedzés 2
17:40 Boxutca
18:10 Judo Grand Prix 

 Budapest
19:00 Bajnokok Klubja
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:10 Verdák
Am. animációs ka-
landvígjáték

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:25 KölyökKalauz
09:55 Teleshop
10:55 Brandmánia
11:30 ÉletmódKalauz
12:10 Autogram
12:50 Édesítő
13:35 Aranyhaj és 

a nagy gubanc
Am. animációs ka-
landvígjáték

15:40 Verdák 2.
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
20:50 Tarzan legendája

Am. kalandfilm
23:20 Lovagok hábo

rúja  Harc a 
végsőkig
Angol-am. kaland-
film

02:00 Red
Am. akcióvígjáték

03:05 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:00 Zenebutik Gála
04:30 Zenebutik Gála
05:00 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Trendmánia
10:30 A Pénz beszél
11:00 TechGuru
11:35 Poggyász
12:05 Adris Kitchen
12:40 Az Építkezők
13:10 Innovátor
13:45 A csábítás 

elmélete
Am. romantikus 
vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

the Stars – Min-
denki táncol

23:00 A Szállító
Am.-fr. akciófilm

01:00 Apacsok
Magyar filmdráma

02:30 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

03:15 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

03:55 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

 

04:20 Himnusz
04:25 Családbarát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 

kincsei
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

10:25 Családbarát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők
13:30 A mi kis 

állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

14:25 Partitúra
15:20 Csínom Palkó

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

Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Halál a Níluson

Bűnügyi film
22:00 Egy fiú hazatér

Angol filmdráma
23:40 Kenó
23:50 Fábry
01:10 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

02:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:06 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Család'20

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
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:30 Folkudvar
08:00 Evangélium
08:25 Mi az 

autonómia?
08:35 Hogy volt?!
09:30 Gasztroangyal
10:25 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens
11:20 Mi az 

autonómia?
11:30 Hazafelé…

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Gasztroangyal
02:25 Csínom Palkó

Játékfilm
02:55 Hazafelé…

Magyar játékfilm

04:15 Mtk tv
04:40 Bringasport
05:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
06:00 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
07:00 Bajnokok Klubja
07:45 Szabadidő
08:20 Kékek
08:45 Bringasport
09:10 Labdarúgó 

közvetítés
11:20 Boxutca
11:55 Forma1  

szabadedzés 3
13:10 Kézilabda 

közvetítés
14:45 M4 Sport: 

Forma1
15:00 Forma1  

Időmérő edzés
16:15 M4 Sport: 

Forma1
16:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Góóól
22:25 Forma1  

Időmérő edzés
23:50 ISL  Nemzetkö

zi Úszóliga
01:55 Kosárlabda 

közvetítés
02:45 Labdarúgó 

közvetítés

04:10 Kölyökklub
05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:35 HighLife
10:10 Teleshop
11:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:50 Szuperzöld
12:30 Az Év Hotele
13:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

13:55 Házon kívül
14:30 Banános Joe

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?

21:35 Vakáció
Amerikai vígjáték

23:50 Portré
00:35 Ocean's 8  Az év

század átverése
Am. akcióvígjáték

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

04:35 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

04:55 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:15 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:35 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:55 Fald Fel!

10:30 Tűsarok
11:00 Több mint TestŐr
11:35 Super Car
12:05 Életmódi
12:40 Innovátor
13:10 Brandépítők
13:45 Street Racers  

Formula E ma-
gazin

14:20 Vuk
Magyar rajzfilm

16:00 Jurassic Park 3.
Am. akció-kaland-
film

18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár
22:25 A szürke ötven 

árnyalata
Am. romantikus 
filmdráma

01:15 Kamuzsaruk
Am. akcióvígjáték

03:30 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

 

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 „…festeni fo

gok…”  Port-
réfilm Karátson 
Gábor festő-
művész, íróról  
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 KeresztTények
08:35 Katolikus krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports  

Vatikáni híradó
09:30 Az utódok 

reménysége
09:55 Új nemzedék
10:25 Vallás és 

szabadság
10:30 Református 

magazin

11:00 Római katolikus 
szentmise a 
zsámbéki katoli-
kus templomból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 A szenvedélyes 

Anna Magnani
14:15 Édes anyanyelvünk
14:20 Férfihűség

Magyar játékfilm
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
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország

szeretlek!
21:15 Charlotte Gray

Angol játékfilm
23:10 Kenó
23:20 Néhány nap 

Oblomov életéből
Játékfilm

 

04:20 Magyar történel
mi arcképcsarnok

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Világ
07:25 Multiverzum
07:50 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:45 Novum
09:10 Mi az autonómia?
09:25 Önök kérték
10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz

11:45 Mi az autonómia?
11:50 Kincsesládánk
12:20 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Autonómia alul

nézetből  Sze-
melvények a 
Magyar Auto-
nóm Tartomány 
történetéből

22:55 Mi az 
autonómia?

23:10 A fehérballonos
23:50 Családmeséink  

a családi talk-
show

04:35 Bringasport
04:50 Góóól
05:45 Labdarúgó 

közvetítés
07:45 Múlt és Jelen
08:15 Jövünk!
08:50 Bringasport
09:10 Judo Grand Prix 

 Budapest
11:30 Forma1  

Időmérő edzés
12:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:30 M4 Sport: 

Forma1
14:10 Forma1  

Nagydíj futam
16:10 M4 Sport: 

Forma1
16:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:15 Labdarúgó 

közvetítés
21:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 ISL  Nemzetkö

zi Úszóliga
23:40 Judo Grand Prix 

 Budapest
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Azért szeretnék erről a kérdés-
ről írni, mert sok jelzést kap-
tam ezzel kapcsolatban a ked-
ves termelőktől. Tudom azt is, 
hogy nagy késésben 
vagyunk az őszi kalá-
szosok vetésével, mi-
vel október közepén 
járunk. 

Már eddig el kel-
lett volna vetnünk a 
tritikálét és az őszi ár-
pát is. Ezeket a kultú-
rákat már nem célsze-
rű idén elvetni, helyette más nö-
vények jöhetnek szóba. Azt is tu-
dom, hogy nem a kedves terme-
lők hibájából történt ez, hanem 
más okokból kifolyólag. A szep-
temberi hónap aszályos volt. Eb-
ben az időszakban kellett elvé-
gezni a talajelőkészítő munká-

Célszerűe az őszi kalászosok 
vetése novemberben?

latokat, de ez szinte lehetetlen volt. 
Szeptember végén megjött a vár-
va várt csapadék, ami a mai napig 
folytatódik. A prognózis továbbra is 

esős időt ígér, és emiatt 
nem tudjuk folytatni az 
előkészítő munkálatokat 
(szántás, tárcsázás stb.).

Ezért felmerül a kér-
dés: mi a reális kiút eb-
ben a helyzetben? A 
probléma abban rejlik, 
hogy az őszi kalászosok 
70-80 %-ának vetése a 

kukorica betakarítása után kezdő-
dik, ami idén nem jött be, mivel a 
kukorica nagy r;szemég a mai na-
pig a mezőkön van, és még egy ide-
ig nem tudjuk betakarítani, mivel a 
mag nedvessége 20-22% (15%-os 
norma mellett). Figyelembe véve, 
hogy a betakarítás után el kell vé-

gezni talajelőkészítő munkálato-
kat, ezért lehetetlen idejében el-
vetni a kalászosokat. 

A fent említett okok miatt 
nincs más kiút, mint az, hogy 
az őszi kalászosokat a kalászo-
sok után vessük el (monokultú-
ra). Ezért nem várjuk meg a ku-
korica betakarítását. Figyelem-
be véve a fent említett problémá-
kat, vetéskor több komplex mű-
trágyát használunk, ahol a káli-
um és a foszfor van túlsúlyban, 
mivel a növényeknek több ható-
anyagra lesz szüksége, hogy át-
vészeljék a telet és tavasszal jó 
állapotban kezdjék el a vegetá-
ciót. Nagyon fontos, hogy kizá-
rólag csávázott vetőmagot ves-
sünk el, mert nagy a valószínű-
sége a gombabetegségek megje-
lenésének. Minél később végez-
zük el a vetést, annál több vető-
magot kell használnunk.

Továbbra is várom a kérdé-
seiket a 0503723469-es telefon-
számon.

Novák András
Terra Dei Alapítvány

A biológiai növényvédelmi 
cikksorozatunkban már szó 
esett a különböző kártevők és 
kórokozók természetes ellen-
ségeiről, azok betelepítéseiről, 
amelyekkel kiválthatjuk, vagy 
lényegesen lecsök-
kenthetjük a vegy-
szeres védekezése-
inket. Szintén be-
számoltunk és né-
hány példával be-
mutattuk a külön-
böző növényi tár-
sítások egymásra 
gyakorolt hatása-
it, hogy hogyan tudják egy-
mást segíteni a különböző nö-
vények abban, hogy vegyszer-
mentesen egy közös ökosziszté-
mában, egymásra támaszkod-
va, egymás előnyeit (illóolajait, 
pollenjeit) kihasználva fejlőd-
jenek és megvédjék egymást a 
kártevőktől. Ebben a cikkünk-
ben szeretnénk feleleveníteni 
néhány példát azokról az ősi, 
rég elfeledett kertészeti eljárá-
sokról, amelyeket még a vegy-
szerek megjelenése előtt hasz-
náltak dédszüleink. Bemu-
tatjuk azokat a növénye-
ket, amelyek önmagukban 
is az ágyások végeibe, a so-
rok közé, vagy a fóliahá-
zunk széleibe ültetve elri-
asztanak egyes kártevőket, 
azokat a gyógynövényeket, 
amelyekből permetlevet ké-
szítve hasonló hatást érhe-
tünk el.

„Riasztó” növények
A riasztó növényeink kö-

zül az egyik legismertebb és leg-
kedveltebb gyógynövényünk a 
bársonyvirág, vagy más néven 
a büdöske. Ez a növény elriaszt-
ja a drótférgeket és gyéríti a fo-
nálférgeket. Hatásos lótücsök és 
meztelen csiga ellen. Az erős il-
latú bársonyvirág ezenkívül a ká-
posztafélék kártevői ellen is vé-
delmet nyújt. Növényházakban 
pedig a liszteske és egyéb kár-
tevők riasztására ajánlják. Azon 
kívül, hogy riasztja és elpusztít-
ja a kártevőket, vonzza a méhe-
ket és a fürkészdarazsakat, me-
lyek a beporzásban és szintén a 
kártevők elleni harcban játszanak 
fontos szerepet.

Körömvirág. Ez a növény 
vonzza a levéltetveket pusztító 
fátyolkát, zengőlegyet, lágybo-

Növényekkel a kártevők és 
kórokozók ellen

garat és riasztja a burgonyaboga-
rat és a fonálférget. Ha gyümölcs-
fák tányérjába ültetjük együtt a bü-
döskével, akkor még jobb hatást tu-
dunk elérni.

Sarkantyúka. A sarkantyúka 
a növényházi liszteskét 
tartja távol. A brokkoli 
közelébe vetve csökken-
ti a levéltetvesedést. A 
sarkantyúkát gyümölcs-
fák töve köré vetve távol 
tartja a vértetveket.

Az ajakos gyógy- és 
fűszernövények azon 
felül, hogy utat mutatnak 

a hasznos beporzóknak, több kár-
tevő ellen is védelmet nyújtanak. 
Az erősen aromás zsálya szegély-
növényként telepítve távol tartja a 
hernyókat, tetveket, csigákat, míg a 
szintén jellegzetesen illatozó men-
ta a levéltetű, a földibolha és a ká-
poszta bagolylepke ellen véd. Ezt 
a növényt is, úgy mint a zsályát, az 
ágyások szélébe vagy a fóliaházak 
végébe érdemes ültetni, hogy gyors 
terjedésükkel ne nyomják el a ha-
szonnövényeinket.

A borsikafű a babféléket védi 

a fekete levéltetűtől. Ezt a növényt 
is érdemes a szélekre ültetni, mert 
a tetű a szélső növényeket támad-
ja először.

Ha káposztafélék mellé korian-
dert ültetünk, kevesebb földibolhá-
ra és káposztapoloskára számítha-
tunk. A kapor elriasztja a sárgaré-
pa gyökértetűt.

A bazsalikom a liszteskén túl 
légy és szúnyogriasztó hatású, így 
érdemes belőle olyan helyre is ül-
tetni, ahol a szép nyári estéken, sza-
badidőnk nagy részét töltjük.

A gilisztaűző varádics hangyák 
ellen jó, és ezt a hatását akkor is 
kifejti, ha a főzetével locsolunk. 
A kakukkfű a csigákat, az útifűfa-
jok a levéltetveket tartják távol és 
védenek a káposzta gyökérgolyvát 
okozó gombától. Ugyancsak a gom-

bák ellen hatásos a kamilla, a cic-
kafark. Ahogy azt a gilisztaűző 
varádicsnál említettük, nemcsak 
az segít, ha a gyógynövényeket 
a haszonnövényeinkkel társít-
juk, hanem a belőlük készült le-
vekkel is hasonló eredményeket 
érhetünk el.

Növényi permetlevek
A növényi levek elkészítésé-

hez használhatunk friss vagy szá-
rított növényeket. Ha mi magunk 
nem szárítottunk, akkor nyugod-
tan megvehetjük a kereskedelem-
ben kapható szárított gyógynövé-
nyeket. Ha frissen szedett növény-
ből készítjük, öntsük fel vízzel, jól 
gyúrjuk át, majd hagyjuk állni. A lé 
elkészítéséhez a legalkalmasabb az 
esővíz, de ha az nincs, akkor min-
denképpen lágy vizet használjunk, 
és messziről kerüljük a fémedény-
ben való elkészítését.

Csalán – Az egyik legis-
mertebb növényünk ebben a fel-
használási formában. Az erjesz-
tett csalánlé az ásványi anyagai-
nak köszönhetően erősíti a növé-
nyek ellenálló képességét és ro-
varűző hatású.

Mezei zsurló – Gombabe-
tegségek ellen megelőzésként 
használhatjuk, mert magas szi-
líciumtartalma erősíti a sejteket, 
s ezzel a növények ellenállób-
bak lesznek.

Gilisztaűző varádics – Ro-
varok ellen véd por vagy 
permet formájában.

Fokhagyma – A gomba-
betegségekkel, a pockokkal, 
csigákkal szemben megelő-
ző hatású nemcsak a köztes-
ként ültetett fokhagyma, de 
a belőle készített folyékony 
permetlé is. Belocsolva el-
űzi az ágyásból a talajlakó 
kártevőket.

Dió – A diólevél-főzet 
kipermetezve elűzi a han-

gyákat és a levéltetveket a fákról.
Neem spray (Indiai orgo-

na) – Olaj formájában kapható 
ez az ázsiai gyógynövény. Víz-
be csepegtetve hatásos növény-
védő szernek tartják.

Mielőtt az imént említett nö-
vényekből vagy más gyógynö-
vényekből permetlevet készí-
tünk, fontos, hogy tájékozód-
junk a megfelelő arányokról és 
koncentrátumokról, hogy elke-
rüljük az esetleges perzselése-
ket. Ezekre a növényvédelmi ke-
zelésekre is vonatkozik ugyanaz 
a szabály, hogy a permetezése-
ket a kora esti órákban vagy bo-
rús időben végezzük. 

Nagy Csaba falugazdász
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az utóbbi napokban mind töb-
ben érdeklődnek a gyeptelepí-
tés egyes kérdései felől. Sokan 
úgy vélik, hogy ez viszonylag 
egyszerű feladat, holott a gyep, 
a kívánatos, smaragdzöld pá-
zsit megteremtése gondos mun-
kát és sok szakértelmet követel.

Mindenekelőtt azt kell tud-
ni, hogy szép gyepet csak napos 
helyen lehet fenntartani, árnyék-
ban a pázsitfüvek csak senyved-
nek. Minthogy a gyep élettarta-
ma 8-10 év, ezért az is gyakran 
előfordul, hogy a telepítés idején 
még napsütéses a terület, de ké-
sőbb megnőnek körülötte a bok-
rok és a fák, a gyep árnyékba ke-
rül és emiatt elmohásodik.

A gyeptelepítés a terep rende-
zésével veszi a kezdetét. Egyen-
letes terepfelszínt kell kialakíta-

ni, mert a gödrökben, a mélyedé-
sekben a csapadék és az öntözés 
vize összegyűlik és a tócsák he-
lyén kipusztulnak a fűtövek. A te-
rületnek legyen 2-3 %-os lejtése.

Gyepet lehetőleg összefüg-
gő területen telepítsünk. Minél 
tagoltabb, szabdaltabb a terület, 
fák, bokrok állnak benne, annál 
nehezebb lesz a gyep karbantar-
tása, nyírása, mert kerülgetni kell 
a benne álló növényeket.

A drága fűmagot csak jól elő-
készített talajba érdemes elvetni. 
Ez pedig a tápanyagokkal való 
feltöltéssel kezdődik. Erre a célra 
érett marhatrágyát, dúsított tőze-
get vagy gombakomposztot szór-
junk a területre. Ez utóbbit műtrá-
gyával is ki kell egészíteni. A trá-
gyát ásással vagy kultivátorozás-
sal keverjük a talajba, majd a ta-
laj felszínét finoman elgereblyéz-
zük. És most következik egy fon-
tos, de gyakran elmulasztott fel-
adat: a gyomirtás. Az előkészí-
tett talaj a kellemes őszeleji idő-

Gyeptelepítés: a szép pázsit 
sok munkát igényel

ben 8-10 nap alatt kigyomosodik. 
Ekkor a területet meg kell per-
metezni Glialka, Medallon vagy 
Roundup nevű gyomirtószerrel 
és egy-két nap múlva az elpusz-
tult gyomokat sekélyen be kell 
kapálni a talaj felszínébe. Ily mó-
don a zsenge, gyámoltalan fű-
töveknek nem kell konkurencia 
harcot folytatniuk a sokkal ag-
resszívebb gyomokkal.

Fontos feladat a megfelelő 
fűmagkeverék kiválasztása. Eh-
hez azonban el kell határozni, 
hogy mi lesz a gyep rendeltetése? 
Kisgyerekek fognak rajta játsza-
ni, vagy nagykamaszok fociznak 
rajta? Napozni akarnak a család 
hölgytagjai, vagy csupán szép-
nek kell lennie? Manapság már 
sokféle gyepkeverék kapható, 
ezek közül kell a célnak megfe-

lelőt megvásárolni. Nem ajánljuk 
a különböző fűféleségek magjá-
nak házilagos keverését.

Egy négyzetméter felületre 
30-35 gramm fűmagot ajánla-
tos elvetni. Nagyobb gyepfelület 
esetén kicsit spórolhatunk azzal, 
hogy a gyep szélére több, a kö-
zepére kevesebb fűmagot hasz-
nálunk fel. Az elvetett fűmagot 
sekélyen a talajba kell keverni, 
mert a talaj felszínén nem csírá-
zik ki és a madarak is sokat meg-
esznek belőle! A vetési feladat a 
talaj tömörítésével fejeződik be.

A friss gyepvetés talaját fo-
lyamatosan nedvesen kell tarta-
ni, ami legalább napi egy, eset-
leg két öntözést tesz szükséges-
sé. 10-14 nap alatt a gyep kikél 
és ősszel – még a fagyok beállta 
előtt – megtörténhet az első nyí-
rása igen gyors fordulatra állított 
fűnyírógéppel.

A szép pázsitot csak sok mun-
kával és fáradsággal lehet előál-
lítani. De érdemes!

A csonthéjas gyümölcsök köny-
nyen tárolhatók, mert a vastag csont-
héj a benne levő olajos magot meg-
védi a környezet káros hatásaitól. 
Padláson vagy más, száraz helyen 
hosszú ideig, akár évekig is el le-

A dió és a mandula:
 így tárold a csonthéjasokat!

het tartani a diót és a mandulát, ha 
vékony rétegben helyezzük el és 
megóvjuk az erős napsütéstől, a 
porosodástól, a túlságos nedves-
ségtől és az egerektől.
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Halálos áldozata van a rahói járási Nyi-
lason történt tűzesetnek – tájékoztat a 
mukachevo.net a Rendkívüli Helyze-
tek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) 
kárpátaljai kirendeltségére hivatkozva.

A tűzoltókat az esti órákban értesí-

Tragikus tűzeset Rahón
tették. A DSZNSZ munkatársai a hely-
színen rátaláltak a ház tulajdonosának a 
holttestére.

A tűz kitörésének okát és az álta-
la okozott kár értékét még vizsgálják a 
szakértők.

Október 6án 19 óra körül a Munkács–
Lavocsne vonat Munkácson elgázolt egy 
nőt, írja a pershij.com.ua.

A helyszínre kiérkező nyomozók meg-
állapították, hogy a munkácsi mozdony-
vezető a vészfékezés ellenére elütött egy 

Elgázolt a vonat egy fiatal nőt
25-30 év körüli nőt. Az áldozat a vo-
nat közeledésekor a sínek között térde-
pelt, majd a balesetben halálos sérülése-
ket szenvedett.

A rendőrség vizsgálja a tragikus bal-
eset körülményeit.

Halálos kimenetelű tűzesetről tájékoz-
tat a mukachevo.net a Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) 
kárpátaljai kirendeltségére hivatkozva.

A tűzol tókhoz a  técsői  járási 
Tereselpatakról érkezett bejelentés, mi-
szerint az Ukrajinszka utcán tűz ütött ki 
egy családi házban. A tűz eloltása után a 

44 éves férfi vesztette életét egy tűzesetben a 
Técsői járásban

házban rátaláltak egy 1976-os születésű 
férfi holttestére. A lángok megsemmisí-
tették a tetőszerkezetet 30 négyzetméte-
ren, valamint személyes holmik egy ré-
szében is kárt tettek.

A tűz kitörésének pontos okát és az ál-
tala okozott kár értékét még vizsgálják a 
szakértők.

A Nagyszőlősi Járási Kórház beteg-
felvételi osztályának ügyeletes orvo-
sa október 8án 17 óra 25 perckor 
értesítette a rendőrséget arról, hogy 
egy beteget súlyos égési sérülésekkel 
szállítottak be az intézményb, számol 
be a pmg.ua.

Az 1974-es születésű tiszaszirmai 

Felgyújtotta magát egy férfi
(Drotinci) lakos testének 80-90 szá-
zalékát II–III. fokozatú égési sebek 
borították. A Rendkívüli Helyzetek 
Állami Szolgálata Kárpátaljai Me-
gyei Kirendeltségének információja 
szerint a férfi öngyilkossági kísérle-
tet hajtott végre, saját udvarán gyúj-
totta fel magát.

A felháborító eset még szeptember 10
én történt. Egy férfi ájulásig verte, s 
meg is erőszakolta élettársát az Ökör-
mezői járásban.

Az áldozatot súlyos sérülésekkel szál-
lították kórházba, az orvosok minden 

Meghalt az Ökörmezői járásban bántalmazott 
és megerőszakolt nő

igyekezete ellenére a nő a napokban éle-
tét vesztette.

Az ügyben a hatóságok folytatják az 
eljárást, a tettest letartóztatták, 10-től 15 
évig terjedő szabadságvesztés várhat rá, 
írja a prozak.info.

Bejelentés érkezett a napokban a men-
tőszolgálathoz, miszerint a Tiszába ful-
ladt egy nő – olvashatjuk a mukachevo.
net hírportálon.

Az információk szerint az eset a rahói 
járási Nyilason történt. A nő holttestére 

Holttestet találtak a Tiszában
egy nap múlva találtak rá a folyóban. A 
testet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) munkatársai emel-
ték ki a vízből.

Az eset pontos körülményei egyelőre 
nem ismertek.

Október 5ére virradóan a Sváb utcá-
ban az egyik szórakoztató egységben 
két társaság vitába keveredett, számol 
be a pmg.ua.

A rendőrséget 1 óra 10 perckor értesí-
tették a verekedésről. A helyszínen megál-
lapították, hogy a fiatalok között féltékeny-

Lövöldözés Ungváron
ség miatt alakult ki konfliktus. A férfiak ki-
mentek az utcára, ahol összeverekedtek, 
majd az egyik 21 éves munkácsi fiatal lö-
völdözni kezdett. A 29 éves ungvári ellen-
felét lőtt sebekkel kórházba szállították, az 
eset többi résztvevőjét pedig a rendőrőrsre.

Az ügyben tart a nyomozás.

A pmg.ua hírporál arról tájékoztat, hogy 
az Instagram közösségi oldalon ismeret-
len személyek létrehoztak egy privat24.
oficial elnevezésű oldalt, melyen állítóla-
gosan nyereményeket sorsolnak ki.

A PrivatBank arra kéri a felhaszná-
lókat, hogy semmiképp ne dőljenek be a 

Csalók élnek vissza a PrivatBank nevével
csalóknak, ne utaljanak át ismeretlen sze-
mélyeknek pénzt, s ne adják meg a kár-
tyaadataikat.

Az említett bank az idei évben több ha-
sonló oldalt is blokkolt, legutóbb a Teleg-
ramon próbálták megszerezni az ügyfelek 
adatait telefonszámaik alapján.

A rablók 2020 folyamán több bank au
tomatát is kiraboltak a Nagyszőlősi já-
rásban. 

A Kárpátaljai Megyei Rendőrség sze-
rint a 21 és egy 27 éves munkácsi lako-
sok feszítővassal rongálták meg a termi-
nált, így jutottak a pénzhez. A nyomozók 
megállapították, hogy a két férfi legalább 
öt ilyen, mintegy 100 000 hrivnya értékű 

Bankautomatákat rabolt ki két férfi 
Kárpátalján

lopásban vett részt – közli a Mukachevo.
net hírportál. 

A rendőrök a férfiakat őrizetbe 
vették, a gyanúsítottak lakásán tartott 
házkutatások során a tisztviselők le-
foglaltak egy autót és több bizonyíté-
kot. Jelenleg a rendőrök jelentős ká-
rokat okozó lopás ügyében indítot-
tak eljárást.

A több alapemberét is nélkülöző magyar 
labdarúgóválogatott nagyszerű győzel-
meken van túl!

Marco Rossi együttese előbb az Euró-
pa-bajnoki pótselejtezőn, 
Szófiában lépett pályára, 
és nem túl látványos, de 
annál küzdelmesebb csatá-
ban 3-1-re verte ellenfelét.

Orbán, Kalmár és 
Nikolics góljaira a házi-
gazdák csak szépítő ta-
lálattal válaszoltak, így 
születhetett meg a nagyon 
fontos győzelem, ami le-
hetőséget nyújt arra, hogy 
a válogatott november 
12-én a Puskás Arénában 
harcolhassa ki a részvételt 
a jövő évben sorra kerü-
lő kontinensbajnokságon 
való szerepléshez.

Az ellenfél az az Izland lesz majd, 
amely 2-1-re verte a szebb időket is meg-
ért Romániát.

Ugyanekkor, a koronavírus-járvány 
miatt a Sahtar játékosait nélkülöző ukrán 
válogatott felkészülési mérkőzésen meg-
semmisítő, 7-1 arányú vereséget szenve-
dett Franciaország vendégeként…

Vasárnap tovább folytatódott a Rossi-

Magyar bravúrgyőzelem Szófiában 
és Belgrádban!

csapat bravúros menetelése. Gulácsiék im-
máron Belgrádban léptek pályára a Nem-
zetek Ligájába, és egy újonc, Könyves 
Norbert találatával 1-0-ra nyertek.

A csoport másik találkozóján Oroszor-
szág 1-1-re végzett Törökországgal.

Ugyancsak Nemzetek Ligája találko-
zón az ukrán válogatott hazai környezet-
ben 2-1-re maradt alul Németországgal 
szemben.

Az ukránok kedden Spanyolországgal, 
a magyarok szerdán Oroszországgal mér-
kőznek meg.

Jó szériában a magyar válogatott

Néhány sorban
Öt győztes meccs után Hmelnickijben 
szakadt meg az Ungvári FC hibátlan mér-
lege az országos harmadosztályú labdarú-
gó-bajnokság A-csoportjában.

Volodimir Vaszjutik együttese nem 
akármilyen mérkőzésen van túl, annak 
ellenére volt esélye a pontmentésre, hogy 
az utolsó negyedórában 9 főre fogyatkoz-
va harcolt a döntetlenért…

A kárpátaljai csapat mögött a tabel-
la második helyén álló Pogyilja már a 6. 
percben megszerezte a vezetést, amire az 
első játékrész közepén Adrián Pukanics 
válaszolt. Fordulást követően az 50. perc-
ben már ismét a hazaiaknál volt az előny, 
Szelbak duplájával 2-1-re ala-
kult az eredmény.

A folytatásban az ungváriak 
mindent egy lapra feltéve pró-
bálták ismét egalizálni az ál-
lást, de itt már több hiba és fe-
gyelmezetlenség is becsúszott 
a játékba. A gólhátrányt ráadá-
sul, emberhátrány is nehezítet-
te, hiszen a 65. percben előbb 
Vjacseszlav Skinder, tíz perc 
múlva pedig már Viktor Rjasko 
is a kiállítás sorsára jutott.

A kilenc emberre fogyat-
kozott vendégeknek még így is 
adódott lehetősége az egyenlí-
tésre, de végül maradt a 2-1-es 
Pogyilja-sikert eredményező végeredmény.

Ennek ellenére, a bajnoki tabellát 15 
ponttal az ungváriak vezetik a 12 ponttal 
második Pogyilja előtt.

A hétvégén sorra kerülő 7. játéknapon 
az ungváriak a még pont nélkül álló FK 
Kalust látják vendégül.

***
A megyei labdarúgó-bajnokság élvonalá-
nak 7. fordulóját bonyolították le a hétvé-
gén, amelynek legváratlanabb eredménye 
Ilosván született, ahol a címvédő Nagysző-
lős kiadós vereségbe futott bele.

A hazai góltermésből Ivan Kacsur 
egymaga három találattal vette ki a ré-
szét, rajta kívül még Mudra, Jackulinec 
és Bandurovics egy-egy találattal vette 
ki a részét a megsemmisítő győzelemből.

Eredmények: Ilosvai Buzsora – Nagy-
szőlős 6-0, FC Polena – Szerednye 3-2, 
Irhóc – Rahói Kárpáti 5-0, Huszti FC – FK 
Medvigy Borhalom 1-0.

A bajnoki tabellát a Huszti FC vezeti 15 
ponttal a 14 pontos Ilosvai Buzsora előtt.

***
Történelmi győzelmet aratott a Beregvidék 

SC ellenfele, Kovászó ellenében a Bereg-
szászi járási labdarúgó-bajnokság 6. for-
dulójában, hiszen a Vérke-partiak 24-0-ra 
bizonyultak jobbnak!

A többi találkozó eredménye: Kígyós 
– Badaló 2-1, Nagybereg – Zápszony 3-2, 
Nagybakta – Muzsaly 5-0, Nagybégány – 
Tiszakeresztúr 5-0.

A bajnoki tabellát az eddig hibátlan 
mérleggel rendelkező Nagybakta vezeti 
18 ponttal az egyforman 16 ponttal má-
sodik Beregvidék és Nagybégány előtt.

***
A második helyen kiemelt Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic magyar, francia pá-
ros másfél óra alatt 6-4, 7-5-re legyőzte el-
lenfelét, egy chilei, amerikai duót a fran-

cia nyílt teniszbajnokság (Rolan Garros) 
döntőjében, így megvédte címét.

A magyar, francia kettős összessé-
gében a negyedik Grand Slam győzel-
mét aratta.

A viadal férfi egyéni döntőjében a 
salakkirályként számon tartott spanyol 
Rafael Nadal három szettben (6-0, 6-2, 
7-5) legyőzte a világelső szerb Novak 
Djokovicot, megszerezve ezzel a 13. (!) 
párizsi trófeáját.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája A-cso-
portjában a 4. fordulóban a koronaví-
rus-mizéria miatt nyolc játékosát is nél-
külöző FTC remek második félidei já-
tékának köszönhetően, 24-21-re nyert a 
dán Esbjerg vendégeként. Az első játék-
részt követően még a vendéglátók vezet-
tek 13-9-re, azt követően, azonban a Fra-
di hősiesen küzdött és megérdemelt győ-
zelmet aratott.

A címvédő Győri Audi ETO hazai kör-
nyezetben 32-25-re győzte le az ugyan-
csak dán Odensét.

Babosék nem találtak legyőzőre Párizsban
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

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 50507 65 60
Tel.: +380314143341

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. 

tArgoncAKezelőKet 
keresünk szlovákiai munkahelyre.

Fizetés: 700-800 euró/hónap

lakás, rezsi, utaztatás: Ingyenes

mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

Magyarországi pékségekbe 
keresünk munkatársakat 

kiemelkedő fizetéssel. 
lakás, rezsi, utaztatás: Ingyenes
Részletes információ:
mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

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

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
0992393269 (17 óra 
után). 

Benében, csendes utcá-
ban, a Borzsa partján 3 szo-
bás családi ház eladó nyári 
konyhával, garázzsal, pin-
cével, melléképületekkel, 
vízpartig nyúló nagy kert-
tel. 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: 
0508065087. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középis-
kola, üzletek, vasútállo-
más – eladó egy régi épí-
tésű ház, benne két szo-
ba és egy konyha. Tarto-
zik hozzá 13 ár földterü-
let. A földgáz bevezetve, a 
vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38098-8063947. 

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: +38095-
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. 
Családi ház eladó Eszenyben 
(Pázsit u. 66., Ungvári járás), 
120 m2, 19 szotek. Irány-
ár: 20 ezer f.e. Érd.: 066-
2368277. 

Ház kiadó

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. 

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, rá-
diókat, magnókat és számí-
tógépeket. Mob.: +38050-
8215686. 

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

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+380662850283. Ema-
il.: 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 Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nagy-
szőlősön. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
Email: karpatinfo.heti-
lap@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. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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, rugal-
masság, nyitottság új isme-
retek elsajátítására. Fix bé-
rezés. Munkavégzés helye: 
Beregszász, teljes munkaidő 
(heti 5 nap / 8 óra). Jelentkez-
ni önéletrajzzal az alábbi cí-
men: info2@kreativator.hu. 
Mob.: 099-7345292 (Már-
ton 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.: 0662910418, 068
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 0662910418, 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 ne-
héz tárcsa, és Unimat – 8,4-es 
magházkészítő kultivátor. Ár 
megegyezés szerint. 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 
kukoricabetakarító kom-
bájn, ár: 3500 f.e., továb-
bá 3 köldökös eke és 5 mé-
ter hosszú 250 mm átmérő-
jű snekk. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
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eladó háza, lakása?
HA nÁlunK HIrdet, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

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 euró.

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).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet 

Kárpátaljai fiatal képzőművészek tárlata címmel Kár-
pátalján élő, 16 év és 30 év kö-
zötti képzőművészek számára 
szakmai képzettségtől és múlt-
tól függetlenül.

Abból kiindulva, hogy az 
európai, magyar és ukrán kul-
turális értékrendekből alakult 
kárpátaljai festőiskola máig 
magán hordozza egyediségé-
nek jegyeit, kitűnik sajátsá-
gos színvilágával, konceptuá-
lis egyéni ötleteivel, a pályázat 
célja az ifjú művészek támoga-
tása, Kárpátalja képzőművésze- 
tének népszerűsítése, a helyi fi-
atal művészek közötti kapcso-
latok és együttműködés előse-
gítése és erősítése. 

A pályázatra beküldött alkotások technikája és té-
mája szabad: lehet festmény, grafika, fotó, kollázs, ke-
rámia, fa, vas, üveg, textil, vagy más anyagokból készí-
tett műalkotás. 

A beküldött munkákat elismert művészekből és a kon-
zulátus képviselőjéből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsű-
ri által legjobbnak ítélt alkotásokat bemutatjuk 2020. de-
cemberében a beregszászi konzulátus Munkácsy-termé-
ben a karácsonyi tárlaton, ahol sor kerül majd a zsűri ál-
tal kiválasztott három legjobb képzőművész díjának ün-
nepélyes átadására.

I. Díj:  100.000 Forint
II. Díj: 60.000 Forint
III. Díj: 40.000 Forint
A zsűri által kiválasztott tíz legjobb alkotó ingyenes 

részvételi lehetőséget nyer a kárpátaljai ifjú művészek 
tavaszi, egyhetes  alkotótáborába, ahol a zsűritagokkal 
együtt alkothat egy héten át. A szervezők biztosítják a ki-
választott művészek számára az utazást, szállást, három-
szori étkezést és részben a művészeti kellékeket (vászon, 
papír, farost lemez stb.). A résztvevők a zsűri által kivá-
lasztott egyik alkotásukat felajánlják a szervezőknek. Az 
alkotótáborban kiválasztott alkotások a karácsonyi tárla-
ton díjazott műalkotásokkal, valamint a zsűritagok alko-
tásaival együtt részt vesznek majd a projekt 2021 nyará-
ra tervezett zárókiállításán.

A részvétel feltételeként a pályázni kívánó művészek 
minél előbb igényeljenek jelentkezési lapot a következő 
e-mail-címen: cons.brg@mfa.gov.hu; és azt kitöltve leg-
később október 31-ig (Word formátumban) küldjék visz-
sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról 
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti 
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20ig. 

A zsűri által kiválasztott műveket a zsűri értesítését 
követően a következő címre kérjük eljuttatni postai úton 
(megj. a postai költségeket a feladó fedezi.) vagy szemé-
lyesen: Magyarország Konzulátusa,  90202, Beregszász, 
Bogdan Hmelnickij u. 53.

Sok sikert kívánunk minden pályázónak! 
Szilágyi Mátyás főkonzul

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyar-

ország Innovációs és Technológiai Minisztériuma 
által folyósított támogatás felhasználásával ösztön-
díjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú ok-
levelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukraj-
nai honosításának támogatására ukrán állampol-
gárságú, magyar nemzetiségű személyek számára 
a 2020. évben.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán ál-
lampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki vala-
mely magyarországi felsőoktatási intézményben meg-
szerzett felsőoktatási alapképzéses (BsC), egységes, 
osztatlan képzéses vagy mesterképzéses (MsC) vagy 
doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát,

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen 
honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

A jelentkezéseket 2020. október 8tól lehet be-
nyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésé-
nek határideje: 2020. október 26. 14:00 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypót-
lásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott külde-
ményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon 

kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályá-
zatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz 
ugyanitt):

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-41-4-29-68/ 159 mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jó-

tékonysági Alapítvány honlapján.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai 
Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott tá-
mogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilo-
na Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2020. szep-
tember – 2021. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat 
kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hall-
gatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. 
évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló ered-
ményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallga-
tó tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 
4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány Agora Információs Központjában igé-
nyelhető vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Jelentkezési határidő: 2020. október 26. 14:00 óra
Felvételi vizsga időpontja: 2020. október 29. 

10.00 óra
Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-ma-

il-címen és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.
Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát köve-

tően nincs lehetőség!
Jelentkezni 2020. október 8-tól lehetséges!
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jó-

tékonysági Alapítvány honlapján.

Eladó két darab egyfázi-
sos 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

Beregszászban szamócapa-
lánta eladó. Mob.: +38066-
2406034. 

Háziállatok

Drótszőrű fox terrier kis-
kutyák eladók aktívan va-
dászó szülőktől. Irányár: 
2000 UAH. Érd.: +38050-
5472526. 

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

Társkeresés

50 éves férfi komoly kapcso-
lat céljából szeretne megis-
merkedni a hozzá illő hölgy-
gyel. Tel: 096-3807006. 

Közlemények

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. 
Özvegyasszony vagyok, 
olyan házaspárt keresek, 
aki gondomat viselné háza-
mért cserébe. Mob.: +38068-
7900199.
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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 

email címen, illetve a +380 964434906os telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Національна Академія Аграрних Наук України
ОГОЛОШУЄ

Конкурс на зайняття посади директора 
Закарпатської державної сільськогосподарської 

станції НААН (90252, Закарпатська обл., 
Берегівський район, село Велика Бакта, проспект 

Свободи, будинок 17)
Тел. для довідок: 044 5219291. Cайт: http://naas.gov.ua

Об,ява
Варіївська сільська рада Берегівського району 

Закарпатської області повідомляє про початок 
громадського обговорення щодо врахування 
громадських інтересів у проекті містобудівної 
документауції – детального плану території для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. 
Вари, вул. Варошдерек, 3, які відбудуться 09.11.2020 
року в приміщенні сільської ради с. Вари, вул. 
Маломут,10

Замовник – Варівська сільська рада
Виконавець – ФОП Лендєл С.Ю.

*  *  *
Астейська сільська рада Берегівського району 

Закарпатської області повідомляє про початок 
громадського обговорення щодо врахування 
громадських інтересів у проекті містобудівної 
документауції – детального плану території для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
с. Астей, вул. Дружби Народів, 10Б, які відбудуться 
05.11.2020року в приміщенні сільської ради с. Астей, 
вул. Дружби Народів, 33

Замовник – Астейська сільська рада
Виконавець – ФОП Лендєл С.Ю.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-

jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki 
Gönczy Sándornak, a Földtudományi és Turizmus Tan-
szék docensének az őt ért súlyos veszteség, édesanyja el-
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Втрачено посвідчення Ветеран праці серії АГ 
№ 060118 від 27.01.2011, віданий Управлінням 
соціального захисту населення Берегівської районної 
державної адміністрації на ім’я Ясінська Марія 
Болеславівна вважати недійсним.

Втрачений військовий квіток AB № 083518 виданий 
Берегівським РВК Закарпатської обл. на ім’я 
Данканич Елемір Елемірович, вважати недійсним.

Втрачено посвідчення дитини інваліда серії ААГ № 
011411, віданий управлінням праці та соціального 
захисту населення Берегівської районної ради на ім’я 
Томищ Наталія Юріївна (мати) дитина Томищ Ірина 
Вікторівна 2002 року народження вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло № 
3-П від 12. 04.1994 року, на квартиру яка знаходиться 
за адресою с. В. Бакта, пр. Свободи № 3/21 на ім’я 
Соломка Ольга Василівна рахувати недійсним.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fe-
jezi ki Komonyi Évának, a Biológia és Kémia Tanszék 
docensének édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyá-
szoló család fájdalmában.

Ez a hét igencsak indu-
latokkal teli lesz, ami-
kor az ego kerül előtér-
be, ennek köszönhető-

en minden esélye meg van rá, 
hogy nehézségei akadnak az 
emberi kapcsolatokat illetően. 
Hatalmas távolság alakul ki 
Ön és a környezete között, rá-
adásul mindez rengeteg konf-
liktust, felfordulást hoz az éle-
tébe, ami, valljuk be, elkerül-
hető lett volna, ha egy kicsit 
uralkodik magán.

Ez egy csodálatos hét 
az Ön számára, ami az 
egészségét illeti. Fitt-
nek, energikusnak és 

mindenre képesnek érzi magát. 
Remek időszak ez az alakfor-
máláshoz, az aktív szabadtéri te-
vékenységekhez, de akár a világ 
felfedezéséhez is. Önkifejezése 
nem ismer határokat, képes sza-
badon kifejezni magát és az érzé-
seit, így nagyon könnyen köthet 
most olyan ismeretségeket, ame-
lyeknek nagy hasznát veszi majd.

Ezen a héten elég nagy 
nyomás nehezedik 
Önre, ami esetenként 

depresszív hangulatot is elő-
idézhet. Gyakorta érezheti ma-
gát levertnek, kedvetlennek, és 
bizony arra is van esély, hogy 
eluralkodik Önön a szorongás. 
Nehezen leli kedvét azokban 
a szabadidős tevékenységek-
ben, amelyekben mindig szí-
vesen részt vesz, és az önbi-
zalma sem lesz a helyzet ma-
gaslatán.

Készüljön fel rá, hogy 
pénzügyi szem pontból 
a héten remekül telje-

sít, de a kiadásai nagyon ma-
gasak lesznek. Szükség ese-
tén azonban egy kis tervezéssel 
könnyen áthidalhatja a dolgo-
kat. Próbáljon észszerű dönté-
seket hozni, hogy megőrizhesse 
a kialakított kényelmét és szo-
kásait. Energiaszintje egy kissé 
alacsony lehet a napokban, de ez 
meglehetősen normális és ter-
mészetes ebben az időszakban.

Pénzügyi helyzete a 
héten megköveteli, 
hogy rajta tartsa a sze-

mét, és akár bizonyos dolgo-
kat újra tervezzen annak érde-
kében, hogy a stabilitást meg-
őrizze. Lehet, hogy a dolgok 
nem alakulnak olyan jól, mint 
ahogyan Ön azt eltervezte, 
ezért egy kicsit le kell faragnia 
a költekezésből, és jobban oda 
kell figyelnie a megtakarítása-
ira. Emberi kapcsolataira sem 
ártana több figyelmet fordítani.

Amennyiben olthatat-
lan tudásszomja van, 
akkor ez a hét csodá-

latos lesz az Ön számára. Szó 
szerint szivacsként szívja ma-
gába az információkat, és biz-
tonságosan el is tárolja magá-
ban azokat. Képességei egyre 
erősödnek, ezáltal sokkal ma-
gabiztosabbnak érezheti magát. 
Természetéből adódó kíváncsi-
ságérzete fokozódik, biztosítva, 
hogy érdeklődjön minden iránt, 
ami körülveszi Önt.

Hatalmas szüksége 
lesz a diplomáciai ér-
zékére a héten, hogy 
elkerülje a konfliktu-

sok kialakulását. Lehet, hogy 
túlságosan indulatos, és pil-
lanatok alatt képes robbanni, 
de ez most nem az az időszak, 
amikor megengedheti magá-
nak, hogy elveszítse a fejét. 
Ügyeljen arra, hogy kordában 
tartsa energiáit, mert csak így 
tud felülemelkedni a kialakult 
helyzeteken.

Rendkívül nyugodt 
ezen a héten, annak el-
lenére, hogy számos 
akadály kerül az útjá-

ba. Ha energiaszintje alacsony 
és passzív, akkor igencsak ne-
héz lesz szembenézni a kihívá-
sokkal, másrészt azonban ez az 
állapot lehetővé teszi azt, hogy 
elengedje a dolgokat, és minden 
magától megoldódjon, helyére 
kerüljön. Ez egyben egy lecke 
is Önnek, hogy nem mindig kell 
megküzdeni a nehézségekkel.

A héten a csillagok arra 
biztatják, hogy töltsön 
minél több minősé-
gi időt azokkal, akiket 

szeret. Élvezze ki a velük töl-
tött pillanatokat, a tapasztala-
tok, élmények egymással tör-
ténő megosztását, és azt, hogy 
végre őszintén, felhőtlenül kom-
munikálnak egymással. A héten 
olyan feladatok várnak Önre, 
amelyek több mint kelleme-
sek – például esküvő, évforduló, 
vagy más esemény szervezése.

Semmi esetre se ké-
telkedjen magában, 
és ne álljon le inkább 

vesse bele magát a munkába 
addig, amíg a motivációja, a 
lelkesedése és az energiaszint-
je ilyen magas szinten van. Ez 
egy rendkívül eredményes hét 
az Ön számára, ezért nem sza-
bad belemennie az önszabotá-
ló gondolatokba, amelyek az-
zal hitegetik, hogy nem elég jó 
valamiben, vagy nem érdemli 
meg azt, amije van.

Ez egy rendkívül sze-
rencsés időszak az Ön 
számára. Olyannyira, 

hogy sok olyan hibát hely-
rehozhat, melyeket a múlt-
ban követett el. Izgalommal 
és hatalmas lendülettel kezd 
minden egyes napot, nagyon 
ambiciózus, és gondolko-
dásmódja abszolút a jóllétre 
és a bőségre irányul. Ez az 
időszak továbbá kiváló alka-
lom a szerelemre, főleg a há-
zasságra.

Ezen a héten a győ-
zelem és az elismerés 
dominál az Ön életé-

ben. Ne törődjön senkivel, ne 
nézzen se jobbra, se balra, hi-
szen amit csinál, az jó. Még 
véletlenül se gondolja azt, 
hogy az, ami másnak műkö-
dik, az Önnek is fog. Nagyot 
hibázik, ha másokhoz hason-
lítja magát, és letér a saját út-
járól, csak azért, mert úgy gon-
dolja, hogy a mások által járt út 
gyorsabb és egyszerűbb.

Részvétnyilvánítás
A  Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesüle-

te és a Rákoczi Szövetség Beregszászi Szervezete tagsága 
nevében szeretnék őszinte részvétet nyilványitani Pocsai 
Miklós, a Kárpátaljai Magyar Nyugdijasklubok Szövet-
sége elnökének elhunyta miatt. Nyugodjon békében. 

A tagság nevében Goncz Tibor elnök

Nemrég ünnepelte 70. születésnapját

Jakab Sándor és Sass Károly.
Mindketten a Beregszászi Szent Vencel Borrend ala-
pító tagjai, akik több évtizede tartó munkásságukkal 
jelentősen hozzájárultak a vidék szőlészeti-borásza-
ti kultúrájának fejlesztéséhez. További gyümölcsöző 

tevékenységükre a Jóisten áldását kérjük. 
A Beregszászi Szent Vencel Borrend tagsága
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9 dolog, amitől ég a zsír Ez a világ legegészségesebb 
teája

Ez történik veled, ha egy 
hónapig csak vizet iszol 

6 rejtett cukorbomba a konyhádban

A Dél-Afrikából származó rooibos, azaz 
a vörös fokföldi rekettye lett a világ leg-
egészségesebb teája.

Talán nem is meglepő, hiszen az 1700-as években 
felfedezett vörös levelű rooibos szinte végtelen pozi-
tív hatással rendelkezik az emberi szervezetre. Többek 
között görcsoldó, gyulladásgátló, koffeinmentes és anti-
allergién, de enyhíti a fejfájást, a gyomoridegességet, az 
asztmát, a szénanáthát és az álmatlanság kellemetlen tü-
neteit is – de külsőleg is szépít!

A ráncos bőr, a pattanások, az ekcéma és a pikkelysö-

mör hatásos ellenszere, épp ezért sok bőrápolási termék-
ben és fürdősóban megtalálható – az ázsiai nők például ra-
jonganak érte –, de rendkívüli emésztést segítő képessége 
miatt több gyógynövényes készítményben is fellelhető.

Sőt, ha mindez még nem lenne elég, a rooibos szabad-
gyökökben, vitaminokban és antioxidánsokban is gazdag! 
C és E-vitamin tartalma például igencsak tetszetős – akár-
csak a benne lévő kalcium, magnézium, nátrium és fluor 
mennyisége. Magas vastartalma miatt pedig kismamák-
nak és gyerekeknek is ajánlják a rendszeres fogyasztását.

A hidegen és melegen is finom ízű rooibos gyümöl-
csökkel is tökéletesen kombinálható – a szakértők sze-
rint reszelt gyömbérrel és citromlével például különösen 
finom –, valamint szabadon édesíthető tejjel, cukorral és 
mézzel is, csakúgy, mint a koffeinben gazdag fekete tea.

Ezek után nem lehet azon csodálkozni, hogy a 
rooibost a legnépszerűbb és legegészségesebb teájának 
választották!

Megszívlelendő magad és az egészséged 
érdekében!

A folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a szervezet megfelelően működjön, de az sem 
mindegy, milyen fajta folyadékkal pótoljuk a vízkészle-
tet. Rengeteg pozitív hatása van annak, ha elhagyod a 
cukros üdítőket és kipróbálod, mi történik, ha egy hóna-
pig csak vizet iszol!

Hoztunk pár meggyőző érvet:

Növeli a szellemi teljesítményt
A víz nagy hatással van az agy teljesítményére, segí-

ti a gondolkodást. Az agynak legalább annyira szüksége 
van a vízre, mint az oxigénre.

Erősíti az immunrendszert
A megfelelően hidratált szervezet könnyebben szem-

beszáll a kórokozókkal . Ezenkívül segít a vesék és a máj 
megfelelő működésében.

Segíti a megfelelő keringést
A víz megakadályozza a vér besűrűsödését, így segít-

ve a megfelelő keringést. Napi 5 pohár víz 40 százalék-
kal csökkenti a szívbetegségek lehetséges kialakulását.

Segíti a diétát!
Ha egy hónapig csak vizet fogyasztasz, segíted a 

szervezeted abban, hogy könnyebben eltávolítsa a  mé-
reganyagokat és a káros vegyületeket a szervezetedből.

Ugye, hogy megéri?

A legjobb módszerek, hogy leolvadjon 
rólad a felesleg. Sokan állandóan kere-
sik a legegyszerűbb módját, hogy fogyja-
nak, vagy zsírt égessenek: diéták, edzés-
tervek, fogyókúrás termékek, bármit beve-

tünk, hogy a mérleg kevesebbet mutasson, 
vagy vékonyabbak legyünk. Hogy még ha-
tékonyabban menjen a zsírégetés, fogadd 
meg ezt a pár tuti tippet!

1. Növeld a fehérjebevitelt!
Az izomtömeg növeléséhez fehérjére van szükség. 

Az izom nem csak jobban néz ki, de több energiát is 
éget. Aktivitási szinttől függően a napi fehérjeszükséglet 
testsúlykilogrammonként 0,8-1,3 gramm között változik.

2. Növeld a súlyokat!
A misztikus EPOC, azaz az edzés utáni megnövekedett 

oxigénfogyasztás szoros kapcsolatban áll azzal, mennyire 
volt intenzív az edzésed. Ha növeled a terhelést, nagyobb 
súlyokkal dolgozol, nem csak több órára, napra felpörge-

ted az anyagcseréd és indítod el a zsírégetést, de még az 
izomtömeged is megmarad.

3. Igyál hideg vizet!
Német kutatók úgy találták, hogy két pohár hideg víz 

akár 30%-kal felgyorsítja az anyagcserét, ami szintén se-
gíti a zsírégetést.

4. Egyél tojást!
Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy azok, akik a nap-

jukat valamilyen tojásból készült étellel kezdték, könnyeb-
ben csökkentették testzsírszázalékukat. Egy tojás kb. 5,4 
gramm fehérjét tartalmaz, valamint A-, D-, E-, és B2-, B6-,  
B12-  vitaminokat, luteint, és lecitint.

5. Egyél almát!
A hasi zsírpárnák legyőzésében segítségedre lehet egy 

alma. Polifenoltartalma növeli az izomerőt és az állóké-
pességet, és segíti a zsírégetést.

6. Fűszerezz!
Az erős paprika, mint például a chili egy olyan vegyü-

letet tartalmaz, kapszaicint, ami gyorsítja az anyagcserét, 
megnöveli a nyál- és gyomornedvtermelést, ez pedig fel-
gyorsítja az elfogyasztott ételek lebontását is.

7. Cseréld fel!
Ha eddig az edzésed kardió gyakorlatokkal kezdted, és 

csak aztán nyúltál a súlyokért, változtass! A súlyzós edzés 
után végzett kardió jelentősen több zsírt éget, mint fordítva.

8. Igyál zöld teát!
A zöld tea segítségével megakadályozhatod, hogy le-

lassuljon az anyagcseréd, különböző hatóanyagainak kö-
szönhetően pedig nem csak fogyaszt, de méregtelenít is.

9. Próbáld ki a dióféléket!
Egy tanulmány szerint, azok, akik a csökkentett kaló-

riatartalmú étkezéseikben nagyobb arányban fogyasztottak 
zsírt, mint szénhidrátot, jelentősen többet fogytak a test-
zsírjukból, mint azok, akik azonos kalória-bevitel mellett 
magasabb szénhidráttartalmú ételeket fogyasztottak. A jó 
zsírokra pedig nagyon jó alternatíva a mandula, a dió és 
egyéb csonthéjasok.

A tudatosan táplálkozók többsége igyekszik minimali-
zálni a cukorbevitelt. A friss kutatások egyenesen azt 
állítják, hogy a cukor az egyik legkeményebb drogok 
egyike, 8szor akkora függőséget képes okozni, mint 
a kokain. Mégis rengeteg élelmiszer tartalmazza úgy, 
hogy nem is sejtjük azt.

Ezek a rejtett cukordózisok alattomosan, számtalan 
felismerhetetlen összetevő alatt bújnak meg élelmisze-
reinkben. Így biztosak lehetünk benne, hogy a mi kony-
hánk is jócskán rejt cukrot, annak ellenére, hogy pró-
báljuk visszaszorítani a fogyasztását. Az FDA is fel-
ismerte, hogy a címkék gyakran félrevezetőek, ezért 
fontosnak tartják, hogy a jövőben a hozzáadott cuk-
rok és a természetes cukorszármazékok (mint a tej és 
a gyümölcsök) megkülönböztetve szerepeljenek. Most 
viszont megtudhatod, melyek azok az élelmiszerek, 
amelyekről eddig talán nem is gondoltad, hogy iga-
zi cukorbombák.

Felvágottak
Sok népszerű szeletelt felvágott tartalmaz mézet, dext-

rózt, kukoricaszirupot vagy maltodextrint, amelyek mind a 
hozzáadott cukor egy-egy változatai. Emellett tele vannak 
mesterséges színezékekkel, ízesítőkkel és tartósítószerek-
kel, mint a nitrátok, a nitritek és a nátrium-benzoát. Ezek 
a szintetikus anyagok pedig szoros összefüggésben állnak 
a rákos megbetegedések kialakulásával.

Egészséges alternatíva: keresd a nitrit- és nitrátmentes 
felvágottakat! Sajnos meglepően kevés van belőlük, így 
ha nem találod a boltok polcain, akkor a déli vagy az esti 
párolt csirkemellből tegyél el egy szeletet, és azt pakold 
a szendvicsedbe.

Müzli és fehérjeszeletek
Attól, hogy gabonákat vagy fehérjét tartalmaz, még nem 

biztos, hogy egészséges is az adott szelet. Néhány még an-
nál is több cukrot és zsírt tartalmaz, mintha egy szelet cso-
kit ettél volna meg.

Egészséges alternatíva: keresd a valóban cukormentes 
változatokat, amelyek bár lehet, hogy kicsit drágábbak, 
de minőségi termékek. Ha igazi konyhatündér vagy, akár 
otthon is előállíthatod őket csupa természetes és egészsé-
ges hozzávalóból.

Ízesített joghurtok
Tudjuk, hogy egyszerűbb a polcról leemelni a gyümöl-

csös joghurtot, mint megvenni a natúrt és további hozzá-
valókkal ízesíteni azt, de hidd el, megéri a fáradtságot. 

Sajnos alig kapni egészségesnek mondható ízesített jog-
hurtot, a legtöbb igazi cukorbomba: 150 grammban akár 
8 kockacukor is lehet. Meglepő módon, különösen azok 
a termékek tartalmaznak sok cukrot, amelyek alacsony 
zsírtartalmú, light megjelöléssel kerülnek forgalomba, 
mivel gyümölcsszirupokkal igyekeznek feldobni az ízét. 
Vess egy pillantást a címkére: biztos, hogy 25 grammnál 
is több cukrot tartalmazó joghurtot szeretnél kanalazni? 
Ez az egészségesnek hitt finomság több cukrot is rejthet, 
mint egy fánk.

Egészséges alternatíva: vegyél natúr görög joghurtot, és 
tegyél bele bogyós gyümölcsöket vagy reszelt almát, fahé-
jat és egy kis szeletelt mandulát. Nem is túl macerás, igaz?

Gyümölcslevek
Ismét divatba jöttek a különböző gyümölcslevek, pe-

dig cukortartalmuk sok termék esetén nagyjából azonos a 
szénsavas üdítőékkel. Ha megnézed az összetevők listáját, 
a cukor nagy eséllyel az első három között szerepel. Ugye, 
hogy máris nem tűnik olyan vitamindúsan egészségesnek?

Egészséges alternatíva: ha teheted, inkább fogyassz friss 
gyümölcsöt a levek helyett. Így nemcsak rengeteg cukor-
beviteltől kíméled meg a szervezeted, de a gyümölcsben 
levő rost jótékony hatásait is élvezheted. Ha inkább ma-
radnál az ivás mellett, készíts házilag smoothie-kat, minél 
több zöldség hozzáadásával.

Mogyorókrém
A gyerekkori cukros mogyorókrémet bátran pótoljuk 

bio társaival, hiszen azt hisszük, ez igazán egészséges al-
ternatíva. Sajnos a legtöbb termék tele van nádcukorral és 
különböző szirupokkal. Már az a kis mennyiség is jelen-
tős, amit az almára kensz vagy a smoothie-dba raksz, ha 
gyakran használod.

Egészséges alternatíva: keresd azokat a termékeket, 
amelyek csupán mogyorót és sót tartalmaznak.

Tésztaszószok
A tészta önmagában sem túl egészséges étel, pláne, ha 

cukros, kész szószokkal fogyasztjuk. Egy átlagos félüveg-
nyi tésztaszósz 13 g-nál is több cukrot tartalmazhat. Igaz, 
valamennyi természetes cukor magában a paradicsomban 
is van, de ez csak 5 gramm cukrot jelentene az előbb em-
lített adagban. Tehát a plusz 8 gramm a hozzáadott cuk-
rokból származik.

Egészséges választás: használd a sűrített paradicsom-
pürét, és azt dobd fel különféle fűszerekkel, mint a bazsa-
likom és az oregánó.



A rejtvényt balázsi csaba készítette.

rejtvények2020. 
október 14.16

 kocka

Plusz egy vicc

2020. 41. szám meg   -
fej  tése: Társaságban 
ne beszélj magadról! 
megteszik helyetted, 
ha már elmentél.    

plusz    egy vicc: ... de 
mindig így örül, ami-
kor erre járunk. 

Pizzás kifli
Hozzávalók 48 db kiflihez: 2 dkg friss élesztő, 1 csa-

pott evőkanál kristálycukor, kb. 1,9 dl langyos víz (190 ml), 
12,5 dkg finomliszt, 12,5 dkg teljes kiőrlésű liszt, 1 csapott 
teáskanál só, 2 evőkanál olívaolaj

A töltelékhez: kb. 6-7 evőkanál ketchup, kb. 15-20 dkg 
reszelt trappista sajt (vagy más félkemény sajt) néhány csi-
pet pizza fűszerkeverék, + 1 kisebb felvert tojás 

Elkészítés: A langyos vízben elkeverjük a cukrot, bele-
morzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk (kb. 10 perc). A lisz-
teket átszitáljuk (a szitán fennmaradó rostokat hozzáönt-
jük az átszitált liszthez), elkeverjük benne a sót, az olajat, 
majd bedagasztjuk a felfuttatott élesztővel. Enyhén raga-
csos tésztát kell kapnunk. Ha esetleg nem megfelelő az ál-
laga, akkor pici liszt vagy pici víz hozzáadásával korrigál-
junk rajta. Letakarva duplájára kelesztjük (kb. 30-40 perc).

A megkelt tésztát két gombóccá alakítjuk. Enyhén lisz-
tes felületen kinyújtjuk az egyiket kör alakúra  3-4 mm vas-
tagra. Egyenletesen megkenjük kb. 3 evőkanál ketchuppal, 
meghintjük pizza fűszerkeverékkel, majd a reszelt sajt fe-
lével. 24 egyforma cikkre vágjuk fel, majd egyenként fel-
csavarjuk. A másik tésztagombóccal is ugyanígy járunk el. 
A kis kifliket sütőpapíros tepsire sorakoztatjuk, a tetejüket 
lekenjük a felvert tojással, majd az előmelegített 180 fokos, 
légkeveréses sütőben kb. 12-13 percig aranybarnára sütjük.

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Egy fiatalember képeslapot akar vásárolni. Soká-
ig válogat, de sehogy sem tud választani.

– Nézze, kérem – mondja az eladó –, nagyon szép 
lapjaink vannak, „Egyetlen szerelmemnek” felirattal.

– …

Kétbetűsek: AO, HA, 
IŐ, OV, PN, PŐ, UD, VA.

Hárombetűsek: ADY, 
ARK, ARO, BEV, ENG, 
ENI, ÉCA, FAJ, IMA, IZA, 
KÉS, NAT, SÉD, VUK.

Négybetűsek: ALIZ, 
EGIS, ITAL, KÉZI, KRÉM, 
LENT, NEMO, PATT.

Ötbetűsek: AGÁTA, 
AKELA, AKONA, KERET, 
KÉREK, LÓFAJ, NEKIK, 
NYOLC, PATAK, RUBEL, 
SISAK, SZÁNT, TRÉFI, 
VARSA.

Hatbetűsek: ACATOL, 
AKADÁS, ALÁMOS, ATO-
MOS, BAKFIS, BALETT, BE-
LŐLE, EAGLES, EMELÉS, 
FEL-ALÁ, IGAZOL, KA-
MARA, KELTEZ, LESZID, 
LEUTAZ, LÓFRÁL, ROZÁ-
LI, SARKAL, SZÁZAS, TA-
MARA, TRÓNOL, URÁNIA, 
URR IDA, ZELLER.

Hétbetűsek: AMOT-

T A N ,  D A R A B O T , 
FARADÉK, FLORIDA, JU-
TALOM, PRIMERA, RA-
GYOGÓ, SÉTÁLÁS, VAR-
RÓNŐ, VISZONY.

Tízbetűsek: HATSZÁZ 
ÉVI, IDEGESKEDŐ.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ALAPSZAKASZ, VALA-
MIFAJTA.

Tizennégy betűsek: RI-
BONUKLEINSAV, ZSAR-
NOKOSKODIK.
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TAVASZI HÓNAP

PUSZTÍT

TAXIS ÜGYFELE

TOVÁBBÁ

AZILUM H

EGY 

GONDOLAT

JÉG-
KORONGOZÓ 

(JÁNOS)

BEJÁRAT 
RÁMÁJA

KÉN
LONDON 

VÁROSRÉSZE

SUZUKI TÍPUS

ISMÉTELT 
TILTÁS

JÓD
RÉMSÉG

STOCKHOLMI 
SPORTKLUB

ONNA NO … - 
SINDÓ KANETO 

FILMJE

OLASZ 
SZÍNÉSZNŐ 
(SOPHIA)

NEMDEBÁR

SZOBRÁSZ 
(MIKLÓS)

IZLAND 
SPORTJELE

LABDARÚGÓ-
MÉRKŐZÉS 
EGYIK FELE

KÖZTERÜLET

KÁROS

… BELOIANNISZ 
- GÖRÖG 

MOZG. VEZETŐ
OSZTRÁK 
OLAJCÉG

SZERVES 
ANYAGGAL 

TÁPLÁLKOZÓK

FRANCIA 
TERROR-

SZERVEZET V.
FEJÉR M. 
HELYSÉG

BUTÍTÓ BOR

PYGMALION 
HŐSNŐJE

SPANYOL 
AUTÓJEL

3

IRODALOM-
TÖRTÉNÉLSZ 

(LÁSZLÓ)
V. PORTUGÁL 
LABDARÚGÓ

LONDONI 
STADION

MAGUNK

BRAZIL 
TAGÁLLAM

NAGY LEVELŰ 
GYOMNÖVÉNY

PÁRATLAN 
ETELKA !

VANÁDIUM
KITŰNIK 

VALAMIRŐL

MÉTER

EHHEZ 
HASONLÓ

FÉLKÉSZ !

RÉSZEGÍT

A LUDOLF-FÉLE 
SZÁM JELE

TITKOL

ÁGDARAB !

RÁDIUM

RÓMAI 500

DÜHBE JÖVÉS 
(ARGÓ)

Vigyázz, ezek a leghizlalóbb 
gyümölcsök

Nem minden gyümölcs 
segíti a diétás étkezést!

A gyümölcsök a ki-
egyensúlyozott táplálko-
zás szerves részei. Im-
munrendszerünk erősíté-
se és a betegségek meg-
előzése miatt javasolt be-
lőlük minél többet enni. 

De a fogyni vágyóknak 
érdemes néhányat kiik-
tatni étrendjükből, hiszen 
sok közülük nem éppen 
diétás.

A gyümölcsökben 
megtalálható gyümölcscu-
kor a fogyókúrázókra néz-
ve kifejezetten veszélyes. 
Persze nem szabad telje-
sen elhagyni a lédús finom-
ságokat, de nem mindegy, 
hogy mit és mikor eszünk. 
A magasabb víztartalmú, 
kevésbé édes gyümölcsök 
fogyasztása (pl. görögdiny-
nye, bogyós gyümölcsök, 
citrusfélék) a nap bármely 
szakában megengedettek, 
de az édesebbekkel, olajo-
sabbakkal már nem árt vi-
gyázni.

Szőlő
Te is imádod a szőlőt? 

És a must kortyolgatása 

közben elgondolkodtál-e 
már azon, hogy az isteni 
íz a rengeteg szőlőcukor-
nak köszönhető? Bizony, 
a szőlő a vitaminok és 
antioxidánsok mellett ren-
geteg cukrot is tartalmaz. 
Ha semmiképpen sem sze-
retnéd nélkülözni a zama-
tos gyümölcsöt, fogyaszd 
kizárólag reggel, például 
a zabpelyhedbe keverve.

Gesztenye
Itt az ősz, és ezzel a 

sült gesztenye időszaka 
is. Nincs is jobb, mint for-
ró gesztenyét majszolni a 
vásári forgatagban. Rossz 
hír azonban, hogy az édes 
íz nem véletlen: 32 szá-
zalékos cukortartalommal 
bír ez a fenséges csemege. 
Rajtad áll, mennyire fontos 

számodra az ünnepek előt-
ti fogyás: ha kemény vagy, 
mondj le róla idén, hogy az-
tán jövőre bűntudat nélkül 
kóstolgathasd.

Banán
A banán remek kálium-

forrás, és jólesik délutánon-
ként eszegetni belőle, akár 

uzsonna vagy vacsora he-
lyett is. Ám pont laktató 
hatása árulkodó lehet: nem 
kimondottan diétás gyü-
mölcs. Sajnos magas cu-
kortartalma miatt érdemes 
átmenetileg szüneteltetni 
a fogyasztását, ha a bom-
baalaknál nem éred be ke-
vesebbel.

Avokádó
Lehet vitatkozni azon, 

hogy az avokádó valójában 
gyümölcs-e vagy zöldség, 
de annyi bizonyos, hogy 
ez a hazánkban csak né-
hány éve elterjedt növény 
hatalmas népszerűségnek 
örvend. Felhasználási le-
hetőségei végtelenek, mint 
ahogy vitamin- és ásványi 
anyag tartalma is. Tény 
azonban, hogy sok zsírt tar-
talmaz, ami miatt az alak-
jukat féltőknek érdemes az 

avokádókrém helyett más 
vacsi után nézni.
+ 1: aszalt gyümölcsök

Édességet kívánsz? 
Nem akarod magad egész-
ségtelen csokikkal, cuk-
rokkal, sütikkel teletöm-
ni, ezért inkább az aszalt 
gyümölcsöket választod? 
Nagyon jól teszed, hiszen 
az egészségtudatos táplál-
kozás mindezt nemhogy 
megengedi, de ajánlja is. A 
bökkenő csak akkor van, 
ha a hőn áhított kilóktól 
most már végérvényesen 
meg szeretnél szabadulni. 
Erre az időre mindenkép-
pen felejtsd ez az aszalt 
gyümiket, hiszen a kon-
centrált cukortartalom még 
tovább növelheti a zsírpár-
nákat.


