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A natúr színek
dominálnak

A hitből fakad nemzetünk
megtartó ereje
Felszentelték az Ortutay Görögkatolikus Szakkollégiumot

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba:

zsaluzó-ács, betanított
zsaluzó munkás
Amit nyújtunk:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és
szerszámokat biztosítjuk
• az útiköltséget térítjük
Bérezés: nettó 1500-2200 forintos órabér
gyakorlattól és telejsítménytől függően
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem
Egyéb információ:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani
Munkaidő:
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)
Magyar útlevél szükséges!
Jelentkezés:
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

www.karpatinfo.net

A

kárpátaljai magyar görögk at o
likusok – a hosszú
évtizedes elhallgattatás
után – példaértékűen építik, erősítik gyülekezeteiket, intézményeiket. En-

nek legújabb példája a Beregszászban október 8-án
felszentelt Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium, melynek átadásán részt vett Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért fe-

lelős államtitkár és Grezsa
István miniszteri biztos is.
A mintegy 600 millió forintos magyar állami forrásból
kialakítandó Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja, hogy a kárpát-

Nehézségek között a lehetőség
A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ átadásán

aljai magyar görögkatolikusság számára lelki, szellemi és adminisztratív központként szolgáljon.
Folytatás a 2. oldalon

M

ár három évtizeddel
ezelőtt látni, érezni
lehetett, hogy Kárpátalján
a magyar nyelvű szakképzés gyors ütemben sorvad
el, s emiatt minden esztendőben sok száz tehetséges
magyar fiatal kényszerpályára kerül, nem tanulhat tovább. Később pedig,
amikor megnyíltak a határok, és kitárult a nagyvilág, ugyanők Európa különböző országaiban kénytelenek voltak aprópénzre
váltani a tehetségüket, takarítóként, mosogatóként,
árufeltöltőként, építőmunkásként tevékenykedni.
Az Egán Ede Szakképzési
Centrum és ennek képzési központjai azért jöttek
létre, hogy fiataljaink végre ki tudják bontakoztatni
tehetségüket, szülőföldjükön biztos jövőt és egzisztenciát teremtsenek maguk és családjuk számára.
Folytatás a 3. oldalon
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Közélet

Erdei iskola – Kárpátalján az első

Természetismeret testközelből

Nagydobrony határában, a
vadvédelmi rezervátum felújított erdészházának udvarán
átadó ünnepségre került sor.
Itt, a Beregi tölgyesnek nevezett erdőrészben a közeljövőben erdei iskola kezdi meg működését. Emellett a II. Rákóczi
Kárpátaljai Magyar Főiskola
biológia, földrajz és más szakos
hallgatói számára itt terepgyakorlatok szervezésére nyílik
mód, ahol a résztvevők alaposabban, úgymond testközelből
megismerkedhetnek a megye
alföldi erdeiben honos állatok

rok rendszerébe, továbbá fogadhatjuk a Kárpát-medence különböző részein élő fiatalokat, akik
egy-egy nagyobb túra keretében
keresik fel vidékünket, mondta.
Barta József, a megyei tanács
és a KMKSZ alelnöke példamutatónak nevezte azt az élni akarást és a jövőbe vetett szilárd hitet, ami a kárpátaljai magyarságot a mostani igencsak emberpróbáló időben jellemzi. Maga mögött tudva az anyaország hatékony támogatását, az itteni nemzetrész kisebb-nagyobb közösségei óvodák, iskolák, családorvosi

életével. Az innét kőhajtásnyira folyó Szernye kanális pedig
lehetőséget teremt arra, hogy
a diákok a vidék vízivilágát,
az abban bekövetkezett változásokat behatóbban tanulmányozzák.
Több évtizedes álom
vált valóra azzal, hogy itt, a
nagydobronyi erdő csendjében
a magyar kormány támogatásával egy ilyen korszerű kutatóbázist sikerült létrehozni, kezdte megnyitó beszédét Orosz Ildikó, a bázist működtető Rákóczi Főiskola elnöke. Aki a továbbiakban a többfunkciós intézmény lehetőségeiről szólt. Hisz
az nem csupán a terepgyakorlatok lebonyolítására alkalmas, hanem különböző erdei túraprogramok, vízitúrák, nyári táborok
szervezésére is. A továbbiakban
pedig – ha teljesen megnyílnak
a koronavírus megfékezése érdekében részlegesen lezárt határok –, akkor bekapcsolódhatunk
a magyarországi Erzsébet tábo-

rendelők tucatjainak a felújításában működnek közre. Bővül a
magyar nyelvű oktatási hálózat,
különös tekintettel a szakirányú
képzésekre. Emellett immáron
intézményesített keretek között
van lehetőség arra, hogy fiataljaink ápolják népi kultúránkat, azt
a legmélyebben tudják átélni. Közösségként való megmaradásunk
érdekében egy fontos erőpróbára
kell felkészülnünk, folytatta az elnökhelyettes. Ez pedig az október 25-i helyhatósági választásokon való sikeres szereplés, hogy
közösségünknek továbbra is beleszólása legyen azokba a fontos
döntésekbe, amelyek meghatározzák jövőnket.
Az átadón Kolozsy András, a
nagydobronyi egyházközség vezető lelkésze kért áldást az itt dolgozók munkájára.
A felújított erdészház területén kényelmes vendégszobák, tágas foglalkoztató, kerek pergola
és tánccsűr várja az ide érkezőket.

Kovács Elemér

Zelenszkij: Ha nem tudom befejezni a
donbászi háborút, jöjjön valaki más helyettem
Ha nem tudom befejezni a háborút, akkor jönnie kell egy másik
embernek, aki be tudja fejezni ezt
a tragikus történetet – jelentette
ki Volodimir Zelenszkij elnök az
angol BBC-nek adott interjújában, amelyből az rbc.ua hírportál közölt részleteket.
Az államfő hangsúlyozta, hogy
soha nem ragaszkodott a népszerűségi mutatókhoz és hatalomhoz.
Arról beszélve, hogy mikor lenne

kész távozni a hatalomból, kifejtette: „Ha nem tudom befejezni a
háborút, akkor jönnie kell egy másik embernek, aki be tudja fejezni,
az országaink közötti tragikus történetet.”
Korábban Andrij Jermak, az
Elnöki Hivatal vezetője kijelentette, Zelenszkij egyedül hozza majd
meg a döntést arról, hogy jelölteti-e
magát a második elnöki időszakra.

karpat.in.ua

Előrehozták az őszi szünetet Ukrajnában
A kialakult járványügyi helyzet
miatt a tanintézményekbe hos�szabb őszi szünetet rendelt el a
kormány, valamint azt követően távoktatás formájában zajlik
majd a tanítás tovább.
Az óvodák azonban egyelőre
nem zárnak be – jelentett ki Szerhij
Skarlet megbízott oktatásügyi miniszter.
A technogén és ökológiai biztonság, valamint a rendkívüli hely-

zetek kérdéseivel foglalkozó bizottság október 13-án (lapzártánk után)
ül össze, ahol jóváhagyják a meghosszabbított őszi szünet időtartamát, valamint javaslatokat tesznek
a felsőoktatási intézmények részére 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 – jelentette ki Szerhij Skarlet.

Felszentelték az Ortutay Görögkatolikus Szakkollégiumot

A hitből fakad nemzetünk
megtartó ereje
Elejét lásd az 1. oldalon

Az impozáns épület Mihók
utcai bejárata előtt gyülekező
vendégeket a házigazdák nevében Espán Margaréta üdvözölte,
majd a Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye nemrég kinevezett
püspöke, Nílus Luscsák megszentelte az intézmény zászlaját,
Grezsa István miniszteri biztos,
Babják Zoltán polgármester és
Demkó Ferenc helynök, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének vezetője leleplezte az emléktáblát, Nílus püspök és Potápi
Árpád János átvágta a nemzeti
színű szalagokat, majd a
szakkollégium dísztermében folytatódott a szentelési ünnepség.
Marosi István, az
intézmény igazgatója mérföldkőnek nevezte a kárpátaljai magyar
görögkatolikusok életében ezt az eseményt. A
mérföldkő pedig jelzi,
hogy haladunk, mondta. 2006-ban az ifjúság
összefogása céljából
megalakult a Görögkör,
2011-ben első alkalommal szervezetünk tudományos konferenciát, s
ma már a tizenkettediknél tartunk, kiadványokat jelentettünk meg, folyamatban van az Ortutay Könyvtár kialakítása, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Feladatunk megerősíteni identitásunkat, „hogy ne legyünk hulló falevelek” – idézte Ortutayt.
A szentelést követően Nílus
püspök megköszönte Magyarország kormányának, hogy rendkívüli erőfeszítéseket tesz a kereszténység megőrzése érdekében, s hogy támogatta ennek a
görögkatolikus szakkollégiumnak
a létrehozását. Ez az épület a szépsége mellett igen mély dolgokról
is beszél: itt az ifjúság lelki fejlődéséről gondoskodnak. A püspök
ezúttal elismerő oklevéllel köszönte meg Dancs Katalinnak, Espán
Margarétának és Tóth Attilának
az Ortutay Elemér Görögkatolikus
Szakkollégium elindításában való
áldozatos munkáját.
A három évvel ezelőtti alapkőletételre emlékezve Potápi Árpád János felidézte, hogy akkor
nem csupán az épületet, de egy
jövőképet is láttak lelki szemeik előtt, fiatalokat, akik élettel
töltik meg a kollégiumot, akik
anyanyelvükön tanulnak, fejlőd-

nek, erősítik a kárpátaljai magyar
közösséget. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a hit képezi az alapját minden számunkra meghatározó értéknek, abból fakad nemzetünk megtartó ereje. Az államtitkár nagyra értékelte Ortutay Elemér hagyatékát, erős hitének köszönhető Kárpátalján a
görögkatolikus egyház újjászületése. Magyarország nemzeti kormánya céljai között említette, hogy
kiépített és az egész Kárpát-medencét lefedő vallási intézményrendszerrel kövezzék ki az utat
minden magyar közösség számára. 2010-től már több mint háromezer templom, plébánia, parókia,

egyházi közösségi ház megújulásában és megépülésében vállaltak szerepet. Potápi Árpád János a
görögkatolikus központ támogatását egyértelmű nemzetpolitikai célkitűzésnek nevezte, hiszen minden
magyar hitközösség forrása a magyar kultúrának, a tudásnak, a fiatalok biztos jövőjének, egymás és
a nemzet iránti szeretetnek. Nagyra értékelte az egyházak szerepét
a magyar kultúra, a magyar nemzet megtartásában. „Most, amikor
nemzetünk felemelkedőben és fejlődésben van, mindig figyelemmel
kell lennünk, mi az, amire akkor is
építkezni tudtunk, amikor nem volt
semmi másunk, csak a hit”, fogalmazott Potápi, s kiemelte: a magyarság csak egységben tud erős
lenni és erre hív az elkövetkezendő időszak Kárpátalján is. Azt kívánta, hogy éljük át együtt az ös�szefogás erejét.
Beregszász ismét ékesebb,
szebb és gazdagabb lett egy szellemi értékeket hordozó intézmén�nyel, kezdte köszöntőjét Babják
Zoltán. Aki abbéli örömének adott
hangot, hogy sikerült csatát nyerni, s ma ez a tér Istent dicsőíthe-

ti. A polgármester megerősítette, hogy továbbra is azokat a törekvéseket támogatja, amelyek
megmaradásunkat szolgálják.
Margitics János beregszászi
lelkész a református közösség
örömteli köszöntését tolmácsolta, s kérte Isten áldását az intézményben folyó munkára.
Az építkezéshez szükséges
„sarokkő” kiválasztásának fontosságára figyelmeztetett pohárköszöntőjében Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke, aki
kiemelte: a görögkatolikus egyház múltja nélkül elképzelhetetlen Kárpátalja jelene. Az elnök
annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a most felavatott
intézmény fontos bástyája lesz
az itteni magyarságnak.
„…hiszek a szó megváltó erejében, mert hiszek önmagunkban” – idézte Juhász Ferencet Zubánics László, az UMDSZ
elnöke, aki a jövőbe vetett hit
jelképének nevezte ezt az intéz-

ményt, s azt kívánta, hogy töltsék azt meg lélekkel, szóval,
imádsággal.
Az ünnepségen – mely nemzeti imánk eléneklésével ért véget – Kirpa Brigitta zongorajátékkal 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 hivatal, a Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség, a Bendász István
Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár, a görögkatolikus múzeum és kiállítótér, valamint a magyar görögkatolikus templom. Az
1400 négyzetméter hasznos alapterületű, négyszintes szakkollégium és szolgálati lakás építése 2018-ban kezdődött és a múlt
év végén fejeződött be. A jelenleg 35 diák lakhatását biztosító
épületben 22 kétágyas szoba van
zuhanyzóval, mosdóval, emellett
konyhát, étkezőt, mosókonyhát és
társalgót is kialakítottak. A főépület elkészültével további szobákkal bővül a kollégium.

Kovács Erzsébet

Zelenszkij szerint a NATO-tagság az egyetlen
esély Ukrajna fennmaradására
Ukrajna megőrzéséhez az
egyetlen esélyt a NATO-tagság nyújtja, a belépés a szervezetbe nem tartozik a fantázia kategóriába – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök az angol BBC-nek adott
interjújában, amelyből hétfőn 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.

„Igaz, erős, 200 ezer fős hadseregünk van, és megújítjuk a technikát, de ez kevés” – tette hozzá. Rámutatott: „az egyetlen esély – ezt
mondom az Egyesült Államoknak és az EU-tagországoknak –,
ha nem akarják elveszíteni Ukrajnát, akkor támogatniuk kell. A
NATO-tagság nagyon fontos jelzés Oroszországnak és a legfontosabb támogatás nekünk.”
Zelenszkij elmondta, hogy nem
tekinti a fantázia szüleményének
Ukrajna NATO-tagságát. Mint

emlékeztetett: „a háború Ukrajna és Oroszország között szintén a fantázia birodalmába tartozott. Senki nem hitte volna el.
Családjaink voltak. Az országaink egymás mellett éltek, egymást tisztelve. Most pedig háború 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
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Közösség
A Tiszapéterfalvai Szakképzési Központ átadásán

Nehézségek között a lehetőség

Tudásukat és szorgalmukat az
itteni magyar közösség fejlődése érdekében kamatoztassák.
Ezek a gondolatok az újonnan
létrejött Tiszapéterfalvi Szakképzési Központ tanévnyitó ünnepségén hangzottak el. A meghitt alka-

litikáért felelős államtitkár köszöntőjében arról szólt, hogy Magyarország
nemzeti kormánya a szakképzés fejlesztését a kezdetektők fogva szem
előtt tartja. Amikor 2010 és 2014 között összeállították a nemzetpolitika
keretrendszerét, az anyanyelven történő szakoktatásnak a külhoni magyarok körében kiemelt figyelmet szen-

lomnak a helyi református templom adott otthont. Mint megtudtuk, az oktatási intézményben 27
diák sajátíthatja el a villanyszerelői és autószerelői szakmát.
Hunyadi Attila lelkész-esperes igei köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a sok-sok megpróbáltatás ellenére a kárpátaljai, s benne a tiszaháti magyarságnak 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-

teltek. Hisz könnyű volt belátni, hogy
az egységes Kárpát-medencei gazdasági térség megvalósítása e fontos
láncszem nélkül nem képzelhető el.
Az államtitkár arról is tájékoztatott,
hogy a Tiszapéterfalvai Szakképzési
Központ létrehozására 340 millió forintot költött a magyar állam.
Egy új oktatási intézmény létrehozása mindig túlmutat önmagán, kezdte köszöntő beszédét
Csernicskó István, a Rákóczi Főiskola megbízott rektora. Hisz az
az infrastruktúra bővítésén, számos új személyes kapcsolat kialakításán túl sok mindennek a fejlesztésére alkalmat kínál.

Elejét lásd az 1. oldalon

A nagydobronyi Tulipán Tanoda átadási ünnepségén

A magyar népi kultúra
kárpátaljai bástyái

Csak az tudja más népek kultúráját, szokásait értékelni és
megbecsülni, aki mélyen ismeri és gyakorolja a sajátját is,
hangzott el a Tulipán Tanoda
Magyar Népművészeti Iskola
nagydobronyi kihelyezett tagozatának átadó ünnepségén.
Az intézményben a magyar
néptánc és népzene ápolása
és továbbörökítése mellett az
ide járó fiatalok a különböző népi mesterségek, a fazekasság, a szövés és hímzés, a
neccelés, a gyékény- és kosárfonás, valamint a fafaragás, illetve a hagyományos
népviselet elkészítésének tudományával ismerkedhetnek meg, s mélyíthetik el ez
irányú ismereteiket.
De miért is van szükség az
ilyen jellegű intézmények létrehozására? – tette fel a megnyitón a kérdést Orosz Ildikó,
a Rákóczi Főiskola elnöke, a
Kárpátaljai Magyar Népművészeti Iskolák megalakításának ötletgazdája. Csakis azért, mert az
elmúlt közel negyedszázad történései után egyre nyilvánvalóbbá
vált, hogy a magyar népi kultúra
értékeinek generációkon keresztül történő továbbadása hosszú távon csak intézményi keretek között lehetséges. Bármennyire is
hasznosak, ezt nem pótolhatják

az évente néhány alkalommal megszervezett különböző szakmai kurzusok, néptánc- és népzene táborok.
Igenis folyamatosságra van szükség,
egész éven át tartó tanulásra és építkezésre. Örvendetes, hogy a magyar
kormány támogatásának köszönhe-

A mostani tanévnyitó azt példázza, hogy egy újabb fontos
elemmel bővül a kárpátaljai magyar oktatási hálózat, tehát a kárpátaljai magyarság a sok-sok nehézség és megpróbáltatás ellenére fejlődik. És az is reménykeltő, hogy fiataljaink jelentős része itthon kíván szakmát szerezni, s remélhetően a szülőföldjén keresi majd a boldogulását
is, hangsúlyozta köszöntőjében
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Aki arra is rámutatott, hogy
a magyarországi partnerintézményekkel kötött szerződéseknek
köszönhetően a diákok egyszerre két ország szakképzésében vehetnek részt. Ez hatalmas lehetőség, amit mind több kárpátaljai fiatalnak kellene kihasználni.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke kösznetet mondott
a magyarországi partnerintézményeknek, elsősorban a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déry
Miksa Technikum Szakképző Iskola és Kollégium irányítóinak a
közös képzés megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységükért. Ha pedig a közeljövőben sikerül létrehozni a kollégiumot,
akkor a jelenlegi 28 fős diáklétszám megduplázódhat, mondta.
Az első diákok fogadalomtételén az eskü szövegét Popovics
János villanyszerelő szakos hallgató olvasta fel.
Az ünnepélyes alkalom
második felében került sor a
Tiszapéterfalvai Szakképzési
Központ oktatási épületének átadására. Mint megtudtuk, a központ bázisán működik a Tulipán
Tanoda helyi tagozata. Az alkalomból az intézmény növendékei hangulatos műsorral köszöntötték a vendégeket. Az ünnepség végén a történelmi egyházak jelen lévő képviselői áldást kértek az intézményben folyó munkára.

Szépreményi Kristóf

az abban résztvevők a különböző
kurzusok elvégzése után erről tanúsítványt is szerezzenek, hangsúlyozta az elnök asszony.
Mi mindig az értékek mentén építkezünk, határozta meg a
szervezet stratégiai irányvonalát
Balogh Lívia, a KMKSZ ungi
régióelnöke, aki alapvető fontosságúnak tartja, hogy mind több
kárpátaljai fiatal találjon vissza
a magyar népi kultúra gyökereihez. Fontos a folyamatosság biztosítása, hogy az egymást követő nemzedékek mindegyike ismerje meg a kivételesen gaz-

3

A Nagydobronyi Szakképzési Központ tanévnyitóján

A teremtő munka öröme

Megható pillanatokban igencsak bővelkedett a Nagydob
ronyi Szakképzési Központ
tanévnyitója, amelyre október 9-én a helyi református
templomban került sor. Az elmúlt évben a Rákóczi Főiskola
Egán Ede Szakképzési Centrumának bázisán létrehozott intézmény két évfolyamán idén
összesen 167 diák sajátíthatja
el – a magyarországi partnerintézményeknek köszönhetően – az autószerelő, a hegesztő, a villanyszerelő, a szakács,
a fodrász, a kozmetikus, az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetői technikus,
valamint a mezőgazdasági gépésztechnikusi szakmát. A magyar nyelvű szakképzés beindításával a KMKSZ és partnerszervezetei fiataljaink számára így kívánják megteremteni

lyen működnek a magyar nyelvű szakképzést felvállaló központok, s a magyar népi kultúra életben tartását és továbbadását segítő Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolák. Óriási dolog a helyi magyarság részéről az, hogy száz évvel a trianoni országcsonkítás után is ezer
szállal kötődik az anyaországhoz,
s az is nagyon biztató és örvendetes számunkra, hogy az ott élők
többsége féltő és óvó szeretettel
figyeli a külhoni magyar nemzetrészek sorsának további alakítását. Ezért is volt könnyű a határ
túloldalán olyan partnerekre találni, akik szívükön viselik és támogatják Kárpátalján a magyar
nyelvű szakképzés fejlesztését.
Soós Katalin, az Egán Ede
Szakképzési Centrum igazgatója annak az örömének adott hangot, hogy a Kárpátalja több mint

az itthon maradás és boldogulás feltételeit.
Az alkalom a kárpátaljai
történelmi zászlók bevonulásával vette kezdetét. Igei köszöntőjében Kolozsy András, a
nagydobronyi református egyházközség vezető lelkésze a tisztességgel, az ember és az Isten
számára becsülettel elvégzett
munka fontosságáról szólt. Elengedhetetlen, hogy a teremtő munka örömét a mai nemzedékek is
megtapasztalják, hangsúlyozta a
lelkipásztor.
Nekünk az a sors adatott meg,
hogy a szovjet korszak által hátrahagyott romokból kell építkeznünk, valóságosan és képletesen egyszerre, indította nagyívű
beszédét Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke. Hisz ne feledjük, a lelkekben felgyülemlett,
semmire sem használható kacatok igencsak súlyos terheket jelentenek még ma is. A kárpátaljai magyarság életerejét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy van
megfelelő fogadókészség a magyar kormány által nekünk nyújtott támogatások iránt. Az elmúlt hetekben sorra avattuk fel
a családorvosi rendelőket, településeinken immár három he-

félszáz magyarok által lakott településéről a nagydobronyi intézetben összeverbuválódott diáksereg hatalmas lehetőséget teremt arra, hogy a kárpátaljai fiatalok jobban megismerjék egymást, egymás hite által még inkább tudják identitásukat őrizni.
A naprakész tudás olyan érték,
amely nem csupán anyagi boldogulást jelent, de ahhoz is hozzájárul, hogy boldog és sikeres
emberek legyetek, hangsúlyozta
az igazgató asszony.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke zárszavában rámutatott: a diákoknak nem csupán a szakképzési központ oktatóinak az útmutatásait ajánlatos
követni, hanem a nagydobronyi
szellemiséget is érdemes mélyebben megismerni. Ennek
lényege a nagyfokú problémamegoldó képesség, találékonyság. Ezen kívül a helybeliek
életvezetési gyakorlatához szorosan hozzátartozik a közösségben való gondolkozás is.
A megnyitón a Nagydobronyi
Szakképzési Központ diákjai az
alkalomhoz méltó versekkel és
énekekkel teremtettek ünnepi
hangulatot.

Kovács Elemér

Beregszászban választják ki Ukrajna
legjobb borát

tően a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolák ma már három helyen – Beregszászon, Péterfalván és
Nagydobronyban – működnek, így a
magyar népi kultúra különböző ágai
iránt érdeklődő fiataljaink számára
lehetőséget nyújtanak a népi kultúránkkal való behatóbb ismerkedésre. Az a feltett szándékunk, hogy ezt
a képzést tovább fejlesszük, s hogy

dag magyar népi hagyományokat, amelynek egy része ma is
elevenen él közösségeinkben
és fontos identitásőrző tényező.
Az ünnepség végén a Tulipán Tanoda nagydobronyi tagozatának növendékei színvonalas műsorral kedveskedtek az
átadón megjelent vendégeknek.

Eszenyi Gábor

Az Ukrvinprom Corporation egy
zártkörű szakmai borkóstolás során határozza meg a legjobb ukrán borokat – számolt be róla a
mukachevo.net internetes hírportál.
Az eseményt október 20. és 22.
között rendezik meg Beregszászban, a Chizay borházban, ahol meghatározzák az ország legjobb bortermékeit.
A kóstolásra szánt mintákat kizárólag a kiskereskedelmi láncokban vásárolják meg. Ezáltal a szak-

értők pontosan tudják értékelni azokat a borokat, amelyeket az ukránok
is fogyasztanak.
A legjobb borok a IV. nemzeti
borfórumon kapnak elismerést novemberben. A rendezvényt a Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és
Mezőgazdasági Minisztérium, a
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ukrajinszka Pravda támogatja.
A kóstoló eredményeit október
22-én, a záró sajtótájékoztatón közlik a nyilvánossággal.
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Beregszász bombázására emlékeztek

Minden ember felelős azért, amit cselekszik, s azért is, amit nem tesz meg
Október 9-e – Beregszász gyásznapja: 76 évvel ezelőtt a város
vasútállomását és környékét
komoly bombatámadás érte. A
szovjet légierő a fontos közlekedési gócpontot vette célba, ám
a pusztító lövedékből jutott a
környező épületekre is. A bombazáport követően a repülőgépekről géppuskasorozattal lőttek a menekülő civilekre, így ez
az akció brutális terrortámadásnak minősíthető.
Pénteken a mintegy 250 honvéd és civil áldozatra emlékeztek a Vérke-parti városban. A főhajtás a temetőkert honvéd parcellájánál vette kezdetét, ahol
a sírokat gondozó Beregszászi
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai álltak meg egy-egy
fejfánál, néhányan pedig versösszeállítással emlékeztek a háború borzalmaira.
A szervezők nevében Szilágyi
Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja
Polónyi Katalint idézve emlékezett 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 állomás felé haladt repeszbombákkal megszórta. A katolikus temp-

füzetbe, majd az egyház halotti
anyakönyvébe…”
A diplomata emlékeztetett,
milyen hatalmas károkat okoz
az esztelen háború. Felhívta a
figyelmet a békés építkezés fontosságára, hisz ettől függ gyermekeink jövője, a magyarság
megmaradása. Szilágyi Mátyás
köszönetet mondott mindazoknak, akik a honvédsírok gondozásával ébren tartják az emlékezetet.
Amikor halottainkra emlékezünk, a keresztény ember reménnyel szívében teszi azt, mert
Krisztus feltámadása remén�nyel tölt el bennünket, fogalmazott Molnár János római katolikus esperes-plébános, aki Pál
korintushiakhoz intézett levelével bátorított. Majd a résztvevők az imádság szavaival emlékeztek.
A Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet a vasútállomás
falán 2014 októberében felállított emléktáblához hívta az emlékezőket.
Minden nemzet számára
fontos hőseinek emlékezete,
az történelmi megmaradásunk
alapja, kezdte beszédét Szilágyi Mátyás. Aki abbéli reményének adott hangot, hogy

Szándéknyilatkozatot írtak alá

Beregszász: megújul a
Kossuth Középiskola

Fokozatosan újul meg a megye egyik legrégebbi, még a
múlt század első éveiben alapított tanintézménye. A jelenlegi Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskoláról van
szó, ahová ebben a tanévben is
több mint 700 diák jár. Nemrég az iskola udvarán európai
színvonalú műfüves pályát alakítottak ki, és sor került a szecessziós stílusjegyeket magán

napjaival ismerkedtek, és a további
tervek felől érdeklődtek. Az igazgatónő többek között beszámolt
róla, hogy az intézmény fennállása óta igen sok a munkáját lelkiismeretesen és odaadóan végző pedagógus tevékenykedett itt, és ennek köszönhetően számos tehetséges diák futott be jelentős karriert.
Ők most Beregszász jó hírét öregbítik szerte a nagyvilágban. Ezzel
együtt a korral haladni kell, és az

viselő főépület tetőszerkezetének a javítására is. Ez utóbbi a megyei tanácsban helyet
foglaló magyar képviselői csoport lobbitevékenységének köszönhető. Ám még igen sokat
kell tenni ahhoz, hogy az ide
járó nebulók korszerű körülmények között tanulhassanak.
Erről beszélt Zseltvay-Vezsdel
Emese igazgatónő azon a találkozón, amelyen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a polgármesteri hivatal
vezetői, a városi tanács képviselői, az érdekvédelmi szervezetek
irányítói a tanintézmény hétköz-

intézmény folyamatos fejlesztésre
szorul. A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programján
belül tervezett épületrész felújítása révén az intézmény végre méltó
helyszíne lesz a felnövekvő nemzedék oktatásának.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra
emlékeztetett, hogy a Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészek megmaradása akkor lehetséges, és a szülőföldön való boldogulásunk akkor lesz igazán sikeres,
ha e térségek felzárkóztatása érdekében indított, a magyar kormány
által a kezdetektől fogva támoga-

Jótékonysági futás a Margitszigeten és Barátság Stadionban

lom tornyából későn vették észre
a nagyon alacsonyan, mindössze
50-60 méteren szálló gépeket. A
hidat nem érte bomba, viszont nagyon sok volt a halott és a sebesült. Ekkor megszólaltak a szirénák, a gépek pedig a Vérke vonalán haladva a Jókai utca felett
repültek be a Kazinczy utcába,
majd a vasútállomást bombázták.” Ahol, mint a visszaemlékezésből kiderül, civilek is áldozatul estek. „A vasútállomást csak
egy bomba érte – a pénztárhelyiséget (ez az épület középső terme
volt, mint napjainkban). Itt a jegyeket kiadó pénztárosnő és az
akkor érettségizett lánya – aki a
háborús időkben mindig az anyja mellett volt –, kirohantak, s
még elérték a Fő utca első emeletes házait, ott érte őket a sortűz,
amit az alacsonyan szálló gépek
adtak le rájuk. Mindketten meghaltak, mielőtt bekerültek a kórházba. Találat ért két saroképületet 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

a közös megemlékezések még
inkább összekapcsolnak bennünket, s emelt fővel tekinthetünk a jövőbe. „Ki gépen száll
fölébe, annak térkép e táj…
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát” – kezdte
Radnóti soraival visszaemlékezését Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet
elnöke. Aki azokra az értékekre világított rá, amelyeket nekünk jelent e táj. Felhívta a figyelmet: ahhoz, hogy ne ismétlődjenek meg a tragédiák, hogy
a világ kereke ne vegyen rossz
irányt, mindannyiunknak ébereknek kell lennünk. Minden
ember felelős azért, amit cselekszik, s azért is, amit nem
tesz meg. Éppen ezért fontos,
hogy felelősségteljesen viseltessünk.
A továbbiakban Szimeonov
Barbara adott elő alkalomhoz illő
éneket, majd a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását a megemlékezőkre.
Az alkalom – melyet a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe – koszorúzással ért
véget.

Kovács Erzsébet

A rászoruló kárpátaljai
családok segítése a cél

Virtuális közösségben, de valódi célokért futottak együtt október 8-án kárpátaljai gyerekek és az Ökumenikus Segélyszervezet budapesti önkéntesei.
A Segélyszervezet immár
évek óta szervez jótékonysági
futást azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a határokon átívelő szolidaritás fontosságára, illetve ezúttal a segélyszervezet kárpátaljai családokért indított októberi adománygyűjtési akciójára. Ezt többek között a 1353-as
adományvonal hívásával tehetik
meg, így hívásonként 250 forinttal járulnak hozzá ahhoz az adományhoz, amellyel a szervezet
olyan rászoruló családokat, gyermekeket és egyedül élő időseket
tud támogatni Kárpátalján, akik
a járvány miatt most még nehezebb helyzetbe kerültek.
A Kárpátalján is igen népszerűvé vált jótékonysági félmaraton
idén a koronavírus-járvány miatt elmaradt, de figyelemfelkeltésként 800 méteres futást szerveztek. Az Ökumenikus Segélyszervezet aktivistái Budapesten a
Margitszigeten vágtak neki a távnak, Beregszászon pedig hét iskola diákjai csatlakoztak virtuálisan
hozzájuk. Mindnyájuk kék mezén

a 1353-as szám, illetve a Szurkolj és
segíts! szlogen volt olvasható.
A Margitszigetre szervezett
rendkívüli akciót Kovács Kokó István, a segélyszervezet jószolgálati
nagykövete vezette. Az olimpiai bajnok bokszoló és a hozzá csatlakozó

önkéntes futók videókapcsolat segítségével kapcsolódtak össze a beregszászi iskolás gyerekekkel. A jószolgálati nagykövet bejelentkezését követően rövid közös bemelegítésre
került sor, majd mindkét helyszínen
elrajtoltak az örömfutók. A Barátság
Stadionban Rajkó Balázs, a Pulzus
Rádió és a TV21 Ungvár műsorvezetője vezényelte az akciót.
A pálya körüli három kör megté-

tott gazdaságfejlesztési programok mellett fejlődik a magyar
oktatási-nevelési intézményhálózat is annak érdekében, hogy
a magyar fiatalok versenyképes
tudáshoz jussanak. Szerencsére a kárpátaljai magyar közösség részéről ez ügyben nagyfokú fogadókészség tapasztalható.
Az itthon maradáshoz, a sikeres
egzisztenciateremtéshez emellett még egy fontos dologra van
szükség ez pedig a magyar közösségek hatékony érdekképviselete. Ezért fontos, hogy a közelgő választásokon mind több
itteni magyar szavazzon a helyi
magyar pártok jelöltjére.
Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke azokról az eredményekről beszélt, amelyeket a
mostani beregszászi városvezetéssel együtt sikerült elérni annak érdekében, hogy élhető legyen a vidék legmagyarabb települése. A Kossuth Lajos Középiskoláról szólva kiemelte, hogy
az igen nagy szerepet játszott
a történelem folyamán ennek a
városnak az életében, és annak
a meggyőződésének adott hangot, hogy az meghatározó oktatási intézmény lesz a jövőben is.
Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere köszönetet mondott a magyar kormánynak a kárpátaljai magyarságnak nyújtott
segítségért. Beszédében rámutatott: október 25-e után új korszak
kezdődik a Beregszász központú
önkormányzati kistérség lakóinak
érdekében. Mindannyiunknak
arra kell törekedni, hogy az Ukrajnában zajló önkormányzati
reformnak csak nyertesei legyenek. „Veszve csak azon nemzet
lehet, amely lemondott önmagáról” – zárta gondolatait az iskola
névadójának szavaival.
A találkozó végén az iskola
tanulói zenés műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az iskolabejárást követően Brenzovics
László és Babják Zoltán szándéknyilatkozatot írt alá az intézmény
egyik szárnyának felújításáról.

Kovács Elemér

tele után az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi képviselete
Gerevich János vezetésével sportszercsomaggal köszönte meg a
résztvevő iskolák részvételét.
Az Ökumenikus Segélyszervezet
kárpátaljai segélyprogramját a 1353as adományvonalon hívásonként 250
forinttal lehet támogatni: 15 hívás a
1353-ra egy gyermek fejlesztő foglalkozását fedezi; 40 hívás 1 hónapra elegendő élelmiszercsomagot jelent
egy bajbajutott család számra. 130
hívásból pedig a leghidegebb hónapokra elegendő tüzelőadomány lehet.

Nagyobb összeggel a www.
segelyszervezet.hu honlapon, vagy
a 11705008-20464565-ös adományszámlára utalással, „Kárpátalja”
megjelöléssel lehet segíteni. A beérkező adományokat a szervezet téli élelmiszer és tűzifa segélyakciójára, illetve az
egész évben működő, a rászoruló gyermekek felzárkózását elősegítő programjának finanszírozására fordítja.

M. E.
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Közösség
A városok maradnak

Beregszász mindenképpen

Október 1-jén volt a premierje a világhálón Baráth Ferenc, azaz G
Man A városok maradnak című dalának. A beregszászi születésű énekes, rapper júliusban két klipet is forgatott a szülőföldjén. Az említett dalt az ugyancsak beregszászi Lengyel János író, De a városok maradnak című versének alapján írta. A klipben neves kárpátaljai művészek, közéleti szereplők vállaltak szerepet, az elkészült mű
egy hároméves projekt gyümölcse. Emellett a kiváló szervezőkészséggel rendelkező zenész indulót írt a város Beregvidék SC labdarúgó csapatának, amiről szintén készült egy klip.
Baráth G Man Ferenccel beszélgettem.
– Mikor és hogyan fogalmazódott meg benned, hogy egy hazafias, mondhatni nemzeti érzelmű dalt írj, ami nagy eséllyel
a kárpátaljai magyarság egyik
emblematikus dalává válhat?
– Még 2017-ben, amikor Lengyel János barátom nálam járt
Németországban, kaptam tőle
egy verset, aminek dallamossága
megzenésítés után kiáltott. Egy
évvel később a Csillagok Tornája nevű rendezvényen tartott
koncertünk során, ahol a barátaimmal léptem fel, János a közönségnek felolvasta ezt a verset. Jó
volt a fogadtatás, sok volt a pozitív visszajelzés. Számomra ez
volt az utolsó lökés, hogy ebből a
versből dalt csináljak. Otthon van
egy stúdióm, ahol a zenéket, a dalokat írom. Két évig folyt az alkotó munka, aztán féléves szervezés, és íme, elkészült a dal, a klip.
Ezúton is megköszönöm minden
résztvevőnek a közreműködést, a
segítséget. Szűcs Nellinek, a Magyar Nemzeti Színház színészé-

gyon örülök, és remélem, utat talál
minden magyar szívéhez, éljen bárhol is a világban.
– Tudom, hogy még friss az élmény, de azért megkérdezem, milyenek a visszajelzések?
– Remek, mondhatni csodálatos. Nem rég van fent a klip a neten,
de már rengetegen megosztották,
többszázan lájkolták. Naponta írnak
kommenteket, nem győzöm megválaszolni a gratulációkat, jó kívánságokat. Nem csupán a barátaim, magyar emberek, de idegenek, sőt ukránok, oroszok is gratulálnak.
– Úgy tudom, ehhez, de a korábbi projektekhez sem kaptál semmilyen anyagi támogatást. Nem is kértél, nem pályáztál sehol?
– Nem. Már az elején eldöntöttem, hogy kizárólag önerőből, a
saját elgondolásaim szerint fogom
megvalósítani a terveimet. Amikor valaki, személy vagy szervezet pénzt ad valamire, akkor jogot is formál, hogy abba beleszóljon. Én nem szeretem, ha beleszólnak a munkámba, akkor nem is érzem igazán a magaménak az elkészült művet. A technikai kivitele-

Baráth G Man (középen) a Beregvidék SC csapatával

nek külön köszönet jár, amiért egy
interjúban méltatta a szerzői munkánkat. Gazdag Mihálynak pedig
azért jár a köszönet, mivel ő vette
fel mindkét klipet.
– Ezután következett két év
alkotói munka.
– Igen. Egy neves zeneszerzőtől vettem az alapot, amire felépítettem a dallamvilágot. A stúdiómban szétszedtem és a zene
megkívánta alapokon újraépítettem a verset. Ahol sok volt, ott kihúztam, máshol hozzáírtam, változtattam. Először rapként próbáltam megvalósítani, ám a vers
szerkezete, de inkább a mélyreható mondanivaló miatt úgy ítéltem
meg, hogy ez nem lesz jó. Ahhoz,
hogy szélesebb közönség fogadja
be a dalt, annak üzenetét, a poposabb változat mellett döntöttem. A
visszajelzésekből az jön le, hogy
nem nyúltam mellé.
– De ezzel még nem volt vége,
hiszen a világjárvány miatt bevezetett korlátozások komoly akadályt gördítettek a forgatások elé.
– Igen, ne tudd meg, mennyit
idegeskedtem emiatt. Rengeteg
telefon, egyeztetés stb. árán végül is minden összejött. Akit csak
megkerestem, mindenki első szóra segített, támogatott. Mondhatni, bár a munka oroszlánrésze
rám hárult, A városok maradnak
dal klipje, kis túlzással, a kárpátaljai magyar közösség összefogásával született meg. Aminek na-

zésben nem ismerek kompromis�szumot, mindig a legnagyobb tökéletességre törekszem. Ezért is dolgozom például évek óta Hőna Dávid operatőr-rendezővel, aki ismert
név a zeneiparban.
– Hosszú évek óta vagy a szakmában, számos dalt írtál, számos
klipet forgattál már, ami nem kevés pénzbe került. Hozzá kell tenni, hogy a német iparban dolgozol, ott keresed a kenyeredet. Mi a
helyzet odahaza, a család mit szól
ehhez, főként a feleséged?
– Közhely, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő, de
az esetemben ez igaz. Krisztina már
a kezdetektől fogva segít, támogat,
sőt olykor, ha megakadok, még tanácsokkal is ellát. Mi mindent megbeszélünk otthon. A fiam szintén
szereti a zenémet, nem véletlen,
hogy ő és a feleségem is szerepelnek 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 Kárpátaljától, de minden tudásommal igyekszem mindazt visszaadni a szülőföldnek, amit tőle kaptam. Magával ragad, elvarázsol az otthoni közönség, ahogy fogadják, szeretik a
zenémet, a dalaimat.
– Akkor térjünk is rá a másik
dalra, a fociindulóra! Honnét jött
az ötlet, hogy te egy labdarúgó csapatnak írj indulót, hiszen, ha jók

az értesüléseim, te nem vagy igazán oda a fociért?
– De a városért, Beregszászért
igen. A Beregvidék SC pedig a várost, a körzetet, az itt élő sportolókat, 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 kapcsolatot a klub vezetőivel, Gajdos Istvánnal, Lőrincz Zsolttal és Péter
Györggyel, akik örömmel fogadták az ötletet. Szóval így indult.
Tulajdonképpen a dalt Lőrincz
Zsolttal ketten hoztuk össze. Fontos a sport, a foci, és hogy egy magyar csapatnak végre van egy igényes indulója, a többi már a játékosokon múlik.
– Ez a forgatás sem volt semmi, hiszen több mint kétszáz ember, köztük gyerekek, ifjú futballista palánták szerepelnek a
klipben.
– Valóban, ez a klip, ha lehet,
még nagyobb logisztikai kihívás
volt a számomra, de ezt is sikerült
leküzdeni. Bár minden szereplőnek külön nem tudom ezt megtenni, elég hosszú lenne a lista,
de itt most külön megköszönöm
a segítséget Babják Zoltán polgármesternek, aki A városok maradnak klipjének megvalósításában nagy segítséget nyújtott. Különben a youtube csatornámon, a
klipeknél minden szereplő külön
fel van sorolva.
– Elkerülhetetlen a kérdés,
hogy a labdarúgók, na és a közönség, hogyan fogadták az indulót?
– Tetszik az embereknek.
Bár még nem történt meg a hivatalos bemutató, de a beregszászi 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, himnusza. Úgy érzem, ezzel is valami maradandót alkottam Beregszász számára.
– Említetted, hogy karácsonyra szeretnél összehozni Beregszászon egy ünnepélyes klipbemutatót.
– Igen, sok tervem van még,
csak nem tudom, hogy járvány
miatt ez sikerül-e. A városok maradnak bemutatóját a színházban
szeretném bemutatni, ahol jelen
lennének a filmben szereplő színészek és táncosok is, no meg
Lengyel János és Hőna Dávid
is. Az indulót is hasonló ünnepélyes körítéssel szeretném bemutatni. Természetesen erről is
lesz díszlemez.
– Alig fejezted be az említett
két dalt, máris új munkába fogtál. Mi a következő lépésed?
– Igen, sok felkérést kapok,
hogy vegyek részt különböző
projektekben, vagy koncerteken
lépjek fel, sajnos a járvány miatt az utóbbi kevésbé kivitelezhető. Most éppen egy munkácsi underground, hipp-hopp csapat animációs videoklipjének elkészítésében veszek részt. Ha
minden jól alakul, novemberben lesz a bemutató. Emellett,
néhány újabb saját ötlet megvalósításának előmunkálatait is elkezdtem, de erről még korai lenne nyilatkozni.
–Természetesen megértem.
Köszönöm a beszélgetést, további eredményes munkát kívánok,
és remélem, hogy a kárpátaljai
közönség hamarosan élőben is
hallhatja a két dalt és más szerzeményedet!
– Azon leszek. Rajtam nem
fog múlni. Hajrá Kárpátalja! Hajrá magyarok!

A beszélgetést lejegyezte
B. Mitracsek Ödön
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Beregszászon átadták a Pásztor Ferenc-díjat

A mártírok vére magvetés

Hiszünk benne, hogy aki Jézus
Krisztusnak szentelte az életét, az ő ügyéért halt mártírhalált, annak a mennyei Atyánál
maga a Megváltó a közbenjárója. Ezek a gondolatok a beregszászi római katolikus templomban megtartott szentmisén
hangzottak el, amelyen megemlékeztek Pásztor Ferenc egykori
beregszászi plébánosról,
pápai prelátusról, akit a
szovjet hatóságok 1948ban tartóztattak le, koholt vádak alapján elítélték, s 1949-ben az egyik
szibériai munkatáborban
vesztette életét. Az alkalmon átadásra került az
idei Pásztor Ferenc-díj is.
A szentmisén Molnár
János plébános Krisztus
azon szavait idézte, melyben a seregek ura a mennyországot egy királyi menyegzőhöz hasonlította.
Ám ahol nem a felszolgált
pompás ételek sokasága a
döntő, hanem a szeretteinkkel, hittestvéreinkkel, barátainkkal, rokonainkkal együtt töltött minőségi idő. Ma ennek a
hiányát – a járvány megfékezésére hozott korlátozások miatt
– bizony közülünk sokan érzik.
A példázat igazából arról szól,
hogy az Úristen olyan gondoskodó szeretettel fordul az emberek felé, hogy mindenki számára
elérhető legyen az üdvösség. Ám
azt mindnyájunknak tudatosítani
kell, hogy az üdvösség egy csodálatos lehetőség, s csak rajtunk
múlik, hogy sikerül-e a menny-

be jutni. Ezért fontos a szilárd hit,
mellette pedig a jó cselekedetek
sokasága, embertársaink megbecsülése és tisztelete.
A szentmise végén Bárdos
István kuratóriumi tag felolvasta
az idei díjazott, Kucsinka Katalin hitoktató laudációját. Az idei
kitüntetett a múlt század kilencvenes éveinek elejétől 22 éven át

dolgozott az egyházközség hitoktatójaként, az első áldozásra való
felkészítőként. Tagja a Szent Kereszt Felmagasztalása kórusnak,
s az önkéntes munkák állandó
résztvevője. Az emlékplakett és
az oklevél Kucsinka Katalin közösségi szolgálatának magas fokon művelt élethivatásának az elismerése, áll a laudációban.
A templomból kijőve a hívek
megkoszorúzták Pásztor Ferencnek, a sztálini terror mártírjának
az emléktábláját.

Kovács Elemér

Megkezdődött a munka a tehetségpontokban

A tehetség nemzeti kincs

A „Genius” Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén immáron
tizedik alkalommal kezdődtek meg a foglalkozások a nyolc tehetségpontban – Aknaszlatinán, Bátyúban, Beregszászban, Mezőváriban, Munkácson, Nagydobronyban, Péterfalván és Ungváron.
A cél, hogy minél több lehetőséget kínáljanak fel a tehetséges tanulók számára, melyek által kiszélesíthetik a már meglévő ismereteiket, készségeiket. Idén 57 iskolából közel 2000 gyerek jelentkezett a 10 alkalomból álló hétvégi képzésekre.
A legnagyobb létszámú beregszászi tehetségpont nyitó alkalmán
Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője köszöntötte 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 boldogulása 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 tanévben is sok program, feladat áll előttünk, s bár a koronavírus okozta helyzet bennünket is nehézségek elé állíthat, de végül is a békés tenger sem
nevel ügyes hajósokat, idézte az ismert mondást az irodavezető. A siker 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 bontásban, tapasztalt pedagógusok irányításával megkezdődtek a tehetséggondozó foglalkozások. A program megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Kovács Erzsébet
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Divatos sminkek Demcsák Gabriellától

Tanulmányi kirándulás a Fekete-Tisza forrásához

A nők már ősidők óta sminkelik magukat. Kleopátra az
ókorban szemét felül kékkel,
alul víz zölddel kontúrozta,
száját pirosra festette. Szemöldökét vastagon szénnel feketítette. A középkorban nem
sminkelték magukat a nemesség köreibe tartozó hölgyek.
A sápadt bőr a törékenység és
előkelőség jelképe volt. A XX.
századtól a kozmetikaipar elsődleges célja az egészségmegőrzés 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 okokból azonban fel kellett ezt adnom.
Hazatérve gondolkoztam el azon,
hogy mivel is szeretnék foglalkoz-

A pedagógusnap és a honismeret jegyében a Beregszászi 4.
Számú Kossuth Lajos Középiskola tanárai és diákjai, mintegy 37-en, tanulmányi kiránduláson vettek részt október
első hétvégéjén. Immár hagyománnyá vált, hogy a pedagógusnap alkalmából Kárpátalja valamely nevezetes földrajzi
helyét keressük fel. Idegenvezetői gyakorlattal rendelkezve
meggyőződésem, hogy vannak
olyan természetjáró útvonalak
vidékünkön, amelyeket „kötelező” ismerni egy kárpátaljainak, ezeket én „beavató túráknak” nevezem. Az egyik ilyen
a Fekete-Tisza 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; megnyugtató volt, hogy az út felén túl voltunk. Aki először járt erre, a földrajzi nevezetesség mellett rácsodálkozott az árusok sokaságára,
a bőséges árukínálatra, s nem
utolsósorban a múzeumnak is
beillő koliba látványosságaira.
Tapasztalat, hogy itt nagyon ízletesen készítik a bánost, a hegyekben nyájakat őrző pásztorok legkedveltebb ételét. Ezúttal sem a
kivétel erősítette a szabályt. Estére értünk Kőrösmezőre, a szállásfoglalás után késői vacsorával
és eligazítással, beszélgetésekkel
búcsúztattuk a napot. A szombati nap zsúfolt volt. Terepjárókon
közelítettük meg a Fekete-Tisza forrásvidékét, majd közel
fél órás hegymenet után elénk
tárult a kiépített forrás. Mindenki a maga módján örült a távol
eső fő úti cél elérésének, a „leg-

A natúr színek dominálnak

gunknak, azonban a pattanásos,
problémás arc kezelése nem mindig egyszerű feladat. Ezért is jó
szakemberhez fordulni, aki megfelelő tanácsot tud adni a hatékony
kezelés érdekében.
– Mi az idei trend a sminkelés terén?
– Jelenleg a natúr színek dominálnak. A barna szín különböző árnyalata az arannyal kombinálva nagyon elegáns és természetes hatást nyújt. A trend azonban nem egy állandó dolog. Egy
smink az adott személy stílusától is függ, hogy harsányabb vagy
visszafogottabb-e a hölgy. Függ
még az alkalomtól, hogy esküvőre vagy születésnapra készítjük-e
a sminket. Valamint a hölgy ruhájához is passzolnia kell az elkészült sminknek. Szóval ez egy
elég összetett dolog.
– Hogyan kezd hozzá egy
smink elkészítéséhez?
– Első lépésként jó alaposan
megtisztítom a bőrt. Ezt követően felkenem a primert. A primer
feltölti a szabad szemmel nem látható pórusokat, kisimítja, selymes tapintásúvá varázsolja a bőrt,
így készíti elő az arcbőrt a töké-

Pedagógusnap és honismeret

magyarabb folyó” eredete látványának. A kis rendezett terület kevésnek bizonyult a sok ember számára, ezért ebédszünetet tartottunk és elidőztünk az Okula-hágó
(1238 m) pavilonjaiban. Sétát tettünk a Bratkivska (1788 m) csúcs
irányába, közben megtapasztalhattuk 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 terepjáróinkkal. Ez a földrajzi nevezetesség az utóbbi két évben jelentős átalakításon ment keresztül. Felépült
egy kápolna, és folyamatban vannak további építkezések. A munkásoktól megtudtuk, hogy a tereprendezés során rátaláltak egy második
világháborús katona holttestére is.
A gombaszezon közepében voltunk,
erről az is tanúskodott, hogy a helyiek zsákokban vitték haza a leszedett gombát. A nap további részében egy késői ebéd és lazítás várt
ránk: csánozás és szaunázás. Meg-

Újraindultak a játékos mentálhigiénés foglalkozások

ni. A sminkelés is érdekelt hobbi szinten. Amikor barátnőimmel
diszkóba készültünk, mindig én
készítettem el a sminkjüket, így
jött az ötlet, hogy kipróbáljam magam ebben a szakmában.
– Hol sajátította el az alapokat?
– A Relax Szépségszalonban
tanultam Nagy Évánál, s egy ideig ott is dolgoztam. Nemrég pedig jött egy lehetőség, hogy a
Sakura szalonba jöjjek át. Nagyon szeretek itt lenni, kellemes
hangulat alakult ki a kollégákkal
is, szeretem az embereket, szeretek velük dolgozni, elégedettséget látni az arcukon.
– Milyen szolgáltatásokat
tud nyújtani a vendégeknek?
– Fő profilom az alkalmi
sminkek készítése. Emellett lehetőség van nálam arctisztításra,
szemöldökformázásra, arcmas�százsra, ultrahangos ránctalanító
kezelésekre, lehet teljes test
gyantázásra is jelentkezni. Valamint szempillaépítést is vállalok igény szerint.
– A kozmetikaipar ma már
nem kizárólag a nők területe.
– Ez így igaz, nekem is egyre több férfi vendégem van. Arcmasszázsra, arctisztításra az urak
is felkeresnek, hiszen ők is szeretnék, ha szép, egészséges bőrük
lenne. Ma már ez egy alap dolog,
hogy tiszta bőrt szeretnénk ma-

letes alapozáshoz. Majd elkészítem a teljes sminket azokkal a színekkel, amelyeket előre megbeszéltünk 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 feladat. Hogyan sikerült ez önnek?
– Tapasztalataim szerint azért,
mert tetszik a vendégeknek a
munkám, meg vannak velem elégedve. Igyekszem jó minőségű
termékekkel dolgozni, hogy tartós legyen a smink, hogy ne okozzon allergiás reakciót. Valamint
szeretek új trendeket is kipróbálni, újdonságokat is megmutatni a vendégeimnek. Úgy gondolom, ezért választanak engem,
ami büszkeséggel tölt el.
– Milyen tervekkel vág neki
a következő évnek?
– Egyelőre nagyszabású terveim nincsenek, a karantén alatt
nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk.
Reméljük, hogy nem kell újra
kényszerpihenőre mennünk, hiszen az nagyon megterhelő volt
mindenki számára. Szeretném
maximálisan jól végezni a munkámat, fejleszteni a tudásomat,
és továbbra is itthon boldogulni.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

Bízzunk a gyermekekben!

Egy mentálhigiénés segítő
szakemberekből álló lelkes csapat – a KMNE és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogató gesztusa révén – kárpátaljai
magyar iskolás gyerekek lelki
egészségmegőrzését és -visszaállítását célzó, nyolc alkalomból álló játékos foglalkozásokon vehet részt.
A projekt még 2019 szeptemberében indult útjára. Márciustól az iskolákat is érintő
korlátozások miatt szünetelt,
azonban szeptemberben segítő szakembereink újra elkezdték érzékeny szakmai munkájukat Beregszász két iskolájában, illetve Nagyszőlősön, Munkácson, Bótrágyon, Somban,
Kaszonyban és Sárosorosziban.
A foglalkozások közel négyszáz
iskolást érintenek. Az alkalmak
mentálhigiénés mélységgel ölelik fel a következő témákat: az
osztályközösség szeretetteljes
légkörének kialakulása, a szülőföldhöz való ragaszkodás, a család, a barátság, az érzelmek felismerése és kifejezése, a szeretetnyelvek, a lelki megküzdési
stratégiák, indulatkezelés, hiteles
kommunikáció, empátia és hála.
A gyerekekre a foglalkozások formája, tartalma újszerűen
hatott (körben ülés, érzelemkifejezés, érzékeny játék, sok beszélgetéssel én-kifejezéssel), öröm-

teli, felszabadító élményként élték, élik meg.
A segítő szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy a résztvevő gyerekek zömének mentálhigiénés egészsége a foglalkozásoknak köszönhetően javul, szo-

rongásszintjük csökken, érzelemkifejező- és empátiakészségük fejlődik, én-képük árnyaltabb, önbecsülésük magasabb szintű lett.
Az alkalmakon jelenlévő osztályfőnökök közül többen megjegyezték, hogy hatvan perc alatt
többet tudtak meg a gyerekekről, mint az addig eltelt évek alatt.
Összességében elmondható, hogy
a mentálhigiénés szemléletmódra
nemcsak a családban, de az iskolában is óriási szükség van, hiszen
a lelki egészség megőrzése a morális magatartással tökéletes össz-

tudtuk, hogy a nyolcszemélyes
nagy csánokat harangöntődében
öntik Kijev megyében, árából
egy jó minőségű személygépkocsit lehetne venni…
Másnap reggeli után indultunk útnak a Tatár-hágóra. Itt
egy erős kaptató után – ezen a
vidéken vízszintes útszakaszt
alig találni – elértünk egy kilátóhoz, ahonnan kitűnő rálátás
nyílt a Csornahora gerincre, a
Hoverlára (2061 m) és a Petrosz
csúcsra (2020 m). Ez út mentén
húzódott régen a magyar-lengyel határ, ezért ez a lengyelek
kedvelt történelmi kirándulóhelye is. (A fennmaradt őrbódéhoz

most nem tettünk kitérőt.) Hazaút
előtt megismerkedtünk az árusok
kínálatával, és még az eső előtt
el tudtunk indulni. Az út folyamán egy-egy település történetét, szokásait hallgattuk, a gyerekek pedig viccekkel szórakoztattak és logikai fejtörők megoldásán gondolkodhattak.
Köszönjük a Bethlen Gábor
Alap támogatását, ami nélkül
nem valósulhatott volna meg ez
a program. Az út régóta vágyott
testi-lelki felüdülés volt mindannyiunk számára. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy útközben
megszülettek a jövő évi kirándulás tervei is.

Bárdos István tanár

hangban van: aki szereti és ismeri saját magát, aki képes az önempátiára, az tud csak empatikusnak
lenni másokkal és ezáltal jól bánni a környezetével. Rossz gyerek
nem létezik: csak gyerek van, aki
eddigi, rövidke életútján kön�nyebben vagy súlyosan megsérült, és ennek következtében némán vagy épp „rendbontó” módon küzd azért, hogy ezt elmondhassa. De eszközei még hiányosak, fejletlenek, így a környeze-

tük számára a viselkedésük kön�nyen tűnhet zavarónak, kellemetlennek, idegesítőnek. A mi dolgunk
nem az, hogy sokadikként ítélkezzünk felette, rákiabáljunk, megszégyenítsük vagy elküldjük. A mi dolgunk 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.

Kurmai-Ráti Szilvia
programfelelős

2020.
október 14.

Tükör
A terítéken: vadgalamb, fürj, esetleg vadkacsa és vadlúd

Vadászat járvány idején

A vadkacsák kilövésére vonatkozó hatósági engedély megadásával megyénkben két hónappal ezelőtt megkezdődött
az idei vadászati idény. Vajon a
járványhelyzet mennyire befolyásolja Nimród utódainak tevékenységét? Először ezt a kérdést tettük fel Popovics Sándornak, a makkosjánosi vadásztársaság elnökének.
– Igazából a koronavírus leküzdése érdekében hozott intézkedések alig érintik a vadászkollektívák mindennapi életét.
Annyi változás történt, hogy eligazításkor betartjuk a kötelező
szociális távolságot. Aki az ol-

a vadkacsák és kisebb vizes élőhelyek mentén telepednek le.
– A természet tehát visszahódította annak a területnek egy részét, amit korábban az ember magának sajátított ki. A vadon élő állatok mennyire élnek azzal a lehetőséggel, hogy belakják ezeket a
cserjés-bozótos részeket?
– Maximálisan. Az apróvadak
közül a fácánok, a fürjek, a nyulak szépen szaporodnak ezeken a
helyeken. A májusi-júniusi hos�szan tartó esőzések miatt késett a
lucerna levágása. A gépkezelők arról számoltak be, hogy a késői kaszáláskor igen sok fiatal szárnyas
vadat riasztottak fel. Ez azt jelzi,
Fotó: Matúz István

Kárpátaljái és magyarországi vadászok egy sikeres
tuzséri récézés terítékénél
vasó közül vett már részt vadkacsavadászaton, az tudja, hogy
a hajnali vagy az esti húzásra
készülődő vadászok egymástól
legalább 40-50 méterre, a bokrok takarásában foglalják el helyüket a vizes élőhelyek partján. 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 található. Ám a főkanális szélét, illetve a töltést olyannyira benőtte a
bozót, hogy az ember számára
szinte teljesen megközelíthetetlen. Látni tehát látunk – olykor
jelentős számban is – fölöttünk
magasan szálló vadkacsákat, ám
az említett okok miatt puskacsővégre kapni nem tudjuk őket.
Hasonló helyzet a nálunk megjelent vadludakkal. Remélhető,
valamelyest változik a helyzet
a hidegek beálltával, amikor is
északi irányból is megjelennek

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 élőhelyeik könnyebben megközelíthetők
a puskás emberek számára.
– Vadászat a koronavírus árnyékában. Fogadnak-e vendégvadászokat az itteni kollektívák?
– Elvben ez a lehetőség továbbra is fennáll. De mivel, mint
mondottuk, nálunk a vizes élőhelyek
jelentős része megközelíthetetlen,
más részük pedig az alacsony színvonalú vízgazdálkodás miatt kiszáradt, így nincs értelme vendégeket
fogadni. Inkább az a jellemző, hogy
a kárpátaljai vadászok tesznek eleget
a hágón túli jóbarátok, közeli ismerősök meghívásának. A beszámolók
szerint ott ugyanis a hatalmas tavak,
víztározók mentén nagyon eredményesek az esti és a hajnali húzások.

Nagycsaládosok sportnapján

Örömjáték közösségben

A Kárpátaljai Magyar Nagy
családosok Egyesülete (KMNE)
október 3-án rendezte meg az
idei második sportnapját. Mivel a mostani körülmények miatt nem lehetett beltéri programokat szervezni ilyen nagy létszámban, ezért a beregszászi
Barátság Stadionban voltunk.
A napot közös imával kezdtük. Ezután a csapatok elosztása következett, ahol 5 csapatkapitány választotta ki a játékosokat a csapatba, és kezdődött is
a megmérettetés. A versenyszámok nagyon sokszínűek, érdekesek és szórakoztatóak voltak.
Zsákban futással kezdtünk, majd
volt még kosárba dobás, talicskázás, dekázás stb. A legjobb az
egészben, hogy minden korosztálynak fontos szerepe volt a játékokban. Végül a szoros versenyben a piros csapat szerezte a legtöbb pontot, de szerintem minden csapat győztesnek érezhet-

te magát, hiszen nagyon élvezetes
volt a játék.
A verseny után minden család
kapott ajándékokat az egyesülettől, ami egy focilabdát, egy twistert

és egy bokán pörgő játékot tartalmazott. Az eredményhirdetésnél
Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét is köszönhettük körünkben, sőt a gyerekek egy nagy doboz édességet is kaptak tőle.

– Ejtsünk néhány szót a további menetrendről.
– Októberben elkezdődött a
fácánvadászat, majd november
végén már a tapsifülesekre is lőhetünk. Most még csak a határban dolgozó ismerős traktoristák
elmondása alapján tudjuk felmérni, hogy szaporodás tekintetében
miként sikerült apróvadjaink számára a mostani idény. Ami mindenképpen örvendetes: jelentősen nőtt az őzpopuláció.
– No és a vaddisznóállomány?
– Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor az afrikai sertéspestis elérte a megyénket, hatósági határozat született a vaddisznók jelentős számú csökkentésére abból a célból, hogy ily módon
védjük meg a háztáji sertésállományt. Speciális brigádok alakultak a kondák kilövésére, ám
már akkor is tudnivaló volt, hogy
ez nem lesz könnyű feladat, mivel egy nagyon óvatos, ha fogalmazhatnánk így, egy nagyon intelligens állatról van szó. Sejtéseink beigazolódtak. Néhány
többé-kevésbé sikeres hajtóvadászat után a vaddisznók egyszerűen felhúzódtak a hegyvidéki hatalmas kiterjedésű erdős területekre, s ott már bottal üthettük az állatok nyomát. Most viszont óvatosan újra leszivárogtak
hozzánk, s elsősorban a kukoricásokban húzódnak meg. Tudni kell, hogy legfontosabb takarmánynövényünket itt, az alföldi
régióban, többezer hektáron termesztik, így az nem csupán nagyszerű éléskamra, de egyben kiváló búvóhely is a számukra.
– No és a sertéspestis?
– A laboratóriumokban elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a mostanáig kilőtt állatok egészségesek, ami mindenképpen biztató fejlemény.
Amúgy pedig nem kell félteni a sertevadat, mert nagyszerűen szaporodik. Szaporodási rátája – természetesen megfelelő
élettér esetén – a vadon élő állatok 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 – ismétlem, kedvező körülmények
között – a létszámuk elérheti a
negyven darabot is.

Kovács Elemér

A programhoz egy jól kiérdemelt ebéd is tartozott. Minden
család külön pizzákat kapott. Ezután még két KMNE-es tortával
is megvendégeltek bennünket.
Nagycsaládos kamaszként elmondhatom, hogy nagyon tetszett
ez az együtt töltött nap, jók voltak a programok, a helyszín, szuper volt a közösség. Sok szép élményt szereztem ezen a progra-

mon, és remélem, jövőre is sor
kerül a rendezvényre!
Köszönet a megvalósulásért a
Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

Tarpai Julianna
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Botos István vőfély és rádiós műsorvezető

Ébresztő, halljunk szót

Egy esküvő levezénylése nem a
legegyszerűbb feladatok közé
tartozik. A régi időkben többnyire a vőlegény egyik barátja, rokona hivatott irányítani
a násznépet és az eseményeket, manapság azonban már
hivatásos vőfélyeket kérnek
fel. A vőfély feladata látszólag igen egyszerű: szórakoztat és irányít. A hagyományok
szerint ő búcsúztatja el a vőlegényt, majd a násznéppel karöltve kikéri a menyasszonyt a
szülői házból. Mindezt humoros rigmusokba öntve, teletűzdelve jókívánságokkal.
Botos István már tizennégy
éve űzi ezt a szakmát, melyet
hivatásaként él meg. Emellett a
Pulzus Rádió műsorvezetőjeként
szórakoztatja a nagyérdeműt. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Badalóban születtem, ott
is végeztem az általános iskolai
tanulmányaimat. Ezt követően a
Beregszászi 11. Számú Szakközépiskolában tanultam. Egészen
fiatalon, tizenhét évesen már elkezdtem vőfélykedni. Kezdetben
csak hobbiként indult ez a szen-

– Tapasztalataim szerint ebben a szakmában nem az indulás
a nehéz, hanem megmaradni benne, olyat nyújtani, hogy évek múlva is keressék a szolgáltatásomat.
Tizennégy év alatt sokat változott a lakodalmak világa, amelyhez nekünk is alkalmazkodni kell,
mindig meg kell újulni, mindig
valami egyedit kell hozni. Szeretem megismerni a párokat, az ő
igényeiket, mit szeretnének. Ez
az alapja egy programnak. Majd
jönnek a versek, a különböző játékok. Szerencsére az internet ma
már sok ötlettel halmoz el.
– A vőfélykedés egy hagyományosan régi szakma. Hogyan
lehet ebben megújulni?
– Mint említettem, változtak
a szokások. Külföldön divatos
kifejezés lett a ceremóniamester, aki szinte átveszi a műsorvezető szerepét. Ma már több a
show elem az esküvőkön, a szórakoztató játék. Ezekhez kell nekünk alkalmazkodni, ebben tudunk megújulni.
– Kárpátalján több neves vőfély is működik. Hogy gondolja, mi az ön sikerének a titka?
- Nagyon szubjektív dolog,

vedély, mára pedig már hivatásommá 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 tanultam internetről is, valamint Tóth
Győző kollégám is nagy segítségemre volt.
– Emellett az éterben is hallhatjuk.
– Minden ember életében van
egy nehezebb időszak. Számomra ez a 2016-os év volt, emellett
a legboldogabb is, mert abban az
évben született meg a kisfiam.
Akkoriban több dologgal foglalkoztam, próbáltam megtalálni a
helyem. A feleségem bátorítására pedig belevágtam a rádiózásba. Immár negyedik éve dolgozom a Pulzus Rádióban műsorvezetőként. Csütörtök reggelenként az Ébresztőt Cseh Ádámmal visszük, a Sportkeddvet Barna Györggyel vezetjük, valamint
a Slágermúzeumban vagyok még
hallható, ami egy kívánságműsor.
– Hogyan érzi magát a rádiózás világában?
– Ez az ágazat nagyon más,
mint a vőfélykedés. Sokszor hallom, hogy milyen könnyű nekem, mert csak beszélni kell.
Hát ez nem igaz. Mint mindenben, ebben is komoly munka van.
Rengeteget készülünk egy-egy
műsorra, össze kell állítani a tematikát, figyelni kell az aktualitásokra egy sportműsor keretében, a kívánságműsornál a régi
dalok világában kell jártasnak
lenni. Ezek élő műsorok, hogyha hibázunk, azt nem lehet kijavítani, azt sokan hallják, tehát a
maximumot kell nyújtanunk. De
nagyon szeretem ezt a munkát,
feltölt energiával.
– Térjünk vissza a vőfély
szakmához.

hogy ki mondhatja magát sikeresnek. Én mindig arra törekedtem, hogy jó kapcsolatokat építsek ki, hogy a pároknak tets�szen a munkám. Ha ezt elmondják a barátaiknak, remélhetőleg
engem keresnek majd. Minden
párt kicsit a magaménak érzek,
megkedvelem őket, így jó barátságok is köttetnek.
– Hogy érzi, az eltelt évek
alatt miben fejlődött?
– Úgy érzem, hogy mindkét
munkám által sokkal nyitottabb
lettem. Megtanultam, hogyan kezeljem a különböző szituációkat,
ha valami nem a terv szerint megy,
akkor hogyan lehet rajta jól változtatni. Kezdetben szórakozásként,
hobbiként éltem meg, ma már komolyabban állok hozzá, talán köszönhető ez annak is, hogy apa lettem, ami egy csodálatos érzés. A
feleségem, Andzselika mindenben
támogat, amiért nagyon hálás vagyok neki. Ő az a társ, aki nélkül
ma nem lennék az az ember, aki.
Buktatók mindig vannak, de a fontos az, hogy egy társsal mindig támogassuk egymást.
– A karantén időszakát hogyan élte meg?
– Számomra nagyon nehéz
volt. Vőfélyként korábban szinte minden szombaton esküvőre mentem, egész héten készültem rá, most pedig ez elmaradt,
szinte nem találtam a helyem.
Emellett a rádiós idősávokat is
le kellett vennünk, tehát a munkám nagy részét nem végezhettem. Egy maximalista, folyton
pörgős személy számára ez igen
megterhelő. Viszont ez az időszak megtanított arra, hogy értékelnünk kell, amit az élettől
kaptunk, a családot, a barátokat,
a munkát, az egészséget.
– Mi pedig sok sikert kívánunk a további munkáihoz!

Kurmay Anita
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2020.
október 14.

Heti műsor

Köszöntjük Nándor nevű olvasóinkat!

Hétfő

Október 19.

16:05 Don Matteo

Köszöntjük Vendel nevű olvasóinkat!

Kedd

Olasz tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

04:50 Teleshop
Török tévéfilmsor.
05:15 Barátok közt
19:35 Rex felügyelő
06:00 Reggeli
Német bűnügyi té09:05 Asztro Klub
véfilmsor.
10:10 Teleshop
20:30 Kékfény
11:50 Glades – Tenger- 21:25 Diagnózis
parti gyilkosságok
Tévéfilmsor.
Am. krimisor.
22:05 Kenó
12:55 Drága örökösök 22:15 Ne ölj! II
Magyar filmsor.
Krimisor.
14:05 Nyerő Páros
23:15 Don Matteo
15:55 Egy csodálatos
Olasz tévéfilmsor.
asszony
00:20 4 összeesküvő
Török filmsor.
és 1 temetés
17:05 Barátok közt
Német bűnügyi té18:00 RTL Híradó –
véfilmsor.
Esti kiadás
01:15 Hogy volt?! - Vá18:50 Fókusz
logató adások
20:00 Drága örökösök 02:10 Új idők, új dalai
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

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:35 Itthon vagy!
01:10 Autogram
05:55 Öt kontinens
02:00 Két város, avagy 06:20 Summa
utazás Európa
06:40 Család'20
mélyére
07:10 EtnoKlub
03:05 Fókusz
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok 09:50 Jó ebédhez szól
06:10 Tűsarok - mini
a nóta
06:15 MOKKA
10:25 Útmutató
06:25 Tények Reggel 10:50 Önkéntesek
06:55 MOKKA
11:25 A szerelem nem
08:45 MOKKACINO
szégyen
09:35 TELESHOP
Magy. romanti10:50 Jóban Rosszban
kus film
Magyar filmsor.
12:50 V4 híradó
12:00 Tények Délben 13:00 Híradó
12:30 Walker, a Texas-i 13:15 Roma magazin
kopó
13:45 Domovina
Am. akciófilm-sor.
14:20 Család-barát
13:30 Walker, a Texas-i 15:50 Divat & dizájn
kopó
Am. akciófilm-sor. 16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
14:35 Vészhelyzet
17:20 Ízőrzők
Mexikóban
17:55 Ízőrzők
Mexikói filmsor.
15:40 Kegyetlen város 18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
19:25 Jó ebédhez szól
Török filmsor.
a nóta
17:20 Remények földje
Török romantikus
20:00 Legenda - válogatás
filmsor.
20:25 Legenda - válogatás
18:00 Tények
21:00 Híradó
18:45 Tények Plusz
21:25 V4 híradó
19:50 Mintaapák
21:35 Ridikül
Magyar fikciós sor. 22:30 Dokuzóna
20:45 Bezár a bazár! 23:30 Hazajáró
22:25 Újratervezés
00:00 Hagyaték
23:25 Magánnyomozók 00:35 Hetedhét kaland
00:30 Bűnös Chicago 00:45 M2 matricák –
Am. akciófilm-sor.
Triangulum
01:35 Gotham
00:55 Himnusz
Amerikai sor.
01:00 Híradó
02:40 Tények Este
01:20 Angol nyelvű hírek
03:30 Zeneexpressz - Fásy
Ádám műsora

Október 20.

16:00 Don Matteo

Köszöntjük Orsolya nevű olvasóinkat!

Szerda

Olasz tévéfilmsor.

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.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
12:20 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22:20 Kenó
22:25 Pietro szigete
Am. krimisor.
Bűnügyi tévéfilmsor.
13:25 Drága örökösök
23:25 Don Matteo
Magyar filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
14:35 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 00:20 4 összeesküvő
és 1 temetés
asszony
Német bűnügyi téTörök filmsor.

véfilmsor.

17:05 Barátok közt
01:15 Hogy volt?! - Vá18:00 RTL Híradó –
logató adások
Esti kiadás
02:10 Rúzs és selyem
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

05:00 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

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
Bűnügyi tévéfilm
08:45 MOKKACINO
12:50 V4 híradó
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 13:45 Unser Bildschirm
12:30 Walker, a Texas-i 14:20 Család-barát
15:50 Család'20
kopó
Am. akciófilm-sor. 16:15 Novum
13:30 Walker, a Texas-i 16:45 Térkép
kopó
17:20 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor. 17:55 Ízőrzők
14:35 Vészhelyzet
18:30 Borbás Marcsi
Mexikóban
szakácskönyve
Mexikói filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
a nóta
Török filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
20:00 Már egyszer tetszett!
Török filmsor.
21:00 Híradó
17:20 Remények földje 21:25 V4 híradó
Török romantikus
21:35 Ridikül
filmsor.
22:30 Klasszikusok
18:00 Tények
délidőben
18:45 Tények Plusz
23:35 Hazajáró
19:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 00:05 Hagyaték
20:45 Bezár a bazár! 00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
22:25 Újratervezés
Triangulum
23:25 Magánnyomozók
00:30 Bűnös Chicago 00:55 Himnusz
Am. akciófilm-sor. 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gotham
Amerikai sor.

02:40 Tények Este

04:55 Kézilabda
05:00 Labdarúgó
közvetítés
közvetítés
06:30 Sporthíradó
05:55
Hajnali
05:55 Hajnali
07:20 UEFA Bajnokok
06:30 Sporthíradó
gondolatok
gondolatok
Ligája magazin
07:25 UEFA Labdarú- 06:00 Híradó
06:00 Híradó
07:55 Kosárlabda
gó Bajnokok Li- 06:35 Nemzeti
06:35 Nemzeti
magazin
gája-selejtező
Sporthíradó
Sporthíradó
08:40 Kézilabda
09:25 Pecatúra
06:50
Kenó
06:50 Kenó
magazin
10:00 Sporthíradó
06:51 Srpski ekran
06:55 Roma magazin 10:30 Kosárlabda
07:20 Unser Bildschirm 09:25 Jövünk!
07:20 Domovina
10:00 Sporthíradó
közvetítés
07:50 Ridikül
07:50 Ridikül
10:25 UEFA Bajnokok
12:25 Szabadidő
08:45
Drága
doktor
úr
08:45 Drága doktor úr 13:00 Sporthíradó
Ligája
Olasz
vígjátéksor.
Olasz vígjátéksor.
13:00 Sporthíradó
13:20
UEFA
Bajnokok
09:35
Fogd
a
kezem
09:40 Fogd a kezem
13:30 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
Ligéja selejtező
Török tévéfilmsor.
közvetítés
10:25 Család-barát
15:15 Kosárlabda
10:25 Család-barát
15:05 UEFA Bajnokok
12:00
Déli
harangszó
magazin
12:00 Déli harangszó
Ligája
16:00 ISL - Nemzetkö- 12:01 Híradó
12:01 Híradó
17:00 Sporthíradó
12:35
Nemzeti
zi
Úszóliga
12:35 Nemzeti
17:15 Fradi Tv
Sporthíradó
18:00 Kézilabda
Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor:
12:55 Jamie egyszerű
magazin
Kosárlabda
12:50 Jamie egyszerű
és gyors kajái
18:45 Góóól2
18:00 Kosárlabda
és gyors kajái
13:20
A
világ
19:45
Felvezető
műsor:
közvetítés
13:20 A világ
Labdarúgás
madártávlatból 19:50 Értékelő műsor:
madártávlatból
20:00 Labdarúgó
13:45 A világ
Kosárlabda
13:45 A világ
közvetítés
madártávlatból 20:00 Felvezető műsor:
madártávlatból
Labdarúgás
14:15 Sorsok útvesztője 21:50 Értékelő műsor: 14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok
Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő
22:15 Sporthíradó
Ligája
15:10 Rex felügyelő
Német bűnügyi té- 22:50 Értékelő műsor:
Német bűnügyi té- 22:40 UEFA Bajnokok
véfilmsor.
Labdarúgás
Ligája selejtező
véfilmsor.

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

Október 21.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Előd, Jozefin nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Október 22.

18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
Német bűnügyi té- 05:15 Barátok közt
véfilmsor.
06:00 Reggeli
20:30 Skandináv Lottó 09:05 Asztro Klub
20:40 Hölgyek
10:10 Teleshop
paradicsoma
11:50 KölyökKalauz
Olasz romantikus
Am. vígjátéksor.
12:20 Glades – Tengertévéfilmsor.
12:20 Glades – Tengerparti gyilkosságok
21:45
Dogman
parti gyilkosságok
Am. krimisor.
Kutyák
királya
Am. krimisor.
13:25 Drága örökösök
Olasz játékfilm
13:25 Drága örökösök
Magyar filmsor.
23:25 Kenó
Magyar filmsor.
14:35 Házasodna a gazda
14:35 Házasodna a gazda 23:30 Elfeledett hőseink 15:55 Egy csodálatos
15:55 Egy csodálatos 00:00 Szabadság tér ´89
asszony
00:50 Don Matteo
asszony
Török filmsor.
Olasz
tévéfilmsor.
Török filmsor.
17:05 Barátok közt
01:50 4 összeesküvő
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
és 1 temetés
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Német bűnügyi téEsti kiadás
18:50 Fókusz
véfilmsor.
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök
20:00 Drága örökösök
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
21:05 Házasodna a gazda
22:20 Barátok közt
05:00 Híradó
22:20 Barátok közt
23:10 RTL Híradó 05:15
Angol
nyelvű
hírek
23:10 RTL Híradó Késő esti kiadás
05:20
Német
nyelvű
Késő esti kiadás
23:50
Brandmánia
hírek
23:45 CSI: Miami
00:35 Kalandozó
05:25
Orosz
nyelvű
hírek
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:20 Édesítő
Am. krimisor.
02:05 CSI: A
00:55 ÉletmódKalauz 05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
05:55 Család'20
01:40 HighLife
Am.-kanadai
06:15
Élő
egyház
02:25 Fókusz
krimisor.
06:40
Kárpát-medence
03:25 Amerika legvic03:00 Fókusz
07:10
EtnoKlub
cesebb videói
08:05 Élő népzene
Am. vígjátéksor.
09:05 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok
10:05 Rome Reports - 06:10 Tűsarok - mini
Vatikáni híradó 06:15 MOKKA
05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini 10:30 Így szól az Úr!
06:25 Tények Reggel
10:35 Kereszt-Tények 06:55 MOKKA
06:15 MOKKA
10:45
Vallás
és
06:25 Tények Reggel
08:45 MOKKACINO
szabadság
06:55 MOKKA
09:35 TELESHOP
08:45 MOKKACINO 10:50 A sokszínű vallás 10:50 Jóban Rosszban
11:05 Önkéntesek
09:35 TELESHOP
Magyar filmsor.
10:50 Jóban Rosszban 11:45 Az elefánt
12:00 Tények Délben
Tévéfilm
Magyar filmsor.
12:30 Walker, a Texas-i
12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
kopó
12:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
13:15 Hrvatska
kopó
13:30 Walker, a Texas-i
Kronika
Am. akciófilm-sor.
kopó
13:30 Walker, a Texas-i 13:50 Ecranul nostru
Am. akciófilm-sor.
14:20 Család-barát
kopó
14:35 Vészhelyzet
15:55 Magyar gazda
Am. akciófilm-sor.
Mexikóban
16:15 Mesterember
14:35 Vészhelyzet
Mexikói filmsor.
16:45 Hazajáró
Mexikóban
15:40 Kegyetlen város
Mexikói filmsor.
Török filmsor.
17:10 Mi az autonómia?
15:40 Kegyetlen város 17:20 Ízőrzők
16:45 A bosszú
Török filmsor.
csapdájában
17:55 Ízőrzők
16:45 A bosszú
Török filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
csapdájában
17:20 Remények földje
szakácskönyve
Török filmsor.
Török romantikus
19:00 Jó ebédhez szól
filmsor.
17:20 Remények földje
a nóta
Török romantikus
18:00
Tények
20:00 Hogy volt?!
filmsor.
18:45 Tények Plusz
21:00
Híradó
18:00 Tények
19:50 Mintaapák
21:25 V4 híradó
18:45 Tények Plusz
Magyar fikciós sor.
21:35
Ridikül
19:50 Mintaapák
20:45 Bezár a bazár!
Magyar fikciós sor. 22:30 Monyo+Baba - A 22:25 Újratervezés
szabadság ára,
20:45 Bezár a bazár!
23:25 Propaganda
összehangolva
22:25 Újratervezés
00:00 Magánnyomozók
23:25
Hazajáró
23:25 Magánnyomozók
01:00 Bűnös Chicago
00:30 Bűnös Chicago 00:00 Hagyaték
Am. akciófilm-sor.
00:35 Hetedhét kaland 02:10 Gotham
Am. akciófilm-sor.
00:45 M2 matricák –
01:35 Gotham
Amerikai sor.
Triangulum
Amerikai sor.
03:05 Tények Este
00:55 Himnusz
02:40 Tények Este
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
05:55 Hajnali
gondolatok
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Sporthíradó
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
07:30 Kosárlabda
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
közvetítés
Sporthíradó
06:40 Kenó
09:25
Fradi
Tv
06:40 Kenó
06:45 Rondó
10:00 Sporthíradó
06:45 Hrvatska
10:25 UEFA Bajnokok 07:45 Ridikül
Kronika
Ligája magazin 08:40 Drága doktor úr
07:15 Ecranul nostru 10:55 Labdarúgó
Olasz vígjátéksor.
07:45 Ridikül
09:35 Fogd a kezem
közvetítés
Török tévéfilmsor.
08:40 Drága doktor úr 13:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
13:30 ISL - Nemzetkö- 10:25 Család-barát
09:35 Fogd a kezem
12:00 Déli harangszó
zi Úszóliga
Török tévéfilmsor.
14:55 UEFA Bajnokok 12:01 Híradó
10:25 Család-barát
12:35 Nemzeti
Ligája
12:00 Déli harangszó 17:00 Sporthíradó
Sporthíradó
12:01 Híradó
17:15 UEFA Bajnokok 12:55 Jamie egyszerű
12:35 Nemzeti
és gyors kajái
Ligája összefoglaló
Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor: 13:20 Pingvinposta
12:55 Jamie egyszerű
14:15 Sorsok útvesztője
Kézilabda
és gyors kajái
Török tévéfilmsor.
18:15 Kézilabda
13:25 Veszélyben
15:05 Rex felügyelő
közvetítés
Német bűnügyi téa sarkvidék
19:45 Értékelő műsor:
véfilmsor.
14:15 Sorsok útvesztője
Kézilabda
Török tévéfilmsor.
20:00 Felvezető műsor: 15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő
Labdarúgás
Német bűnügyi té- 21:00 UEFA Bajnokok 17:05 Ridikül
18:00 Híradó
Ligája
véfilmsor.
22:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
16:05 Don Matteo
Sporthíradó
Labdarúgás
Olasz tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi tévéfilmsor.

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 tévéfilmsor.

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 Úton-útfélen
11:05 Biblia és irodalom
11:25 Irány Mexikó!
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Család-barát
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

Heti műsor
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11:00 Római katolikus 11:45 Mi az autonómia?
szentmise a
11:50 Kincsesládánk
zsámbéki katoli- 12:20 Kincsesládánk
templomból 12:50 V4 híradó
Október 23.
Október 24.
Október 25. 12:00 kus
Déli harangszó 13:00 Híradó
18:40 SzerencsePerc
12:01 Híradó
szerelem
10:30 Tűsarok
13:25 Múlt és Jelen
Magyar játékfilm
18:45 Szerencse
11:00 Több mint TestŐr 12:35 Nemzeti
22:05 Autonómia alul
22:50 Kenó
Szombat
Sporthíradó
11:35 Super Car
nézetből - Sze23:00 Szabadság tér 56 04:10 Verdák
19:40 Halál a Níluson 04:10 Kölyökklub
12:50 Jó ebédhez szól
12:05 Életmódi
melvények a
04:05 Kölyökklub
Tévéfilm
Bűnügyi
film
Am. animációs kaa nóta
12:40 Innovátor
05:15 Fókusz Plusz
Magyar Auto04:25 A zsoldoskatona
22:00 Egy fiú hazatér 06:00 Teleshop
landvígjáték
Olasz-fr. akcióvíg- 00:40 Partitúra
13:20 A szenvedélyes
13:10 Brandépítők
nóm Tartomány
Angol filmdráma
01:40 Don Matteo
játék
06:00 Teleshop
Anna Magnani
13:45 Street Racers 06:40 Kölyökklub
történetéből
Olasz tévéfilmsor.
23:40 Kenó
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
Formula E ma- 14:15 Édes anyanyelvünk 22:55 Mi az
09:35 HighLife
02:40
4
összeesküvő
23:50
Fábry
06:30 Kölyökklub
09:25 KölyökKalauz
14:20 Férfihűség
gazin
10:10 Teleshop
autonómia?
és 1 temetés
01:10 Csak színház
09:50 Micimackó
09:55 Teleshop
Magyar játékfilm
14:20 Vuk
11:10 A Muzsika
23:10 A fehérballonos
Német
bűnügyi
téés más semmi
visszatér
10:55 Brandmánia
16:00 Hatoslottó
Magyar rajzfilm
TV bemutatja!
23:50 Családmeséink véfilmsor.
Tévéfilmsor.
Am. animációs ka11:30 ÉletmódKalauz
sorsolás
16:00 Jurassic Park 3.
11:50
Szuperzöld
a családi talk03:30 Magyar Krónika 12:10 Autogram
02:05 Don Matteo
landvígjáték
Am.
akció-kaland16:05 Hogy volt?!
12:30 Az Év Hotele
show
Olasz
tévéfilmsor.
11:20 Kínában született 03:55 Élő egyház
film
12:50 Édesítő
17:00 Mozogj otthon!
13:15 XXI. század – a
02:06
4
összeesküvő
12:55 Joe, az óriásgorilla
13:35 Aranyhaj és
17:10 Mozogj otthon!
legendák velünk 18:00 Tények
és 1 temetés
Am. kalandfilm
18:50 Sztárban sztár 17:25 Borbás Marcsi
a nagy gubanc
élnek
Német
bűnügyi
té15:25 Verdák
22:25 A szürke ötven
Am. animációs kaszakácskönyve
13:55 Házon kívül
04:35 Bringasport
véfilmsor.
Am. animációs ka- 05:00 Híradó
landvígjáték
árnyalata
18:00 Híradó
14:30
Banános
Joe
04:50 Góóól
02:45 Mesterember
landvígjáték
05:15 Angol nyelvű hírek 15:40 Verdák 2.
Am.
romantikus
18:25 Nemzeti
Olasz akcióvígjáték
05:45 Labdarúgó
03:15
Magyar
Krónika
18:00 RTL Híradó –
05:20 Német nyelvű
filmdráma
Am. animációs kaSporthíradó
16:40 Cobra 11
közvetítés
03:40 Család'20
Esti kiadás
landvígjáték
hírek
01:15 Kamuzsaruk
Német akció18:45 Családi kör
07:45 Múlt és Jelen
19:00 Aranyhaj és a
Am. akcióvígjáték
05:25 Orosz nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
film-sor.
19:40 Magyarország
08:15 Jövünk!
nagy gubanc
03:30 Zsaruvér
Esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek
18:00 RTL Híradó –
szeretlek!
08:50 Bringasport
Am. animációs ka- 05:35 Itthon vagy!
Am. krimi-sor.
19:00 Fókusz Plusz
Esti kiadás
21:15 Charlotte Gray 09:10 Judo Grand Prix
landvígjáték
04:05 Ridikül
20:00 Apatigris
05:55 Multiverzum
19:00
Álarcos
énekes
Angol
játékfilm
- Budapest
21:05 Ocean's 8 - Az
Magyar vígjátéksor. 05:00 Híradó
06:25 Kárpát-medence
Ki van a maszk
23:10 Kenó
11:30 Forma-1 évszázad átverése 06:45 Kék bolygó
20:50 Tarzan legendája 05:15 Angol nyelvű
mögött?
23:20 Néhány nap
Am. akcióvígjáték
Időmérő edzés
Am. kalandfilm
04:00 Esély
hírek
07:10 EtnoKlub
21:35 Vakáció
Oblomov életéből 12:55 UEFA Bajnokok
23:25 Napszállta
23:20
Lovagok
hábo04:20
Himnusz
05:20
Német
nyelvű
08:05
Élő
népzene
Amerikai
vígjáték
Játékfilm
Magyar film
Ligája magazin
rúja - Harc a
04:25 „…festeni fohírek
08:30 Élő népzene
23:50 Portré
02:45 Az Év Hotele
13:30 M4 Sport:
végsőkig
gok…” - Port05:25 Orosz nyelvű
09:00
Jó
ebédhez
szól
00:35
Ocean's
8
Az
év03:20 Amerika legvicForma-1
Angol-am. kalandréfilm Karátson
hírek
a nóta
század átverése
cesebb videói
film
14:10 Forma-1 Gábor festő05:30 Kínai nyelvű
09:30 Jó ebédhez szól
Am. akcióvígjáték
04:20
Magyar
történelAm. vígjátéksor.
02:00 Red
Nagydíj futam
művész, íróról hírek
a nóta
02:55 CSI: A
mi arcképcsarnok 16:10 M4 Sport:
Am. akcióvígjáték
MMA portré
05:35 Itthon vagy!
10:00 Mi az autonómia? 03:05 CSI: A
helyszínelők
05:00 Híradó
Forma-1
05:25 Borbás Marcsi 05:15 Angol nyelvű hírek
05:55 Magyar gazda
Am.-kanadai
10:10 Katolikus krónika
helyszínelők
16:30 Felvezető műsor:
szakácskönyve
06:20
Unió27
krimisor.
10:35 Mai hitvallások
05:20 Német nyelvű
04:50 Walter Mitty
Am.-kanadai
Labdarúgás
05:50 Hajnali
06:40 Itthon vagy!
11:05 Önkéntesek
krimisor.
hírek
titkos élete
17:00 Labdarúgó
gondolatok
07:05
Opera
Café
11:35
Irány
Caracas
Am. kalandfilm
05:25 Orosz nyelvű hírek
közvetítés
06:00 Híradó
07:30 Folkudvar
Tévéjáték
07:15 Csápi - Az
05:30 Kínai nyelvű
18:45 Értékelő műsor:
06:30
Nemzeti
08:00
Evangélium
04:35
Lazíts,
Kevin!
12:50
V4
híradó
óceán hőse
hírek
Labdarúgás
Sporthíradó
Am. vígjáték-sor.
13:00 Híradó
Sp.-belga-svájci04:00 Zenebutik Gála 08:25 Mi az
05:35 Itthon vagy!
19:00 Felvezető műsor:
06:45 Kenó
autonómia?
04:55
Lazíts,
Kevin!
13:15 P'amende
am.-kínai-angol
04:30 Zenebutik Gála
05:55 Térkép
Labdarúgás
06:55 Családi kör
Am. vígjáték-sor.
animációs film
13:45 Öt kontinens
05:00 Egy rém rendes 08:35 Hogy volt?!
06:20 Élő egyház
19:15 Labdarúgó
08:00 Isten kezében
09:30
Gasztroangyal
05:00
Egy
rém
rendes
09:15 Így neveld a
14:15 Patria Nostra család
06:40
Esély
közvetítés
08:25 Kereszt-Tények
10:25 Rejtélyes
család
sárkányodat 2.
'56-os meneAm. filmsor.
21:00 Értékelő műsor:
08:35 Katolikus krónika 07:00 Világ
Am. filmsor.
Am. animációs film
XX. század
kült kamaszok a 05:30 Egy rém rendes
Labdarúgás
09:00 Így szól az Úr! 07:25 Multiverzum
05:15 Lazíts, Kevin!
11:20 Csinibaba
10:55 Öt kontinens
Francia Idegencsalád
Am.
vígjáték-sor.
21:30 ISL - Nemzetkö09:05 Rome Reports - 07:50 Mesterember
Magy. zenés vígjáték
11:20
Mi
az
légióban
Am. filmsor.
08:20
Noé
barátai
05:30 Egy rém rendes
zi Úszóliga
Vatikáni híradó
13:40 Bridget Jones
autonómia?
15:50 Folkudvar
06:00 TV2 MATINÉ
08:45 Novum
család
23:40 Judo Grand Prix
09:30 Az utódok
naplója
11:30 Hazafelé…
16:20 Multiverzum
09:55 Trendmánia
09:10 Mi az autonómia?
Am. filmsor.
Am.-angol-fr. roreménysége
- Budapest
Magyar játékfilm
16:50 Kárpát-medence 10:30 A Pénz beszél
09:25 Önök kérték
mantikus vígjáték
05:35 Egy rém rendes 09:55 Új nemzedék
12:50 V4 híradó
17:10 Mi az autonómia? 11:00 TechGuru
A
műsor
és a kezdési
10:20 Ízőrzők
15:45 Bridget Jones
család
10:25 Vallás és
13:00 Híradó
17:25 Ízőrzők
11:35 Poggyász
időpont megváltoztatáAm.-angol-fr. roAm. filmsor.
10:50 Térkép
szabadság
13:25
Múlt
és
Jelen
17:55 Ízőrzők
12:05 Adris Kitchen
sának jogát minden
mantikus vígjáték
06:00 TV2 MATINÉ
11:20 Szerelmes
10:30 Református
22:05 Fábry
18:30 Borbás Marcsi 12:40 Az Építkezők
tévéadó fenntartja!
18:00 Tények
09:55
Fald
Fel!
földrajz
magazin
23:25 Dokuzóna
szakácskönyve
13:10 Innovátor
18:45 Tények Plusz
00:25 Térkép
19:00 Jó ebédhez szól 13:45 A csábítás
19:50 Mintaapák
00:55 Himnusz
a nóta
elmélete
Magyar fikciós sor.
01:00 Híradó
Am.
romantikus
20:00
Önök
kérték
20:35 Kellékfeleség
01:20 Angol nyelvű
vígjáték
21:00 Híradó
Am. vígjáték
hírek
15:50 Columbo
21:25 V4 híradó
23:15 Újratervezés
Amerikai krimi
01:30 Gasztroangyal
00:15 Bűnös Chicago 21:35 Három fénykép
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
Fizetett hirdetés
02:25 Csínom Palkó
Am. akciófilm-sor.
- Töredékek egy 18:00 Tények
Játékfilm
01:15 Gotham
Egyszerű
emigráns életéből 18:55 Tények Plusz
– az összes fizikai és jogi sze- A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítá02:55 Hazafelé…
20:00 Dancing with
Am. sorozat
22:30 „…festeni fo
mélytől
beérkezett
hirdetés
Magyar játékfilm
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
the Stars – Min02:15 Zeneexpressz gok…” - Portkereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
21-40
szó
30 hr.
denki táncol
Fásy Ádám műréfilm Karátson
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
23:00 A Szállító
sora
Keretes
Gábor festőtevékenységet
folytatnak;
A szerkesztőség fenntartja
Am.-fr. akciófilm
művész, íróról – különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
30 hr.
04:15 Mtk tv
01:00 Apacsok
MMA portré
nyújtása;
21-40 szó
60 hr.
Magyar filmdráma 04:40 Bringasport
kat
nem
közöl
az
újságban.
23:25 Hazajáró
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hir02:30 Briliáns elmék
05:00 UEFA Bajnokok
05:55 Hajnali
Kiemelt
00:00 Hagyaték
Am. vígjáték-sor.
sa, vétele;
Ligája összefoglaló
detések, amelyek ellentmongondolatok
00:35 Hetedhét kaland 03:15 Briliáns elmék
20 hr.
–
munkások
felvétele;
06:00
UEFA
Bajnokok
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
06:00 Híradó
00:45 M2 matricák –
Am. vígjáték-sor.
40 hr.
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
Ligája összefoglaló
06:30 Nemzeti
Triangulum
03:55 Briliáns elmék
kel, berendezésekkel és alap- vényeknek.
07:00 Bajnokok Klubja
Sporthíradó
Keretes
+
kiemelt
00:55 Himnusz
Am. vígjáték-sor.
07:45 Szabadidő
anyagokkal történő műveletek. A hirdetésekkel és reklámok06:40 Kenó
01:00 Híradó
40 hr.
08:20 Kékek
– keretes, kiemelt hirdetések; kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
06:50 P'amende
01:20 Angol nyelvű hírek
80 hr.
08:45 Bringasport
– elveszett iratokról szóló hir- ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
07:20 Öt kontinens
01:30 Önök kérték
09:10 Labdarúgó
detés;
07:50 Ridikül
megjelenése
után
3
napig
02:20 Irány Caracas
Keretes + kiemelt
04:20 Himnusz
közvetítés
08:45 Drága doktor úr
Tévéjáték
– társkeresés
fogadja.
04:25 Család-barát
20
szó
40 hr.
11:20 Boxutca
Olasz vígjátéksor.
– ha egynél több – ugyanabba A szerkesztőség nem vál05:55 Hajnali
11:55 Forma-1 09:35 Fogd a kezem
21-40
szó
80 hr.
lal
felelősséget
a
hirdetés
a
kategóriába
tartozó
tárgyat/
gondolatok
Török tévéfilmsor.
szabadedzés 3
eszközt szeretne meghirdetni; tartalmáért, a megadott in06:00
Híradó
10:25 Az 1956-os forra- 05:30 Vívás magazin
13:10 Kézilabda
– köszöntők, képes hirdetések; formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
06:30 Nemzeti
dalom anatómiája 06:00 Napos Oldal közvetítés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.
– részvétnyilvánítás.
Sporthíradó
11:20 Melbourne '56 14:45 M4 Sport:
DVTK
06:40 Kenó
Egyéb hirdetések:
Olimpia és for- 06:30 Sporthíradó
Forma-1
06:50 Magyar Krónika 15:00 Forma-1 A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
radalom
07:25 Pecatúra
elveszett iratok		
1 0 0 h r. ;
07:20 Hazajáró
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
12:00 Déli harangszó 07:55 Röplabda
Időmérő edzés
részvétnyilvánítás
5 0 h r. ;
07:55 Térkép
2–7.
oldalak
–
7
hr.,
11–15.
oldalak
–
6
hr.
12:01 Híradó
16:15 M4 Sport:
közvetítés
társkereső		
3 0 h r. ;
08:25
Noé
barátai
12:35 Nemzeti
Forma-1
10:00 Sporthíradó
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
köszöntő		
3 0 h r. ;
08:55
Divat
&
dizájn
Sporthíradó
10:25 Futsal magazin 09:25 A világörökség 16:30 Felvezető műsor:
тютюнових виробів 100%
4 sor vers+köszöntő 5 0 h r . ;
12:55 Jamie egyszerű és 10:55 Mtk tv
Labdarúgás
4 0 h r. ;
kincsei
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja képes köszöntő		
gyors kajái
17:00 Labdarúgó
11:30 Bringasport
kép+4
sor
vers
		
5 5 h r. ;
09:45
Nálatok,
laknak
100%-os felárral jelenik meg
13:20 Sorsok útvesztője 11:55 Forma-1 közvetítés
megkezdett
4
soronként
5 hr.;
állatok?
Török tévéfilmsor.
szabadedzés 1
Német tévéfilmsor. 18:45 Értékelő műsor:
14:10 Rex felügyelő
Labdarúgás
13:40 UEFA Bajnokok 10:25 Család-barát
Német bűnügyi téLigája összefoglaló 12:00 Déli harangszó 19:00 Felvezető műsor: Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
véfilmsor.
Labdarúgás
14:45 UEFA Bajnokok 12:01 Híradó
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
15:05 Budakeszi srácok
19:30
Labdarúgó
Ligája
összefoglaló
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 560 Rendelési szám: 928
12:35
Nemzeti
Magyar játékfilm
közvetítés
Készült: A-Print Nyomda (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon. 52-27-37.
Sporthíradó
16:55 A néma tüntetés 15:55 Forma-1 21:15 Értékelő műsor:
szabadedzés 2
12:55 Ízőrzők
18:00 Híradó
A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztéLabdarúgás
17:40 Boxutca
13:30 A mi kis
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to18:25 Nemzeti
21:30
Góóól
18:10
Judo
Grand
Prix
állatkertünk
vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk.
Sporthíradó
22:25 Forma-1 - Budapest
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítéAngol tévéfilmsor.
18:45 Fogd a kezem
sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért
Időmérő edzés
19:00 Bajnokok Klubja 14:25 Partitúra
Török tévéfilmsor.
minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
23:50 ISL - Nemzetkö19:45 Felvezető műsor: 15:20 Csínom Palkó
19:35 Rex felügyelő
zi Úszóliga
Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович.
Labdarúgás
Játékfilm
Német bűnügyi téАдреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна Моб.: 066-2850283
01:55 Kosárlabda
17:00 Gasztroangyal
20:00 Labdarúgó
véfilmsor.
Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003. Газета віддрукована у видавництві "А-Прінт"
közvetítés
18:00 Híradó
közvetítés
20:30 ATenkes kapitánya
Україна м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. 52-27-37. Web: a-print.com.ua. Офс. друк.
02:45 Labdarúgó
Tévéfilmsor.
21:50 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
Номер замовлення: 928 Тираж: 3 560
20:55 Szabadság,
közvetítés
Sporthíradó
Labdarúgás

Köszöntjük Gyöngyi nevű olvasóinkat!

Péntek

Köszöntjük Salamon nevű olvasóinkat!

Szombat

Köszöntjük Blanka, Bianka nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
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Gazdaoldal

Növényekkel a kártevők és
kórokozók ellen

A biológiai növényvédelmi
cikksorozatunkban már szó
esett a különböző kártevők és
kórokozók természetes ellenségeiről, azok betelepítéseiről,
amelyekkel kiválthatjuk, vagy
lényegesen lecsökkenthetjük a vegyszeres védekezéseinket. Szintén beszámoltunk és néhány példával bemutattuk a különböző növényi társítások egymásra
gyakorolt hatásait, hogy hogyan tudják egymást segíteni a különböző növények abban, hogy vegyszermentesen egy közös ökoszisztémában, egymásra támaszkodva, egymás előnyeit (illóolajait,
pollenjeit) kihasználva fejlődjenek és megvédjék egymást a
kártevőktől. Ebben a cikkünkben szeretnénk feleleveníteni
néhány példát azokról az ősi,
rég elfeledett kertészeti eljárásokról, amelyeket még a vegyszerek megjelenése előtt használtak dédszüleink. Bemutatjuk azokat a növényeket, amelyek önmagukban
is az ágyások végeibe, a sorok közé, vagy a fóliaházunk széleibe ültetve elriasztanak egyes kártevőket,
azokat a gyógynövényeket,
amelyekből permetlevet készítve hasonló hatást érhetünk el.
„Riasztó” növények
A riasztó növényeink közül az egyik legismertebb és legkedveltebb gyógynövényünk a
bársonyvirág, vagy más néven
a büdöske. Ez a növény elriasztja a drótférgeket és gyéríti a fonálférgeket. Hatásos lótücsök és
meztelen csiga ellen. Az erős illatú bársonyvirág ezenkívül a káposztafélék kártevői ellen is védelmet nyújt. Növényházakban
pedig a liszteske és egyéb kártevők riasztására ajánlják. Azon
kívül, hogy riasztja és elpusztítja a kártevőket, vonzza a méheket és a fürkészdarazsakat, melyek a beporzásban és szintén a
kártevők elleni harcban játszanak
fontos szerepet.
Körömvirág. Ez a növény
vonzza a levéltetveket pusztító
fátyolkát, zengőlegyet, lágybo-

garat és riasztja a burgonyabogarat és a fonálférget. Ha gyümölcsfák tányérjába ültetjük együtt a büdöskével, akkor még jobb hatást tudunk elérni.
Sarkantyúka. A sarkantyúka
a növényházi liszteskét
tartja távol. A brokkoli
közelébe vetve csökkenti a levéltetvesedést. A
sarkantyúkát gyümölcsfák töve köré vetve távol
tartja a vértetveket.
Az ajakos gyógy- és
fűszernövények azon
felül, hogy utat mutatnak
a hasznos beporzóknak, több kártevő ellen is védelmet nyújtanak.
Az erősen aromás zsálya szegélynövényként telepítve távol tartja a
hernyókat, tetveket, csigákat, míg a
szintén jellegzetesen illatozó menta a levéltetű, a földibolha és a káposzta 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 haszonnövényeinket.
A borsikafű a babféléket védi

a fekete levéltetűtől. Ezt a növényt
is érdemes a szélekre ültetni, mert
a tetű a szélső növényeket támadja először.
Ha káposztafélék mellé koriandert ültetünk, kevesebb földibolhára és káposztapoloskára számíthatunk. A kapor elriasztja a sárgarépa gyökértetűt.
A bazsalikom a liszteskén túl
légy és szúnyogriasztó hatású, így
érdemes belőle olyan helyre is ültetni, ahol a szép nyári estéken, szabadidőnk 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 útifűfajok a levéltetveket tartják távol és
védenek a káposzta gyökérgolyvát
okozó gombától. Ugyancsak a gom-

Célszerű-e az őszi kalászosok
vetése novemberben?

Azért szeretnék erről a kérdés- latokat, de ez szinte lehetetlen volt.
ről írni, mert sok jelzést kap- Szeptember végén megjött a vártam ezzel kapcsolatban a ked- va várt csapadék, ami a mai napig
ves termelőktől. Tudom azt is, folytatódik. A prognózis továbbra is
hogy nagy késésben
esős időt ígér, és emiatt
vagyunk az őszi kalánem tudjuk folytatni az
szosok vetésével, mielőkészítő munkálatokat
vel október közepén
(szántás, tárcsázás stb.).
járunk.
Ezért felmerül a kérMár eddig el keldés: mi a reális kiút eblett volna vetnünk a
ben a helyzetben? A
tritikálét és az őszi árprobléma abban rejlik,
Tel.: 2-41-74
pát is. Ezeket a kultúhogy az őszi kalászosok
rákat már nem célsze70-80 %-ának vetése a
rű idén elvetni, helyette más nö- kukorica betakarítása után kezdővények jöhetnek szóba. Azt is tu- dik, ami idén nem jött be, mivel a
dom, hogy nem a kedves terme- kukorica nagy r;szemég a mai nalők hibájából történt ez, hanem pig a mezőkön van, és még egy idemás okokból kifolyólag. A szep- ig nem tudjuk betakarítani, mivel a
temberi hónap aszályos volt. Eb- mag nedvessége 20-22% (15%-os
ben az időszakban kellett elvé- norma mellett). Figyelembe véve,
gezni a talajelőkészítő munká- hogy a betakarítás után el kell vé-

bák ellen hatásos a kamilla, a cickafark. Ahogy azt a gilisztaűző
varádicsnál említettük, nemcsak
az segít, ha a gyógynövényeket
a haszonnövényeinkkel társítjuk, hanem a belőlük készült levekkel is hasonló eredményeket
érhetünk el.
Növényi permetlevek
A növényi levek elkészítéséhez használhatunk friss vagy szárított növényeket. Ha mi magunk
nem szárítottunk, akkor nyugodtan megvehetjük a kereskedelemben kapható szárított gyógynövényeket. Ha frissen szedett növényből készítjük, öntsük fel vízzel, jól
gyúrjuk át, majd hagyjuk állni. A lé
elkészítéséhez a legalkalmasabb az
esővíz, de ha az nincs, akkor mindenképpen lágy vizet használjunk,
és messziről kerüljük a fémedényben való elkészítését.
Csalán – Az egyik legismertebb növényünk ebben a felhasználási formában. Az erjesztett csalánlé az ásványi anyagainak köszönhetően erősíti a növények ellenálló képességét és rovarűző hatású.
Mezei zsurló – Gombabetegségek ellen megelőzésként
használhatjuk, mert magas szilíciumtartalma erősíti a sejteket,
s ezzel a növények ellenállóbbak lesznek.
Gilisztaűző varádics – Rovarok ellen véd por vagy
permet formájában.
Fokhagyma – A gombabetegségekkel, a pockokkal,
csigákkal szemben megelőző hatású nemcsak a köztesként ültetett fokhagyma, de
a belőle készített folyékony
permetlé is. Belocsolva elűzi az ágyásból a talajlakó
kártevőket.
Dió – A diólevél-főzet
kipermetezve elűzi a hangyákat és a levéltetveket a fákról.
Neem spray (Indiai orgona) – Olaj formájában kapható
ez az ázsiai gyógynövény. Vízbe csepegtetve hatásos növényvédő szernek tartják.
Mielőtt az imént említett növényekből vagy más gyógynövényekből permetlevet készítünk, fontos, hogy tájékozódjunk a megfelelő arányokról és
koncentrátumokról, hogy elkerüljük az esetleges perzseléseket. Ezekre a növényvédelmi kezelésekre is vonatkozik ugyanaz
a szabály, hogy a permetezéseket a kora esti órákban vagy borús időben végezzük.

Nagy Csaba falugazdász
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

gezni talajelőkészítő munkálatokat, ezért lehetetlen idejében elvetni a kalászosokat.
A fent említett okok miatt
nincs más kiút, mint az, hogy
az őszi kalászosokat a kalászosok után vessük el (monokultúra). Ezért nem várjuk meg a kukorica betakarítását. Figyelembe véve a fent említett problémákat, vetéskor több komplex műtrágyát használunk, ahol a kálium és a foszfor van túlsúlyban,
mivel a növényeknek több hatóanyagra lesz szüksége, hogy átvészeljék a telet és tavasszal jó
állapotban kezdjék el a vegetációt. Nagyon fontos, hogy kizárólag csávázott vetőmagot vessünk el, mert nagy a valószínűsége a gombabetegségek megjelenésének. Minél később végezzük el a vetést, annál több vetőmagot kell használnunk.
Továbbra is várom a kérdéseiket a 0503723469-es telefonszámon.

Novák András
Terra Dei Alapítvány

Gyeptelepítés: a szép pázsit
sok munkát igényel

Az utóbbi napokban mind többen érdeklődnek a gyeptelepítés egyes kérdései felől. Sokan
úgy vélik, hogy ez viszonylag
egyszerű feladat, holott a gyep,
a kívánatos, smaragdzöld pázsit megteremtése gondos munkát és sok szakértelmet követel.
Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy szép gyepet csak napos
helyen lehet fenntartani, árnyékban a pázsitfüvek csak senyvednek. Minthogy a gyep élettartama 8-10 év, ezért az is gyakran
előfordul, hogy a telepítés idején
még napsütéses a terület, de később megnőnek körülötte a bokrok és a fák, a gyep árnyékba kerül és emiatt elmohásodik.
A gyeptelepítés a terep rendezésével veszi a kezdetét. Egyenletes terepfelszínt kell kialakíta-

ben 8-10 nap alatt kigyomosodik.
Ekkor a területet meg kell permetezni Glialka, Medallon vagy
Roundup nevű gyomirtószerrel
és egy-két nap múlva az elpusztult gyomokat sekélyen be kell
kapálni a talaj felszínébe. Ily módon a zsenge, gyámoltalan fűtöveknek nem kell konkurencia
harcot folytatniuk a sokkal agresszívebb gyomokkal.
Fontos feladat a megfelelő
fűmagkeverék kiválasztása. Ehhez azonban el kell határozni,
hogy mi lesz a gyep rendeltetése?
Kisgyerekek fognak rajta játszani, vagy nagykamaszok fociznak
rajta? Napozni akarnak a család
hölgytagjai, vagy csupán szépnek kell lennie? Manapság már
sokféle gyepkeverék kapható,
ezek közül kell a célnak megfe-

ni, mert a gödrökben, a mélyedésekben a csapadék és az öntözés
vize összegyűlik és a tócsák helyén kipusztulnak a fűtövek. A területnek legyen 2-3 %-os lejtése.
Gyepet lehetőleg összefüggő területen telepítsünk. Minél
tagoltabb, szabdaltabb a terület,
fák, bokrok állnak benne, annál
nehezebb lesz a gyep karbantartása, nyírása, mert kerülgetni kell
a benne álló növényeket.
A drága fűmagot csak jól előkészített talajba érdemes elvetni.
Ez pedig a tápanyagokkal való
feltöltéssel kezdődik. Erre a célra
érett marhatrágyát, dúsított tőzeget vagy gombakomposztot szórjunk a területre. Ez utóbbit műtrágyával is ki kell egészíteni. A trágyát ásással vagy kultivátorozással keverjük a talajba, majd a talaj felszínét finoman elgereblyézzük. És most következik egy fontos, de gyakran elmulasztott feladat: a gyomirtás. Az előkészített talaj a kellemes őszeleji idő-

lelőt megvásárolni. Nem ajánljuk
a különböző fűféleségek magjának házilagos keverését.
Egy négyzetméter felületre
30-35 gramm fűmagot ajánlatos elvetni. Nagyobb gyepfelület
esetén kicsit spórolhatunk azzal,
hogy a gyep szélére több, a közepére kevesebb fűmagot használunk fel. Az elvetett fűmagot
sekélyen a talajba kell keverni,
mert a talaj felszínén nem csírázik ki és a madarak is sokat megesznek belőle! A vetési feladat a
talaj tömörítésével fejeződik be.
A friss gyepvetés talaját folyamatosan nedvesen kell tartani, ami legalább napi egy, esetleg két öntözést tesz szükségessé. 10-14 nap alatt a gyep kikél
és ősszel – még a fagyok beállta
előtt – megtörténhet az első nyírása igen gyors fordulatra állított
fűnyírógéppel.
A szép pázsitot csak sok munkával és fáradsággal lehet előállítani. De érdemes!

A csonthéjas gyümölcsök kön�nyen tárolhatók, mert a vastag csonthéj a benne levő olajos magot megvédi a környezet káros hatásaitól.
Padláson vagy más, száraz helyen
hosszú ideig, akár évekig is el le-

het tartani a diót és a mandulát, ha
vékony rétegben helyezzük el és
megóvjuk az erős napsütéstől, a
porosodástól, a túlságos nedvességtől és az egerektől.

A dió és a mandula:
így tárold a csonthéjasokat!

balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Tragikus tűzeset Rahón

Halálos áldozata van a rahói járási Nyilason történt tűzesetnek – tájékoztat a
mukachevo.net a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ)
kárpátaljai kirendeltségére hivatkozva.
A tűzoltókat az esti órákban értesí-

tették. A DSZNSZ munkatársai a helyszínen rátaláltak a ház tulajdonosának a
holttestére.
A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értékét még vizsgálják a
szakértők.

Elgázolt a vonat egy fiatal nőt

Október 6-án 19 óra körül a Munkács–
Lavocsne vonat Munkácson elgázolt egy
nőt, írja a pershij.com.ua.
A helyszínre kiérkező nyomozók megállapították, hogy a munkácsi mozdonyvezető a vészfékezés ellenére elütött egy

25-30 év körüli nőt. Az áldozat a vonat közeledésekor a sínek között térdepelt, majd a balesetben halálos sérüléseket szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit.

44 éves férfi vesztette életét egy tűzesetben a
Técsői járásban

Halálos kimenetelű tűzesetről tájékoztat a mukachevo.net a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ)
kárpátaljai kirendeltségére hivatkozva.
A tűzoltókhoz a técsői járási
Tereselpatakról érkezett bejelentés, miszerint az Ukrajinszka utcán tűz ütött ki
egy családi házban. A tűz eloltása után a

házban rátaláltak egy 1976-os születésű
férfi holttestére. A lángok megsemmisítették a tetőszerkezetet 30 négyzetméteren, valamint személyes holmik egy részében is kárt tettek.
A tűz kitörésének pontos okát és az általa okozott kár értékét még vizsgálják a
szakértők.

Felgyújtotta magát egy férfi

A Nagyszőlősi Járási Kórház betegfelvételi osztályának ügyeletes orvosa október 8-án 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

(Drotinci) lakos testének 80-90 százalékát II–III. fokozatú égési sebek
borították. A Rendkívüli Helyzetek
Állami Szolgálata Kárpátaljai Megyei Kirendeltségének információja
szerint a férfi öngyilkossági kísérletet hajtott végre, saját udvarán gyújtotta fel magát.

Meghalt az Ökörmezői járásban bántalmazott
és megerőszakolt nő

A felháborító eset még szeptember 10én történt. Egy férfi ájulásig verte, s
meg is erőszakolta élettársát az Ökörmezői járásban.
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba, az orvosok minden

igyekezete ellenére a nő a napokban életét vesztette.
Az ügyben a hatóságok folytatják az
eljárást, a tettest letartóztatták, 10-től 15
évig terjedő szabadságvesztés várhat rá,
írja a prozak.info.

Holttestet találtak a Tiszában

Bejelentés érkezett a napokban a mentőszolgálathoz, miszerint a Tiszába fulladt egy nő – olvashatjuk a mukachevo.
net hírportálon.
Az információk szerint az eset a rahói
járási Nyilason történt. A nő holttestére

egy nap múlva találtak rá a folyóban. A
testet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai emelték ki a vízből.
Az eset pontos körülményei egyelőre
nem ismertek.

Lövöldözés Ungváron

Október 5-ére virradóan a Sváb utcában az egyik szórakoztató egységben
két társaság vitába keveredett, számol
be a pmg.ua.
A rendőrséget 1 óra 10 perckor értesítették a verekedésről. A helyszínen megállapították, hogy a fiatalok között féltékeny-

ség miatt alakult ki konfliktus. A férfiak kimentek az utcára, ahol összeverekedtek,
majd az egyik 21 éves munkácsi fiatal lövöldözni kezdett. A 29 éves ungvári ellenfelét lőtt sebekkel kórházba szállították, az
eset többi résztvevőjét pedig a rendőrőrsre.
Az ügyben tart a nyomozás.

Csalók élnek vissza a PrivatBank nevével

A pmg.ua hírporál arról tájékoztat, hogy
az Instagram közösségi oldalon ismeretlen személyek létrehoztak egy privat24.
oficial elnevezésű oldalt, melyen állítólagosan nyereményeket sorsolnak ki.
A PrivatBank arra kéri a felhasználókat, hogy semmiképp ne dőljenek be a

csalóknak, ne utaljanak át ismeretlen személyeknek pénzt, s ne adják meg a kártyaadataikat.
Az említett bank az idei évben több hasonló oldalt is blokkolt, legutóbb a Telegramon próbálták megszerezni az ügyfelek
adatait telefonszámaik alapján.

Bankautomatákat rabolt ki két férfi
Kárpátalján

A rablók 2020 folyamán több bankau
tomatát is kiraboltak a Nagyszőlősi járásban.
A Kárpátaljai Megyei Rendőrség szerint a 21 és egy 27 éves munkácsi lakosok feszítővassal rongálták meg a terminált, így jutottak a pénzhez. A nyomozók
megállapították, hogy a két férfi legalább
öt ilyen, mintegy 100 000 hrivnya értékű

lopásban vett részt – közli a Mukachevo.
net hírportál.
A rendőrök a férfiakat őrizetbe
vették, a gyanúsítottak lakásán tartott
házkutatások során a tisztviselők lefoglaltak egy autót és több bizonyítékot. Jelenleg a rendőrök jelentős károkat okozó lopás ügyében indítottak eljárást.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Magyar bravúrgyőzelem Szófiában
és Belgrádban!

A több alapemberét is nélkülöző magyar
labdarúgó-válogatott nagyszerű győzelmeken van túl!
Marco Rossi együttese előbb az Európa-bajnoki pótselejtezőn,
Szófiában lépett pályára,
és nem túl látványos, de
annál küzdelmesebb csatában 3-1-re verte ellenfelét.
Orbán, Kalmár és
Nikolics góljaira a házigazdák csak szépítő találattal válaszoltak, így
születhetett meg a nagyon
fontos győzelem, ami lehetőséget nyújt arra, hogy
a válogatott november
12-én a Puskás Arénában
harcolhassa ki a részvételt
a jövő évben sorra kerülő kontinensbajnokságon
való szerepléshez.
Az ellenfél az az Izland lesz majd,
amely 2-1-re verte a szebb időket is megért Romániát.
Ugyanekkor, a koronavírus-járvány
miatt a Sahtar játékosait nélkülöző ukrán
válogatott felkészülési mérkőzésen megsemmisítő, 7-1 arányú vereséget szenvedett Franciaország vendégeként…
Vasárnap tovább folytatódott a Rossi-

csapat bravúros menetelése. Gulácsiék immáron Belgrádban léptek pályára a Nemzetek Ligájába, és egy újonc, Könyves
Norbert találatával 1-0-ra nyertek.

Néhány sorban

SC ellenfele, Kovászó ellenében a Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában, 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 második Beregvidék és Nagybégány előtt.
***
A második helyen kiemelt Babos Tímea,
Kristina Mladenovic magyar, francia páros másfél óra alatt 6-4, 7-5-re legyőzte ellenfelét, egy chilei, amerikai duót a fran-

Öt győztes meccs után Hmelnickijben

Jó szériában a magyar válogatott

A csoport másik találkozóján Oroszország 1-1-re végzett Törökországgal.
Ugyancsak Nemzetek Ligája találkozón az ukrán válogatott hazai környezetben 2-1-re maradt alul Németországgal
szemben.
Az ukránok kedden Spanyolországgal,
a magyarok szerdán Oroszországgal mérkőznek meg.

szakadt meg az Ungvári FC hibátlan mérlege az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokság A-csoportjában.
Volodimir Vaszjutik együttese nem
akármilyen mérkőzésen van túl, annak
ellenére volt esélye a pontmentésre, hogy
az utolsó negyedórában 9 főre fogyatkozva harcolt a döntetlenért…
A kárpátaljai csapat mögött a tabella második helyén álló Pogyilja már a 6.
percben megszerezte a vezetést, amire az
első játékrész közepén Adrián Pukanics
válaszolt. Fordulást követően az 50. percben már ismét a hazaiaknál volt az előny,
Szelbak duplájával 2-1-re alaBabosék nem találtak legyőzőre Párizsban
kult az eredmény.
A folytatásban az ungváriak
mindent egy lapra feltéve próbálták ismét egalizálni az állást, de itt már több hiba és fegyelmezetlenség is becsúszott
a játékba. A gólhátrányt ráadásul, emberhátrány is nehezítette, hiszen a 65. percben előbb
Vjacseszlav Skinder, tíz perc
múlva pedig már Viktor Rjasko
is a kiállítás sorsára jutott.
A kilenc emberre fogyatkozott vendégeknek még így is
adódott lehetősége az egyenlítésre, de végül maradt a 2-1-es
Pogyilja-sikert eredményező végeredmény. cia nyílt teniszbajnokság (Rolan Garros)
Ennek ellenére, a bajnoki tabellát 15 döntőjében, így megvédte címét.
A magyar, francia kettős összesséponttal az ungváriak vezetik a 12 ponttal
gében a negyedik Grand Slam győzelmásodik Pogyilja előtt.
A hétvégén sorra kerülő 7. játéknapon mét aratta.
A viadal férfi egyéni döntőjében a
az ungváriak a még pont nélkül álló FK
salakkirályként számon tartott spanyol
Kalust látják vendégül.
Rafael Nadal három szettben (6-0, 6-2,
***
A megyei labdarúgó-bajnokság élvonalá- 7-5) legyőzte a világelső szerb Novak
nak 7. fordulóját bonyolították le a hétvé- Djokovicot, megszerezve ezzel a 13. (!)
gén, amelynek legváratlanabb eredménye párizsi trófeáját.
***
Ilosván született, ahol a címvédő NagyszőA női kézilabda Bajnokok Ligája A-csolős kiadós vereségbe futott bele.
A hazai góltermésből Ivan Kacsur portjában a 4. fordulóban a koronavíegymaga három találattal vette ki a ré- rus-mizéria miatt nyolc játékosát is nélszét, rajta kívül még Mudra, Jackulinec külöző FTC remek második félidei jáés Bandurovics egy-egy találattal vette tékának köszönhetően, 24-21-re nyert a
ki a részét a megsemmisítő győzelemből. dán Esbjerg vendégeként. Az első játékEredmények: Ilosvai Buzsora – Nagy- részt követően még a vendéglátók vezetszőlős 6-0, FC Polena – Szerednye 3-2, tek 13-9-re, azt követően, azonban a FraIrhóc – Rahói Kárpáti 5-0, Huszti FC – FK di hősiesen küzdött és megérdemelt győzelmet aratott.
Medvigy Borhalom 1-0.
A címvédő Győri Audi ETO hazai körA bajnoki tabellát a Huszti FC vezeti 15
nyezetben 32-25-re győzte le az ugyanponttal a 14 pontos Ilosvai Buzsora előtt.
csak dán Odensét.
***
Történelmi győzelmet aratott a Beregvidék

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel vagy cserélhető egyszobás lakásra. Mob.: +380660214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36205648127.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Benében, csendes utcában, a Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári
konyhával, garázzsal, pincével, melléképületekkel,
vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel: +38068-3075680,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha. Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve, a
vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
+38098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban 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: +380957254060.

Beregszászban a Győri Dezső u. 53. szám alatt összkomfortos családi ház eladó
kerttel. Mob.: 066-8958003.
Borzsován összkomfortos
családi ház eladó. Tel: 0994359507.
Családi ház eladó Eszenyben
(Pázsit u. 66., Ungvári járás),
120 m 2, 19 szotek. Irányár: 20 ezer f.e. Érd.: 0662368277.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Jármű
Autóalkatrész, tartozék
Lada autóra csomagtartó eladó Beregszászban. Ára 300
hr. Mob.: 066-3967011.

Haszongépjármű
Eladó Badalóban 2002-ben
gyártott személyszállító Opel
Movano kisbusz 1.9 dci motorral. Bővebb információért érdeklődni privátban. Tel:
095-1498407.

Technika
Televízió
Vásárolnék elektronikát: a
szovjet időből tévéket, rádiókat, magnókat és számítógépeket. Mob.: +380508215686.

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Benzines kaszával kaszálást vállalok Beregszászban.
Mob.: +38066-2406034.
Utcáról, kertből, udvarból
fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Valamint hegesztést, betonozást
és kéménypucolást is. Mob.:
050-1948976.

Munka
Újlak előtti éttermünkbe
mosogatót és konyhai kisegítőt, kinti munkára pedig udvarmestert keresünk. Érd.:
095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5

hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap
után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.

Munkásokat keresünk
szalagparketta gyártó cégbe. A betanítást vállaljuk. Munkásoknak 1000012000 hrivnya, szakmunkásoknak 13000-15000
hrivnya fizetés. Cím: Beregszász, Fabricsnaja u.
53. Mob.: 095-1454223
(magyarul), 066-2709151
(orosz, ukrán nyelven).
Hívjanak munkaidőben:
7-16 óra között (k.e.i.sz).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Káposztaszedés Hollandiában (nők és férfiak 18-65 év között). Fizetés: 220 euró/nap teljesítménytől függően. Mob.:
067-5050410.
Munkalehetőség Csehországban! Facsemeték
ültetése erdőkben. Magyar
útlevél! Ukrán útlevéllel
várni kell az engedélyre.
Mob.: 067-5050410.
Webáruházunk (www.
kreativator.hu) munkatársat keres ügyfél kapcsolattartó, ügyintéző munkakör
ellátására. Feltétel az ukrán
és magyar nyelv ismerete (az
angol plusz előny) szóban
és írásban, önállóság, rugalmasság, nyitottság új ismeretek elsajátítására. Fix bérezés. Munkavégzés helye:
Beregszász, teljes munkaidő
(heti 5 nap / 8 óra). Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi címen: info2@kreativator.hu.
Mob.: 099-7345292 (Márton Gábor).

Otthon

Magyarországi pékségekbe
keresünk munkatársakat

kiemelkedő fizetéssel.
Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES
Részletes információ:

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

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

Targoncakezelőket

keresünk szlovákiai munkahelyre.
Fizetés: 700-800 euró/hónap

Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES
Mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

aluplast-Beregszász Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41
Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.
Eladó egy Lada házi varrógép. Tel: 066-8548536.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

Bútor
Használt szolyvai és román
szekrénysor eladó. Tel: 0668548536.

Lámpa, világítás
Eladó két ötlámpás cseh kristálycsillár. Tel: 066-8548536.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu, fonott korsók
– 12 és10 literes, és káposztáshordó, 100 literes. Mob.:
066-8243778.
Mezőgazdasági gépek előadók. K-700 (Kirovec) 1995ös évjáratú, jó állapotban eladó. Hozzávaló 8 köldökös
eke, Quivogne – 6 méteres nehéz tárcsa, és Unimat – 8,4-es
magházkészítő kultivátor. Ár
megegyezés szerint. Tel: 0509667397, 096-7003545.
Eladó DON-1500A kombájn
gabonaasztal, 6 soros Oros
kukorica adapter szárzúzóval, napraforgó lifterekkel.
Bizon kombájnhoz gabonaasztal befogadókamrával
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Mezőgazdasági gépek eladók: jó műszaki állapotban lévő Herszonec-200
kukoricabetakarító kombájn, ár: 3500 f.e., továbbá 3 köldökös eke és 5 méter hosszú 250 mm átmérőjű snekk. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Folytatás a 13. oldalon

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

Hirdetések
Eladó két darab egyfázisos terménydaráló, egy nagy
szőlőprés, 350 és 300 literes boroshordó. Mob.: 0994278458.

Fejőskecskék eladóak Beregszászban. Mob.: 0957405750.

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

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

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

Növény
Beregszászban szamócapalánta eladó. Mob.: +380662406034.

Háziállatok
Drótszőrű fox terrier kiskutyák eladók aktívan vadászó szülőktől. Irányár:
2000 UAH. Érd.: +380505472526.

Társkeresés

Közlemények
Eltűnt egy homokszínű kutya (Ljuszka) Beregszászban
a vasútállomás környékén.
Hívják a +38099-6397796
mobilszámot.
Beregszászban eltűnt egy
kistermetű, róka kinézetű kutya a vasútállomás környékén. A becsületes megtaláló
jutalomban részesül. Mob.:
099-6397796.
Özvegyasszony vagyok,
olyan házaspárt keresek,
aki gondomat viselné házamért cserébe. Mob.: +380687900199.

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomatrófia) betegséget diagnosztizáltak. A szülők
kétségbeesve próbálnak mindent megtenni
a gyógyulása érdekében, hiszen első gyermekük is ebben a betegségben hunyt el.
A kezeléshez szükséges gyógyszer
(Zolgensma) nagyon
drága,
2,125 millió euró.
Kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen módon
segítséget tudna nyújtani, az hívja ezt a telefonszámot +380980728704 (Mária).
Amennyiben anyagilag szeretné támogatni a
családot, azt ezen a számlaszámon teheti meg:
5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія
Василівна).

+380 (66) 285 0 283

Eladó háza, lakása?
Ha nálunk hirdet, aprója megjelenik:
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma
által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára
a 2020. évben.
Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki valamely magyarországi felsőoktatási intézményben megszerzett 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 8-tól lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2020. október 26. 14:00 óra
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként– 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 pályázatról, 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” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai
Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2020. szeptember – 2021. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat
kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–5.
évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból
4,0-nél alacsonyabb.
A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető 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-mail-címen és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.
Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!
Jelentkezni 2020. október 8-tól lehetséges!
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

www.

karpatinfo.net
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet
Kárpátaljai fiatal képzőművészek tárlata címmel Kárpátalján élő, 16 év és 30 év közötti képzőművészek számára
szakmai képzettségtől és múlttól függetlenül.
Abból kiindulva, hogy az
európai, magyar és ukrán kulturális értékrendekből alakult
kárpátaljai festőiskola máig
magán hordozza egyediségének jegyeit, kitűnik sajátságos színvilágával, konceptuális egyéni ötleteivel, a pályázat
célja az ifjú művészek támogatása, Kárpátalja képzőművészetének népszerűsítése, a helyi fiatal művészek közötti kapcsolatok és együttműködés elősegítése és erősítése.
A pályázatra beküldött alkotások technikája és témája szabad: lehet festmény, grafika, fotó, kollázs, kerámia, fa, vas, üveg, textil, vagy más anyagokból készített műalkotás.
A beküldött munkákat elismert művészekből és a konzulátus képviselőjéből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat bemutatjuk 2020. decemberében a beregszászi konzulátus Munkácsy-termében a karácsonyi tárlaton, ahol sor kerül majd a zsűri által kiválasztott három legjobb képzőművész díjának ünnepélyes 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 kiválasztott művészek számára az utazást, szállást, háromszori étkezést és részben a művészeti kellékeket (vászon,
papír, farost lemez stb.). A résztvevők a zsűri által kiválasztott egyik alkotásukat felajánlják a szervezőknek. Az
alkotótáborban kiválasztott alkotások a karácsonyi tárlaton díjazott műalkotásokkal, valamint a zsűritagok alkotásaival együtt részt vesznek majd a projekt 2021 nyarára 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 legkésőbb október 31-ig (Word formátumban) küldjék vis�sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20-ig.
A zsűri által kiválasztott műveket a zsűri értesítését
követően a következő címre kérjük eljuttatni postai úton
(megj. a postai költségeket a feladó fedezi.) vagy személyesen: Magyarország Konzulátusa, 90202, Beregszász,
Bogdan Hmelnickij u. 53.
Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

Szilágyi Mátyás főkonzul
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Kaleidoszkóp

Nemrég ünnepelte 70. születésnapját

Jakab Sándor és Sass Károly.

Mindketten a Beregszászi Szent Vencel Borrend alapító tagjai, akik több évtizede tartó munkásságukkal
jelentősen hozzájárultak a vidék szőlészeti-borászati kultúrájának fejlesztéséhez. További gyümölcsöző
tevékenységükre a Jóisten áldását kérjük.
A Beregszászi Szent Vencel Borrend tagsága

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: 044 521-92-91. Cайт: http://naas.gov.ua

Támogatókat keresünk!

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (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 szándékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel,

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

,
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.
* * *

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 vállalja 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 adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ös�szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni
a GISZ számára.
● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gyereknek.
● 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, levelezés 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 kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszámon lehet jelentkezni.

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.

Legyen Ön is a partnerünk!
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.
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.
Втрачений військовий квіток AB № 083518 виданий
Берегівським РВК Закарпатської обл. на ім’я
Данканич Елемір Елемірович, вважати недійсним.
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.

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez a hét igencsak indulatokkal teli lesz, amikor az ego kerül előtérbe, ennek köszönhetően minden esélye meg van rá,
hogy nehézségei akadnak az
emberi kapcsolatokat illetően.
Hatalmas távolság alakul ki
Ön és a környezete között, ráadásul mindez rengeteg konfliktust, felfordulást hoz az életébe, ami, valljuk be, elkerülhető lett volna, ha egy kicsit
uralkodik magán.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez egy csodálatos hét
az Ön számára, ami az
egészségét illeti. Fittnek, energikusnak és
mindenre képesnek érzi magát.
Remek időszak ez az alakformáláshoz, az aktív szabadtéri tevékenységekhez, de akár a világ
felfedezéséhez is. Önkifejezése
nem ismer határokat, képes szabadon kifejezni magát és az érzéseit, így nagyon könnyen köthet
most olyan ismeretségeket, amelyeknek nagy hasznát veszi majd.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten elég nagy
nyomás nehezedik
Önre, ami esetenként
depresszív hangulatot is előidézhet. Gyakorta érezheti magát levertnek, kedvetlennek, és
bizony arra is van esély, hogy
eluralkodik Önön a szorongás.
Nehezen leli kedvét azokban
a szabadidős tevékenységekben, amelyekben mindig szívesen részt vesz, és az önbizalma sem lesz a helyzet magaslatán.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

hirkereso.hu

Részvétnyilvánítás

A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesülete és a Rákoczi Szövetség Beregszászi Szervezete tagsága
nevében szeretnék őszinte részvétet nyilványitani Pocsai
Miklós, a Kárpátaljai Magyar Nyugdijasklubok Szövetsége elnökének elhunyta miatt. Nyugodjon békében.
A tagság nevében Goncz Tibor elnök

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki Komonyi Évának, a Biológia és Kémia Tanszék
docensének édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki
Gönczy Sándornak, a Földtudományi és Turizmus Tanszék docensének az őt ért súlyos veszteség, édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

www.karpatinfo.net

Mérleg (9.23.-10.23.)
Hatalmas szüksége
lesz a diplomáciai érzékére a héten, hogy
elkerülje a konfliktusok kialakulását. Lehet, hogy
túlságosan indulatos, és pillanatok alatt képes robbanni,
de ez most nem az az időszak,
amikor megengedheti magának, hogy elveszítse a fejét.
Ügyeljen arra, hogy kordában
tartsa energiáit, mert csak így
tud felülemelkedni a kialakult
helyzeteken.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Rendkívül nyugodt
ezen a héten, annak ellenére, hogy számos
akadály kerül az útjába. Ha energiaszintje alacsony
és passzív, akkor igencsak nehéz lesz szembenézni a kihívásokkal, 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.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A héten a csillagok arra
biztatják, hogy töltsön
minél több minőségi időt azokkal, akiket
szeret. Élvezze ki a velük töltött pillanatokat, a tapasztalatok, élmények egymással történő megosztását, és azt, hogy
végre őszintén, felhőtlenül kommunikálnak egymással. A héten
olyan feladatok várnak Önre,
amelyek több mint kellemesek – például esküvő, évforduló,
vagy más esemény szervezése.

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

Készüljön fel rá, hogy
pénzügyi szempontból
a héten remekül teljesít, de a kiadásai nagyon magasak lesznek. Szükség esetén azonban egy kis tervezéssel
könnyen áthidalhatja a dolgokat. Próbáljon észszerű döntéseket hozni, hogy megőrizhesse
a kialakított kényelmét és szokásait. Energiaszintje egy kissé
alacsony lehet a napokban, de ez
meglehetősen normális és természetes ebben az időszakban.

Semmi esetre se kételkedjen magában,
és ne álljon le inkább
vesse bele magát a munkába
addig, amíg a motivációja, a
lelkesedése és az energiaszintje ilyen magas szinten van. Ez
egy rendkívül eredményes hét
az Ön számára, ezért nem szabad belemennie az önszabotáló gondolatokba, amelyek azzal hitegetik, hogy nem elég jó
valamiben, vagy nem érdemli
meg azt, amije van.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Pénzügyi helyzete a
héten megköveteli,
hogy rajta tartsa a szemét, és akár bizonyos dolgokat újra tervezzen annak érdekében, hogy a stabilitást megőrizze. 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 megtakarításaira. Emberi kapcsolataira sem
ártana több figyelmet fordítani.

Szűz (8.24.-9.22.)
Amennyiben olthatatlan tudásszomja van,
akkor ez a hét csodálatos lesz az Ön számára. Szó
szerint szivacsként szívja magába az információkat, és biztonságosan el is tárolja magában azokat. Képességei egyre
erősödnek, ezáltal sokkal magabiztosabbnak érezheti magát.
Természetéből adódó kíváncsiságérzete fokozódik, biztosítva,
hogy érdeklődjön minden iránt,
ami körülveszi Önt.

Ez egy rendkívül szerencsés időszak az Ön
számára. Olyannyira,
hogy sok olyan hibát helyrehozhat, melyeket a múltban követett el. Izgalommal
és hatalmas lendülettel kezd
minden egyes napot, nagyon
ambiciózus, és gondolkodásmódja abszolút a jóllétre
és a bőségre irányul. Ez az
időszak továbbá kiváló alkalom a szerelemre, főleg a házasságra.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten a győzelem és az elismerés
dominál az Ön életében. Ne törődjön senkivel, ne
nézzen se jobbra, se balra, hiszen amit csinál, az jó. Még
véletlenül se gondolja azt,
hogy az, ami másnak működik, az Önnek is fog. Nagyot
hibázik, ha másokhoz hasonlítja magát, és letér a saját útjáról, csak azért, mert úgy gondolja, hogy a mások által járt út
gyorsabb és egyszerűbb.

Mozaik

9 dolog, amitől ég a zsír

A legjobb módszerek, hogy leolvadjon
rólad a felesleg. Sokan állandóan keresik a legegyszerűbb módját, hogy fogyjanak, vagy zsírt égessenek: diéták, edzéstervek, fogyókúrás termékek, bármit beve-

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 segíti a zsírégetést.

4. Egyél tojást!

Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy azok, akik a napjukat valamilyen tojásból készült étellel kezdték, könnyebben csökkentették testzsírszázalékukat. Egy tojás kb. 5,4
gramm fehérjét tartalmaz, valamint A-, D-, E-, és B2-, B6-,
B12- vitaminokat, luteint, és lecitint.
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A Dél-Afrikából származó rooibos, azaz
a vörös fokföldi rekettye lett a világ legegészségesebb teája.

Talán nem is meglepő, hiszen az 1700-as években
felfedezett vörös levelű rooibos szinte végtelen pozitív hatással rendelkezik az emberi szervezetre. Többek
között görcsoldó, gyulladásgátló, koffeinmentes és antiallergién, de enyhíti a fejfájást, a gyomoridegességet, az
asztmát, a szénanáthát és az álmatlanság kellemetlen tüneteit is – de külsőleg is szépít!
A ráncos bőr, a pattanások, az ekcéma és a pikkelysö-

5. Egyél almát!

A hasi zsírpárnák legyőzésében segítségedre lehet egy
alma. Polifenoltartalma növeli az izomerőt és az állóképességet, és segíti a zsírégetést.

6. Fűszerezz!

Az erős paprika, mint például a chili egy olyan vegyületet tartalmaz, kapszaicint, ami gyorsítja az anyagcserét,
megnöveli a nyál- és gyomornedvtermelést, ez pedig felgyorsítja az elfogyasztott ételek lebontását is.

tünk, hogy a mérleg kevesebbet mutasson,
vagy vékonyabbak legyünk. Hogy még hatékonyabban 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-

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 lelassuljon az anyagcseréd, különböző hatóanyagainak köszönhetően pedig nem csak fogyaszt, de méregtelenít is.

9. Próbáld ki a dióféléket!

Egy tanulmány szerint, azok, akik a csökkentett kalóriatartalmú étkezéseikben nagyobb arányban fogyasztottak
zsírt, mint szénhidrátot, jelentősen többet fogytak a testzsírjukból, 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.

6 rejtett cukorbomba a konyhádban

A tudatosan táplálkozók többsége igyekszik minimalizálni a cukorbevitelt. A friss kutatások egyenesen azt
állítják, hogy a cukor az egyik legkeményebb drogok
egyike, 8-szor 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 élelmiszereinkben. Így biztosak lehetünk benne, hogy a mi konyhánk is jócskán rejt cukrot, annak ellenére, hogy próbáljuk visszaszorítani a fogyasztását. Az FDA is felismerte, hogy a címkék gyakran félrevezetőek, ezért
fontosnak tartják, hogy a jövőben a hozzáadott cukrok 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 igazi cukorbombák.
Felvágottak
Sok népszerű szeletelt felvágott tartalmaz mézet, dextrózt, kukoricaszirupot vagy maltodextrint, amelyek mind a
hozzáadott cukor egy-egy változatai. Emellett tele vannak
mesterséges színezékekkel, ízesítőkkel és tartósítószerekkel, 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 annál is több cukrot és zsírt tartalmaz, mintha egy szelet csokit 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 egészséges hozzávalóból.
Ízesített joghurtok
Tudjuk, hogy egyszerűbb a polcról leemelni a gyümölcsös joghurtot, mint megvenni a natúrt és további hozzávalókkal ízesíteni azt, de hidd el, megéri a fáradtságot.

Sajnos alig kapni egészségesnek mondható ízesített joghurtot, 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, fahéjat és egy kis szeletelt mandulát. Nem is túl macerás, igaz?
Gyümölcslevek
Ismét divatba jöttek a különböző gyümölcslevek, pedig 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 cukorbeviteltől kíméled meg a szervezeted, de a gyümölcsben
levő rost jótékony hatásait is élvezheted. Ha inkább maradnál 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 alternatíva. Sajnos a legtöbb termék tele van nádcukorral és
különböző szirupokkal. Már az a kis mennyiség is jelentős, 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 félüvegnyi 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 említett adagban. Tehát a plusz 8 gramm a hozzáadott cukrokból származik.
Egészséges választás: használd a sűrített paradicsompürét, és azt dobd fel különféle fűszerekkel, mint a bazsalikom és az oregánó.

mör hatásos ellenszere, épp ezért sok bőrápolási termékben és fürdősóban megtalálható – az ázsiai nők például rajonganak érte –, de rendkívüli emésztést segítő képessége
miatt több gyógynövényes készítményben is fellelhető.
Sőt, ha mindez még nem lenne elég, a rooibos szabadgyökökben, vitaminokban és antioxidánsokban is gazdag!
C és E-vitamin tartalma például igencsak tetszetős – akárcsak a benne lévő kalcium, magnézium, nátrium és fluor
mennyisége. Magas vastartalma miatt pedig kismamáknak és gyerekeknek is ajánlják a rendszeres fogyasztását.
A hidegen és melegen is finom ízű rooibos gyümölcsökkel is tökéletesen kombinálható – a szakértők szerint 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!

Ez történik veled, ha egy
hónapig csak vizet iszol
Megszívlelendő magad és az egészséged
érdekében!
A folyamatos folyadékpótlás elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet megfelelően működjön, de az sem
mindegy, milyen fajta folyadékkal pótoljuk a vízkészletet. Rengeteg pozitív hatása van annak, ha elhagyod a
cukros üdítőket és kipróbálod, mi történik, ha egy hónapig csak vizet iszol!
Hoztunk pár meggyőző érvet:

Növeli a szellemi teljesítményt

A víz nagy hatással van az agy teljesítményére, segíti a gondolkodást. Az agynak legalább annyira szüksége
van a vízre, mint az oxigénre.

Erősíti az immunrendszert

A megfelelően hidratált szervezet könnyebben szembeszáll a kórokozókkal . Ezenkívül segít a vesék és a máj
megfelelő működésében.

Segíti a megfelelő keringést

A víz megakadályozza a vér besűrűsödését, így segítve a megfelelő keringést. Napi 5 pohár víz 40 százalékkal csökkenti a szívbetegségek lehetséges kialakulását.

Segíti a diétát!

Ha egy hónapig csak vizet fogyasztasz, segíted a
szervezeted abban, hogy könnyebben eltávolítsa a méreganyagokat és a káros vegyületeket a szervezetedből.
Ugye, hogy megéri?
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BUTÍTÓ BOR

Vigyázz, ezek a leghizlalóbb
gyümölcsök

Nem minden gyümölcs
segíti a diétás étkezést!
A gyümölcsök a kiegyensúlyozott táplálkozás szerves részei. Immunrendszerünk erősítése és a betegségek megelőzése miatt javasolt belőlük minél többet enni.

számodra az ünnepek előtti fogyás: ha kemény vagy,
mondj le róla idén, hogy aztán jövőre bűntudat nélkül
kóstolgathasd.
Banán
A banán remek káliumforrás, és jólesik délutánonként eszegetni belőle, akár

De a fogyni vágyóknak
érdemes néhányat kiiktatni étrendjükből, hiszen
sok közülük nem éppen
diétás.
A gyümölcsökben
megtalálható gyümölcscukor a fogyókúrázókra nézve kifejezetten veszélyes.
Persze nem szabad teljesen elhagyni a lédús finomságokat, de nem mindegy,
hogy mit és mikor eszünk.
A magasabb víztartalmú,
kevésbé édes gyümölcsök
fogyasztása (pl. görögdin�nye, bogyós gyümölcsök,
citrusfélék) a nap bármely
szakában megengedettek,
de az édesebbekkel, olajosabbakkal már nem árt vigyázni.
Szőlő
Te is imádod a szőlőt?
És a must kortyolgatása

uzsonna vagy vacsora helyett is. Ám pont laktató
hatása árulkodó lehet: nem
kimondottan diétás gyümölcs. Sajnos magas cukortartalma miatt érdemes
átmenetileg szüneteltetni
a fogyasztását, ha a bombaalaknál nem éred be kevesebbel.
Avokádó
Lehet vitatkozni azon,
hogy az avokádó valójában
gyümölcs-e vagy zöldség,
de annyi bizonyos, hogy
ez a hazánkban csak néhány éve elterjedt növény
hatalmas népszerűségnek
örvend. Felhasználási lehetőségei végtelenek, mint
ahogy vitamin- és ásványi
anyag tartalma is. Tény
azonban, hogy sok zsírt tartalmaz, ami miatt az alakjukat féltőknek érdemes az

közben elgondolkodtál-e
már azon, hogy az isteni
íz a rengeteg szőlőcukornak köszönhető? Bizony,
a szőlő a vitaminok és
antioxidánsok mellett rengeteg cukrot is tartalmaz.
Ha semmiképpen sem szeretnéd nélkülözni a zamatos gyümölcsöt, fogyaszd
kizárólag reggel, például
a zabpelyhedbe keverve.
Gesztenye
Itt az ősz, és ezzel a
sült gesztenye időszaka
is. Nincs is jobb, mint forró gesztenyét majszolni a
vásári forgatagban. Rossz
hír azonban, hogy az édes
íz nem véletlen: 32 százalékos cukortartalommal
bír ez a fenséges csemege.
Rajtad áll, mennyire fontos

avokádókrém helyett más
vacsi után nézni.
+ 1: aszalt gyümölcsök
Édességet kívánsz?
Nem akarod magad egészségtelen csokikkal, cukrokkal, sütikkel teletömni, ezért inkább az aszalt
gyümölcsöket választod?
Nagyon jól teszed, hiszen
az egészségtudatos táplálkozás 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 mindenképpen felejtsd ez az aszalt
gyümiket, hiszen a koncentrált cukortartalom még
tovább növelheti a zsírpárnákat.
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Egy fiatalember képeslapot akar vásárolni. Sokáig válogat, de sehogy sem tud választani.
– Nézze, kérem – mondja az eladó –, nagyon szép
lapjaink vannak, „Egyetlen szerelmemnek” felirattal.
–…

kocka

Pizzás kifli

Hozzávalók 48 db kiflihez: 2 dkg friss élesztő, 1 csapott 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 csipet pizza fűszerkeverék, + 1 kisebb felvert tojás
Elkészítés: A langyos vízben elkeverjük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk (kb. 10 perc). A liszteket átszitáljuk (a szitán fennmaradó rostokat hozzáöntjük az átszitált liszthez), elkeverjük benne a sót, az olajat,
majd bedagasztjuk a felfuttatott élesztővel. Enyhén ragacsos tésztát kell kapnunk. Ha esetleg nem megfelelő az állaga, akkor pici liszt vagy pici víz hozzáadásával korrigáljunk rajta. Letakarva duplájára kelesztjük (kb. 30-40 perc).
A megkelt tésztát két gombóccá alakítjuk. Enyhén lisztes felületen kinyújtjuk az egyiket kör alakúra 3-4 mm vastagra. Egyenletesen megkenjük kb. 3 evőkanál ketchuppal,
meghintjük pizza fűszerkeverékkel, majd a reszelt sajt felével. 24 egyforma cikkre vágjuk fel, majd egyenként felcsavarjuk. 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.

Plusz egy vicc
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, ATOMOS, BAKFIS, BALETT, BELŐLE, EAGLES, EMELÉS,
FEL-ALÁ, IGAZOL, KAMARA, KELTEZ, LESZID,
LEUTAZ, LÓFRÁL, ROZÁLI, SARKAL, SZÁZAS, TAMARA, TRÓNOL, URÁNIA,
URR IDA, ZELLER.
Hétbetűsek: AMOT-

TA N , D A R A B O T,
FARADÉK, FLORIDA, JUTALOM, PRIMERA, RAGYOGÓ, SÉTÁLÁS, VARRÓNŐ, VISZONY.
Tízbetűsek: HATSZÁZ
ÉVI, IDEGESKEDŐ.
Tizenegy betűsek:
ALAPSZAKASZ, VALAMIFAJTA.
Tizennégy betűsek: RIBONUKLEINSAV, ZSARNOKOSKODIK.

2020. 41. szám meg
fejtése: Társaságban

ne beszélj magadról!
Megteszik helyetted,
ha már elmentél.

Pluszegy vicc: ... de
mindig így örül, amikor erre járunk.

