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Mindennapjaink magyar 
kultúrájának megélése 

Folytatás a 3. oldalon

Csetfalva népe bízik a jövőben

Ember lenni minden 
körülményben

Bokrétaünnepség 
Eszenyben

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba: 

zsaluzó-Ács, betanított 
zsaluzó munKÁs

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

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

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

egyéb InFormÁcIó:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani

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

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

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Régi vágya vált va-
lóra Csetfalva ma-

gyarságának azzal, hogy 
csütörtökön birtokukba 
vehették a szépen felújí-
tott, Móricz Zsigmond 
nevét viselő kulturális 
központot. Az épület fa-
lán most leleplezett em-
léktábla arról tanúsko-
dik, hogy a korábban is 
kultúrházként műkö-
dő, de igencsak rossz ál-
lapotban lévő épület tel-
jes körű felújítása Ma-
gyarország kormánya és 
a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. támogatásával, 
a KárpátHáz civil szerve-
zet és Csetfalva közössé-
gének közreműködésével 
valósult meg 2020-ban. 

A nemzetiszínű szala-
got Beke Mihály András, 
Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának első 
beosztott konzulja és Péter 
Csaba megyei képviselő, 

Bő fél évszázaddal 
a halála után ta-
lán még mindig 

Fedák Sári a legismer-
tebb beregszászi. Kézen-
fekvő tehát, hogy a Kár-
pátaljai Megyei Magyar 
Drámai Színház épüle-

tében újonnan létrehozott 
kulturális központot róla 
nevezzék el. Hogy az oda 
betérők olyan természetes 
módon éljék meg a magyar 
kultúrát, mint ahogy az 
ember levegőt vesz. Más-
ra is kiválóan alkalmas 

ez a rengeteg színházi kel-
lékkel, plakáttal, korabeli 
fényképekkel a színház vi-
lágát felidéző, ugyancsak 
otthonossá tett hely. Bizo-
nyíték arra, hogy innét, a 
perifériáról indulva is meg 
tudjuk hódítani a világot. 

Ahogy bő száz évvel ez-
előtt a fiatal beregszászi 
bakfis tette. Csak tehet-
ség, komoly elszántság 
és következetesség kell 
hozzá. 

Beregszászon átadták a Fedák Sári Kulturális Központot

Átadták a Móricz Zsigmond Kulturális Központot
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Mindennapjaink magyar 
kultúrájának megélése

Beregszászon átadták a Fedák Sári Kulturális Központot

Az alkalom a múlt század 
eleje legismertebb operettpri-
madonnájának, Fedák Sárinak 
a szobránál vette kezdetét. Ahol 
röviden ismertették mindenki 
Zsazsájának életútját: aki nem 
csupán az akkori Nagy-Magyar-
ország polgárainak a szívét hódí-
totta meg rövid időn belül, tapsolt 
neki a bécsi, a berlini, a párizsi és 
a londoni közönség is.

A koszorúzás után az ünnep-
lők a színház Munkácsi úti be-
járatához vonultak, ez egyben a 
kulturális központ bejárata is. Itt 
elhangzott, hogy a központ lét-
rehozását a magyar kormány tá-
mogatta a Kárpátaljai Magyar 
Főiskoláért Jótékonysági Ala-
pítvány közbenjárásával. Ki-
alakítása a színház épületéhez 
hozzáépített épületrész teljes 
felújításával és nagyértékű esz-
közbeszerzéssel valósult meg. 
A mintegy 13,5 millió hrivnya 
összegű támogatásnak köszön-
hetően a kulturális központ fel-
ső szintjén pódiumszínpad, 
kávézó, konyha, raktárhelyi-
ség kapott helyet, az alsó szin-
ten – amely ezelőtt kihasználat-
lan, elhanyagolt állapotú pince 
volt – szabadulószoba, kártya-
terem és fotózóna várja a láto-
gatókat, emellett a főépületben 
is eszközöltek újításokat. 

A tervek szerint a földszint 
helyszínül szolgál majd külön-
böző kulturális programoknak, 
többek között az épület hangula-
tához illő folkkocsmának, a fia-
talság körében népszerű kvíz-es-
teknek. Az operettek, musicalek 
és más, a művésznő életét kísé-
rő könnyed műfajok is szere-
pet kapnak majd a programok-
ban. Az alagsorban két kisebb 
szobában majd sakkjátszmákat, 
valamint társas- és kártyaeste-
ket szerveznek. Az ide látoga-
tók korabeli öltözetben örökít-
hetik meg látogatásukat a fotó-

zónában. A pince utolsó helyisége 
szabadulószobaként üzemel majd. 
Aki próbára teszi magát, az a mű-
vésznő életének legfontosabb ál-
lomásaival ismerkedhet meg. A 
szabadulószoba Fedák Sári életé-
re összpontosít, a művésznő kör-
nyezetét hivatott megidézni. A fel-
adványokhoz a játék kezdete előtt 
az információs terminálok nyúj-
tanak segítséget. A Fedák Sári 
Kulturális Központban megvaló-
suló programokat a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szervezet és a 
Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház Jótékonysági Alapít-
vány szervezi. 

Az átadón Illés Boglárka ifjú-
ságpolitikáért és esélyteremtésért 
felelős helyettes államtitkár arról 
szólt, hogy a magyarságnak, és ben-
ne természetesen a Kárpátalján élő 
magyar nemzetrésznek több mint 
ezeréves múltja van. Nem kétsé-
ges, hogy a folytonosság biztosí-
tásához minden egymást követő 
nemzedéknek erőfeszítéseket kel-
lett tennie nemcsak gazdasági té-
ren, hanem hagyományaink, kul-
túránk átörökítése, megélése terén 
is. A most átadott kulturális központ 
ehhez a ma élőknek komoly segít-
séget nyújt. 

Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke arra emlékeztetett, hogy 
az egykori Oroszlán szálló, ahol 
Petőfi Sándor is megfordult, s 
amelynek dísztermében a város 
polgárai sok emlékezetes elő-
adást láthattak, most teljesen 
megújult, s a modern kor lehető-
ségeit kihasználva segít a magyar 
kultúra megélésében. Hosszú tá-
von viszont mindez csak úgy le-
hetséges, ha a közelgő helyható-
sági választásokon olyan jelöl-
tekre adjuk le voksunkat, akik 
már bizonyítottak: szívügyük-
nek tekintik a kárpátaljai ma-
gyarság közösségként való meg-
maradását. 

Orosz Ildikó, a kulturális köz-
pont létrehozásának ötletgazdája 
elmondta, már a kezdetektől fog-
va minden eszközzel arra fognak 
törekedni, hogy a beregszászi és a 
környékbeli magyarok valameny-
nyi nemzedéke otthon érezze ma-
gát a Fedák Sári szellemét idéző 
kulturális központban. Ezért várja 
számos szórakozási lehetőség az 

ide betérőt, és emiatt lesz a szín-
házi repertoár is olyan sokszínű. 

A Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színház társulata – a 
pódiumszínpad adta valamennyi 
lehetőséget kihasználva – felele-
venítette Fedák Sári színészi pá-
lyafutásának kezdetét, a kortárs 
szerzők írásait idézve magya-
rázták meg a Fedák-jelenséget, 
Zsazsa mérhetetlen népszerű-
ségének titkát. Rámutattak arra, 
hogy Fedák Sári nem csupán a 
magyar operett halhatatlan csilla-
ga, mivel drámai szerepekben is 
kimagasló teljesítményt nyújtott. 

Kovács Elemér

Az október 25-i választásokon a 
képviselőket kétféle rendszerben 
választják. A 10 000 szavazónál 
nagyobb egységekben, mint pél-
dául a megyei, járási, városi és 
nagy lélekszámú községi illetve 
nagyközségi tanácsokban párt-
listás választás van. A 10 000-nél 
kevesebb szavazóval rendelkező 
tanácsokban pedig többmandá-
tumos egyéni körzetekben vá-
lasztják meg a képviselőket.

A pártlistás szavazólapon a 
pártszervezetek nevei szerepel-
nek olyan sorrendben, ahogyan 
kisorsolják őket. A párt neve alatt 
szerepel a párt listavezetőjének 
neve is. A párt nevétől jobbra két 
üres kocka található. Közvetlenül 
a támogatni kívánt párt neve után 
szereplő kockába kell pluszjelet 
vagy x-et tenni. Csak egy párt vá-
lasztható ki, ellenkező esetben ér-
vénytelen a szavazólap!

Az adott párt sorában jobb ol-
dalt megszámozva azoknak a nevei 
láthatók, akik a párt adott területi 
listáján szerepelnek. Ha ezek közül 
valakit személy szerint is támogat-
ni akarunk, akkor a neve előtti szá-
mot be kell írni a másik, az előzőtől 

Hogyan kell szavazni?
jobbra lévő, trafaretet tartalmazó koc-
kába úgy, ahogyan a postai irányító-
számokat szoktuk (ha nem sikerül a 
sablon alapján beírni a számot, akkor 
is számít a szavazatunk, fontos, hogy 
felismerhető legyen minden karak-
ter, a szerk.). Az egyes konkrét sze-
mélyek támogatása a párt által meg-
szerezhető mandátumok számát nem 
befolyásolja, csak az adott személy 
bekerülési esélyét növeli. Ameny-
nyiben ezt a kockát üresen hagyjuk, 
úgy a szavazólap még érvényes, és a 
pártnak a szavazat beszámít. (Fordí-
tott esetben képviselőt nem választ-
hatunk politikai párt nélkül, a szerk.)

A pártlistás szavazólap külön-
böző színekben készül. A megyei 
világoskék, a járási világoszöld, a 
városi világossárga, a községi ta-
nácsi krémszínű. 

A kisebb településeken, a több-
mandátumos egyéni körzetekben a 
jelölteket ábécérendben tüntetik fel 
a szavazólapon. A támogatott jelölt 
nevétől jobbra található kockába kell 
pluszjelet vagy x-et tenni. Csak egy 
jelölt támogatható, ellenkező eset-
ben érvénytelen a szavazólap! A je-
löltek közül a legtöbb szavazatot 
kapott személyek kerülnek be, any-

nyian, ahány helyet az adott kör-
zet (település vagy településrész) 
a területi választási bizottságtól 
kapott. A szavazólap krémszínű. 

A tanácselnökök választása ha-
sonló módon történik, azzal a kü-
lönbséggel, hogy rájuk nem csak 
az adott körzetben, hanem a ta-
nácshoz tartozó minden települé-
sen szavazhatnak. Ebben az eset-
ben is csak egy jelölt támogatható. 
A legtöbb szavazatot kapott jelölt 
lesz a tanácselnök. Ez alól csak a 
két legnagyobb város kivétel, ahol 
a polgármesternek a szavazatok 
több mint felét kell megszereznie. 
A tanácselnökök választásának 
szavazólapja rózsaszín.

Óvintézkedések
Kötelező lesz a maszkvise-

lés a választóhelyiségben. Java-
solják, hogy a szavazókörbe ne 
vigyenek be gyermekeket, és le-
hetőleg saját tollat használjanak 
a szavazólap kitöltéséhez. Belé-
péskor kötelező lesz a testhőmér-
séklet mérése. A bajáratoknál kéz-
fertőtlenítőket helyeznek el. A he-
lyiségben kötelező az egyméte-
res távolságtartás. A szavazólap 
átvételekor az asztaloknál maxi-
mum három ember tartózkodhat. 
A be- és a kilépőket elkülönítik.

karpataljalap.net/
karpatalja.ma

Kárpátaljai villámlátogatása 
során fontos bejelentést tett Ma-
gyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára. Beregszászon a 
Vérke partján, az Oázis-park-
ban tartott sajtótájékoztatóján 
beszámolt róla, hogy a magyar 
kormány döntése értelmében 

Magyarország 1,2 milliárd fo-
rintot szán a Vérke megtisztí-
tására. A fő munkálatok, ame-
lyek már a jövő évben megkez-
dődnek, három fázisból állnak, 
amelyek egyrészt magukba fog-
lalják a mederkotrást, egy új 
duzzasztógát építését a Borzsa 
folyón, valamint a Vérkének a 
Szipa főcsatornával való össze-
köttetését a folyamatos vízellá-
tás érdekében.

A politikus elmondta, hogy 
Babják Zoltán Beregszász pol-
gármestere, valamint Brenzovics 
László a KMKSZ elnöke többször 
fordult a magyar kormányhoz az-
zal a kérdéssel, hogy nyújtsanak 

segítséget az évtizedek óta vajúdó 
probléma megoldásához. Köny-
nyű volt belátni, hogy nem tart-
hatóak azok az állapotok, ame-
lyek az évtizedek során a Vérkén 
kialakultak. Beregszász lakói en-
nél többet érdemelnek. Amúgy 
pedig a szennyvíz a határainkat 
átszelő csatornáknak, folyóknak 

Jövőre elkezdődhet a Vérke megtisztítása

1,2 milliárd forint az élhető 
Beregszászért

köszönhetően előbb-utóbb el-
jut Magyarországra is, így ha a 
kárpátaljaiknak segítünk, azzal a 
mi környezetünket is óvjuk, hang-
súlyozta Magyar Levente, aki azt 
is elmondta, hogy a munka minő-
ségének javítása érdekében két-
száz millió forinttal támogatják a 
Beregszászi Vízműveket is. 

Babják Zoltán történelmi be-
jelentésnek nevezte a mostanit, 
s arról biztosította Beregszász 
polgárait, hogy a magyar kor-
mány által felajánlott összeg tel-
jes mértékben fedezi a munkála-
tok költségeit. A  beruházás egy-
ben a fenntarthatóságot és a tisz-
ta ökológia állapotot is biztosít-
ja. A Vérke két oldalán kialakított 
biztonsági sáv megakadályozza, 
hogy bárki is illegálisan becsat-
lakozzon a csatornába, másrészt 
erre nem is lesz szükség, mivel 
ahogy azt a kotrási munkálatok 
lehetővé teszik, a csatorna köze-
li utcákban megkezdik a szenny-
vízelvezető rendszer kiépítését. 

Mind Magyar Levente, mind 
Babják Zoltán azt hangsúlyozta 
a sajtótájékoztatón, hogy ezek a 
fontos lépések az élhető Bereg-
szászért történnek, s ha közvetlen 
módon is – az itt élők komfortér-
zetének javításával – a szülőföl- 
dön való megmaradást szolgálják.

Kovács Elemér

 Zelenszkij: Ukrajna az elsők között 
kaphat a Covid elleni vakcinából

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
biztos abban, hogy Ukrajna miha-
marabb beszerezheti a koronaví-
rus elleni vakcinát, amint azt előál-
lítják. Ezt az államfő kedden a par-
lamentben tartott évértékelő beszé-
dében mondta, hozzátéve, hogy er-
ről Ukrajna európai partnereivel 
már megállapodott – írja az MTI.

Eközben a hivatalos adatok 
alapján keddre 5469 új esettel 309 
107-re nőtt az eddig igazolt fertő-
zöttek száma, az elhunytaké pedig 
az eddigi legmagasabb számú 113 
újabb halálos áldozattal 5786-ra 
emelkedett. Eddig 129 533-an 
gyógyultak meg, viszont már 173 
788 beteget kezelnek koronavírus-
fertőzéssel Ukrajnában.

Amint Viktor Ljasko országos 
tisztifőorvos, az egészségügyi mi-
niszter helyettese az Ukrajinszka 
Pravda hírportálnak kifejtette, a 
kormányzat akkor tervez ideig-
lenes kórházakat felállítani nem 
egészségügyi létesítményekben, 
ha a napi új fertőzöttszám 11-13 
ezerre nő az országban, vagy ha 
valamely városban, illetve régió-
ban hirtelen megugrik a betegek 
száma. Hozzátette, hogy egyelőre 
még van elég tartalékágy az egész-
ségügyi rendszerben, 50 ezer férő-
helyet tudnak potenciálisan biztosí-
tani Covid-betegek számára, és eb-
ből több mint 15 ezer ágy már köz-
pontosított oxigénellátóval is fel 
van szerelve.
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Csetfalva népe bízik a jövőben
a KárpátHáz civil szervezet ku-
ratóriumának elnöke vágta át, il-
letve leplezte le az emléktáblát. 
A történelmi egyházak képvise-
lői – Rácz István római katolikus, 
Egressy Márton görögkatolikus 
atya, Orbán Sándor református 
lelkész – megszentelték az épü-
letet, illetve Isten áldását kérték 
az intézményben folyó munkára. 

Az avató ünnepség aztán a 
szépen felújított, modern kultúr-

házban folytatódott, ahol Tóth 
Natália könyvtáros üdvözölte a 
megjelenteket. 

Tóth Győző, a KárpátHáz 
civil szervezet ügyvezetője is-
mertette a kultúrház 25 millió 
forint magyarországi támoga-
tásból megvalósult felújításá-
nak előzményeit és menetét. Ez 
a megújult épület egy közösség 
életrevalóságát tükrözi, fogal-
mazott köszöntőjében Beke Mi-
hály András, aki abbéli örömé-
nek adott hangot, hogy az anya-

országi támogatás itt többszörösen 
hasznosult, hisz nem csupán egy 
impozáns épület újult meg, de he-
lyi emberek jutottak ezáltal mun-
kához. A konzul elismeréssel szólt 
arról a tiszteletről is, amivel a kár-
pátaljai magyarok őrzik és ápolják 
nagyjaink emlékét.

„Ha egy idegen idejön, az azt 
hiszi, itt meg lehet fulladni a portól 
és a piszoktól. Aki pedig itt szüle-
tett s itt lakik, annak ez a világ leg-
jobb s leggyönyörűségesebb para-
dicsomkertje” – kezdte köszöntő-

jét az emléktáblán is olvasható Mó-
ricz-idézettel Péter Csaba. Aki arról 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy 
ennek a „paradicsomkertnek” to-
vábbi fejlesztéséről tanácskoztak 
Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ 
elnökével, s a közeljövőben bőví-
teni szeretnék Csetfalván az isko-
lát, illetve új óvoda létesítését lát-
ják szükségesnek. Ehhez arra is 
szükség van, mondta, hogy októ-
ber 25-én szavazzanak a magyar 
képviselőjelöltekre, hogy megva-
lósíthassák elképzeléseiket, illetve 

tovább folytathassák a megkez-
dett munkát, amelynek eredmé-
nyeiről az elmúlt időszakban so-
rozatban átadott felújított intéz-
mények beszélnek a legszemlé-
letesebben.

Az itteni emberek bíznak a 
jövőben – ezt is jelzi a felújított 
intézmény, fogalmazott Sin Jó-
zsef, a KMKSZ Beregszászi Já-
rási Szervezete és a járási tanács 
elnöke. Aki abbéli reményét is 
megfogalmazta, hogy a kulturális 
központ mindig tele lesz érdek-
lődő fiatalokkal, akik olyan ne-
velést kapnak itt, minek hatására 
szívügyüknek tekintik majd az it-
teni magyarság sorsának alakulá-
sát, s mindent meg is tesznek an-
nak érdekében, hogy érdemes le-
gyen megmaradni a szülőföldön. 

Tar Attila, a KMKSZ helyi 
alapszervezetének vezetője abbé-
li örömének adott hangot, hogy 
a gyerekek végre méltó körülmé-
nyek között ápolhatják és művel-
hetik a kultúrát, és megköszönte 
Magyarország kormányának, il-
letve a helyi támogatóknak a se-
gítségét. 

A legszebb köszönet ezúttal 
is a gyermekektől jött, akik szín-
vonalas műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. Meggyőződhettünk 
róla, hogy tehetséges fiatalokból 
Csetfalván nincs hiány, s remél-
jük, hogy ezentúl még eredménye-
sebb kulturális munka folyik majd 
ebben az árvizektől sokat szenve-
dett Tisza-menti településen. 

Miért kapta a kulturális köz-
pont a Móricz Zsigmond nevet? 
A nagy magyar írót családi szá-
lak kötötték Csetfalvához. Itt volt 
egy ideig református pap anyai 
nagyapja, az író édesanyja is 
itt született. Móricz személyesen 
is járt Csetfalván, népköltészeti 
anyagot gyűjtött, lerajzolta a re-
formátus templom famennyezeté-
nek gyönyörű festett tábláit, nó-
tákat jegyzett fel.

Kovács Erzsébet

Kárpátalján soha nem látott 
óvodafelújítások tanúi lehe-
tünk, mely a magyar kormány 
által támogatott Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési prog-
ram keretében történik. Mert-
hogy a gyermek fejlődése szem-
pontjából az egyik legfontosabb 
az óvodáskor, s nem mindegy, 
milyen körülmények között ne-
velkednek a gyermekintézmé-
nyekben.

Nagymuzsalyban már na-
gyon várják, hogy végre birtok-
ba vegyék a kibővített és fel-
újított, az egykori Károlyi-kas-
télyban kialakított óvodát. A 
munkálatokat ugyan már befe-
jezték – ennek tiszteletére ok-
tóber 16-án óvodaszentelési 
ünnepséget szerveztek –, vi-
szont, ahogy arról Orosz Ildi-
kó, a munkálatok koordinálását 
felvállaló Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség (KMPSZ) 
elnöke fogalmazott, az üzem-
bevételi eljárás elhúzódása mi-
att nem tudják azt még átadni. 
Az ünnepségen az elnök asz-
szony beszámolt arról, hogy a 
program keretében olyan álla-
mi óvodák kerülnek felújítás-
ra, amelyek többségét a szov-
jet rendszerben elkobzott épü-

letekben alakítottak ki, s azok 
bizony nem feleltek meg a kö-
vetelményeknek. Így sikerült 
Muzsalyban is ezt a közel 200 
éves kastélyt teljesen felújítani, 
s egy épületszárny hozzáépíté-
sével három csoport kialakítá-
sára alkalmassá tenni. Viszont 
nem várhatunk csak a támoga-
tásokra, a tereprendezés a he-
lyi közösségre hárul, mondta. 

Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke az óvodák, az óvodában 
folyó minőségi munka fontossá-
gát ecsetelte, emlékeztetve arra, 
hogy az óvoda magyar találmány, 
az első kisdedóvót közel 200 esz-
tendővel ezelőtt Brunszvik Teréz 
alapította, s ez az oktatási-neve-
lési intézményrendszer elterjedt 
az egész világon. Mivel a gyer-
mekek személyisége az óvodá-
ban kezd fejlődni, nem mindegy 
hát, milyen körülmények között 
zajlik ez a folyamat. Az elnök kö-
szönetet mondott a magyar kor-
mánynak, hogy támogatásuk-
nak köszönhetően olyan óvoda-
fejlesztési program valósul meg, 
amilyet korábban nem tapasz-
talt a kárpátaljai magyarság, s az 
óvodák állapotát egy viszonylag 
hosszú időszakra megnyugtatóan 
tudták rendezni. 

100 millió forintos beruházás Nagymuzsalyban

Megszentelték a felújított 
óvodát

Békésyné dr. Lukács Angéla 
beregszászi magyar konzul abbé-
li örömének adott hangot, hogy 
a kárpátaljai magyar gyermekek 
fejlesztése az anyanyelvükön, 
a magyar népmeséken keresz-
tül történik, s azt kívánta, hogy 
az óvoda udvara mindig vidám 
gyermekzsivajtól legyen hangos.

A köszöntéseket követően 
Rácz István római katolikus atya 
megszentelte az óvoda élületét, 
és Isten áldását kérte az itt folyó 
munkára.

A nagymuzsalyi Mesevilág 
óvoda egy kastélyban található, 
mely egykor a helyi földesurak, 
a Károlyi grófok tulajdonában 
volt. A XVIII. századi épület vi-
szonylag jó állapotban maradt 
fent. Az óvoda 1961-től műkö-
dik itt két vegyes korosztályú 
óvodai csoporttal. 2001-ig az 
óvoda fenntartója a Muzsalyi 
Szovhozüzem volt, 2002. ja-
nuár 1-től a Nagymuzsalyi 
Községi Tanácshoz tartozik. 
Még 2002-ben a tanács tá-
mogatásával sikerült lecse-
rélni az épület tetőszerkeze- 
tét, valamint 2005-ben bevezet-
ni az épületbe a földgázt. 2007 
és 2016 között a községi tanács 
és egyéb támogatások révén si-

került kisebb-nagyobb felújítá-
sokat végezni az intézményben. 
A megnövekedett beiratkozá-
si kérelmek alapján azonban 
szükségessé vált az óvoda bőví-
tése. Így 2019-tavaszán a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési 
program révén a KMPSZ támo-
gatásával elkészültek az óvoda 
bővítésének tervei, és a hatósá-
gi engedélyek beszerzése után 
elkezdődtek a munkálatok. Az 
épület több helyiséggel bővült, 
így egy harmadik csoport ré-
szére sikerült termeket kialakí-
tani. Emellett megújult az épü-
let tetőszerkezete, megtörtént 
a teljes épület külső szigetelé-
se, kibővült és megújult az épü-
let főbejárati terasza. Az óvo-
da főépülete és a konyhai rész-
nél félereszt alakítottak ki. Az 
egész épületben kicserélték az 
elektromos hálózatot és beren-
dezéseket, a víz és szennyvízel-
vezető rendszert, a fűtési rend-
szert. Minden korábbi termet is 
teljesen felújítottak, illetve új 
mosdóhelyiségeket alakítottak 
ki. Az újonnan épült termekbe 
új bútorzatot vásároltak, illet-
ve az óvoda számítástechnikai 
eszközökkel is bővült. 

Marton Erzsébet

Több szempontból is jókor 
jött a segítség a kárpátaljai 
családorvosi rendelők felújítá-
sához. Egyrészt az Ukrajnában 
zajló egészségügyi reform ke-

retében a családorvosi rende-
lők kiemelt szerephez jutnak, 
másrészt a koronavírus-jár-
vány miatt egyre nagyobb a le-
terheltségük az alapellátásban 
dolgozóknak. 

Kétség nem férhet hozzá, 
hogy egy európai módon felújí-
tott és berendezett egészségügyi 
létesítményben sokkal hatéko-
nyabb munkát tudnak végezni 
orvosaink, mint egy lepusztult 

Átadták a felújított 1. számú családorvosi rendelőt Beregszászon

Jókor jött a magyarországi 
segítség

épületben, hangzott el a felújított 
1. számú beregszászi családorvosi 
rendelő átadási ünnepségén. Az itt 
elvégzett munkálatok terjedelme, 
amely többek között a tetőtér, a 

fűtési rendszer, a villamoshálózat 
cseréje mellett magába foglalja egy 
új vizesblokk és egy új feljáró épí-
tését, több mint kétmillió hatszáz-
ezer hrivnya értékben. 

Magyarország ott segít, ahol arra 
a leginkább szükség van, emlékez-
tetett rá Beke Mihály András, Ma-
gyarország Beregszászi Konzulátu-
sának első beosztott konzulja. A sor-
ra felújított kárpátaljai családorvosi 
rendelők és más itteni megújult kö-

zösségi intézmények is azt példáz-
zák, hogy a magyar kormány ko-
molyan veszi azt az alkotmány-
ban előírt kötelességét, hogy gon-
doskodnia kell a külhoni magyar 
nemzetrészekről, arról, hogy szü-
lőföldjükön megmaradjanak és 
boldoguljanak.

A jelenlegi emberpróbáló 
helyzetben különösen fontos, 
hogy mind több terhet vegyünk le 
orvosaink válláról, hangsúlyozta 
Brenzovics László, a KMKSZ el-
nöke, aki arról is beszélt, hogy 

Kárpátalja legjelentősebb ma-
gyar érdekvédelmi szervezete a 
veszélyhelyzet kezdete óta ott 
áll az egészségügyi dolgozók 
mögött, hol védőfelszerelések-
kel, hol tisztítószerekkel látja el 
az érintett intézményeket, hol 
pedig lélegeztetőgépet ad át.

A most újonnan felavatott 
intézmény, ahol tíz orvos dol-
gozik, mintegy 12-13 ezer be-
regszászi, Beregszász környé-
ki lakos orvosi ellátását vállal-
ja fel, így tehát nagyon fontos 
volt az épület felújítása, amely 
rekordidő, alig több mint két 
hónap alatt megtörtént, tájé-
koztatott Vizauer-Zseltvay 
Magdolna, a beregszászi járá-
si családorvosi rendelők mű-

ködtetéséért felelős igazgatóhe-
lyettes. Aki a beregvidéki egész-
ségügyi dolgozók helytállásáról 
szólva elmondta, hogy a szüksé-
gesnél mintegy 30%-kal keve-
sebben vannak, ám a rugalmas 
szervezésnek és orvosaink erő-
feszítésének köszönhetően még 
sincs olyan település a környé-
ken, ahol csak egyetlen beteg is 
ellátatlanul maradna.

Eszenyi Gábor
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Az Ökumenikus Segélyszer-
vezet idén is külön téli segély-
akcióval támogatja Kárpátal-
ján a rászoruló nagycsaládo-
sokat, egyedülálló időseket. A 
Megyei Jogú Városok Szövet-
sége (Magyarország) támogatá-
sának és a segélyszervezet októ-
ber elsején meghirdetett pénz-
adománygyűjtő kampányának 
köszönhetően a szervezet be-
regszászi központjának mun-
katársai megkezdték az élelmi-
szercsomagok, valamint a téli 
tüzelő célba juttatását. 

– A most induló hagyomá-
nyos őszi-téli akciónk során ez-
úttal 2400, elsősorban egyedül-
álló, beteg nyugdíjasnak, illetve 
nehéz körülmények között élő 
nagycsaládosnak adunk át mint-
egy 5000 forint értékű élelmiszer-
csomagot, 300 rászoruló emellett 
fél-fél tonna brikettet is kap – szá-
mol be Gerevich János, a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszerve-
zet ukrajnai kirendeltségének el-
nöke. Aki elmondta, hogy az erre 
fordított összeg a segélyszervezet 
által meghirdetett figyelemfel-
keltő jótékonysági futás eredmé-
nyeként jött össze, illetve a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsége 30 
millió forinttal járult hozzá ehhez 
az akcióhoz. – Már több mint két 
évtizede szervezzük és bonyolít-
juk a téli segélyakciót, mert igen 
sok a rászoruló ember. Ez az év 
a járványügyi helyzet miatt még 
nehezebb, mint a korábbiak, így 
az adománygyűjtés tovább foly-
tatódik, s a rendelkezésre álló ösz-
szeg függvénye, hogy még hány 
ember helyzetén tudunk majd ja-

Segít az Ökumenikus Segélyszervezet

Élelmiszercsomag és brikett a 
rászorulóknak

vítani. Egyelőre Beregszász és a já-
rás legnehezebb sorsú embereinek 
juttatjuk el az adományt, de ha le-
hetőség lesz rá, szeretnénk majd az 
akciót kiterjeszteni más járások-
ra is – tájékoztat Gerevich János, 
aki azt is elmondta, hogy a rászo-
rulók listáját a szociális osztály ál-

lítja össze, az adományok széthor-
dásába pedig a szociális munkások 
is bekapcsolódnak. 

S hogy jó helyre kerülnek ezek 
az adományok, arról magunk is 
meggyőződtünk, néhány helyszín-
re ugyanis mi is elkísértük a segély-
szervezet munkatársait. Már a kör-
nyezet is több mint lehangoló az 
egykori téglagyár B. Hmelnickij 
úti munkásszállóján: ajtók nélküli 
bejárat, betört ablakok, szellőzőn 
kivezetett kémények, az udvaron 
szemét, lom, kidobott ruhák… Itt 
él öt kiskorú gyerekével és leszá-

zalékolt, mozgásképtelen élet-
társával Tímea is, aki elmondja, 
hogy a havi 3000 hrivnya „gye-
rekpénzből” élnek. Sajnos az 
élettárs betegnyugdíját sem kap-
ják, mert most a járványhelyzet 
miatt nem tudják a hosszabbítás-
hoz szükséges megfelelő kivizs-
gálásokat elvégezni. Pedig nagy 
szükség lenne arra a kevés nyug-
díjra, mondja Tímea, hisz a be-
teg gyógyszerei nagyon drágák, s 
azokra bizony jelenleg nem telik.

Asztélyban a 86 éves Piroska 
néni két hónapja temette el hosz-
szú ideje szintén leszázalékolt 
fiát. Most egyedül tengeti életét 

egy lassan lebontásra érett há-
zikóban, s nagyon hálás a segít-
ségért. Akárcsak Imre bácsi, aki 
szintén egyedül él, betegen, igen-
csak lehangoló környezetben. És 
a segítséget célba juttatók elmon-
dása szerint hasonló körülmények 
között él a legtöbb támogatott.

És rajtuk kívül még igen so-
kan. A hidegek beálltával pedig 
még inkább romlik a helyzetük. 
Ezért is jár köszönet azoknak, 
akik megpróbálnak némileg eny-
híteni sorsukon. 

Marton Erzsébet

Visk a kárpátaljai szórványma-
gyarság szilárd bástyája, ame-
lyet a kárpátaljai magyarság 
közösségként való megmara-
dása érdekében minden módon 
erősíteni kell, hangsúlyozták a 
Kölcsey Ferenc nevét viselő ok-
tató-nevelő intézményben meg-
tartott ünnepség szónokai. Az 
eseményen felavatták az isko-
la felújított tornatermét. A be-
ruházás a Keleti Partnerség fej-
lesztési program keretében va-
lósult meg a magyar kormány 
hatékony támogatásával. Az el-
végzett munka összértéke több 
mint 900 ezer hrivnya. 

Minden sporttal kapcsolatos 
beruházás nem csupán fiataljaink 
állóképességeit javítja, erőnlé- 
tét növeli, de közrejátszik erköl-
csi nevelésükben is. Hisz a tisz-
tességes versengésre, az ellenfél 
tiszteletére, a vereség elviselé-
sére nevel, kezdte beszédét Szi- 
lágyi Mátyás beregszászi magyar 
főkonzul. Aki arra emlékeztetett, 
hogy Magyarország sportnagy-
hatalom, s ehhez a kiemelkedő 
teljesítményhez jelentősen hoz-
zájárulnak a külhoni nemzetré-
szek fiataljai. Remélhető, hogy a 
továbbiakban ez a tendencia még 
inkább erősödni fog.

A Keleti Partnerség fejleszté-
si program a kárpátaljai magyar-
ság szempontjából igazi sikertör-
ténet, hangsúlyozta Brenzovics 
László, a KMKSZ elnöke. A hat 
évvel ezelőtt elindított projekt-

Visken átadták a magyar iskola felújított tornatermét

Ép testben ép lélek
nek köszönhetően magyarországi 
támogatással több mint száz közös-
ségi intézmény újult meg, ezek kö-
zött néhány iskolai sportlétesítmény 
is. A sportban elért sikereink a ma-
gyarság összetartozásának szimbo-
likus kifejezői, elegendő, ha csak az 
aranycsapat szurkológárdájára gon-
dolunk, amely átfogta a Kárpát-me-

dence valamennyi térségét, emlé-
keztetett rá az elnök. A kárpátaljai 
magyar közösség szívósságát jel-
zi, hogy a trianoni katasztrófa után 
száz évvel számtalan módon kinyil-
vánítja élni akarását, megújuló ké-
pességét. Most újabb erőpróba előtt 
áll, hogy megmutassa, igenis bele 
kíván szólni sorsának intézésébe.

Darvai Csilla, az intézmény 
igazgatója köszönetet mondott 
mind a magyar kormánynak, mind a 
KMKSZ-nek a támogatásért, és azt 

kívánta, hogy a közelgő válasz-
tásokon jelöltjeik jól szerepelje-
nek. Csak ez biztosítja a folyto-
nosságot, a megújulást, a haté-
kony érdekképviseletet.

Sari József, a KMKSZ Felső-
Tisza-vidéki középszintű szerve-
zetének az elnöke azokról a kul-
turális, szellemi értékekről, az 
épített örökség kiemelkedő da-
rabjairól beszélt, amelyek a tu-
risták számára vonzóvá teszik 
az egykori máramarosi korona-
várost és annak környékét. Hogy 
továbbra is otthon érezzük ma-

gunkat, ahhoz az kell, hogy je-
löltjeink sikeresen szerepeljenek 
a helyhatósági választásokon.

Az alkalmat a helyi iskola ta-
nulóinak zenei kísérettel előadott 
népdalcsokra, valamint Heczel 
Jázmin érett versmondása tet-
te igazán emlékezetessé. Az ün-
nepség végén a történelmi egy-
házak képviselői Isten gazdag ál-
dását kérték a máramarosi koro-
naváros lakóinak életére. 

Kovács Elemér

Halábor népe október 15-én is-
tentiszteleten adott hálát azért, 
hogy megoldódott a reformá-
tus templom fűtése, s meg-
kezdhetik a Fedák Sári Közös-
ségi Ház létrehozását, illetve a 
szomszédságában egy játszótér 
kialakítását.

 Aki az Úrban bízik, az győ-
zelemre viszi minden egyes har-
cát, küzdelmét, fogalmazott ige-
hirdetésében Károlyi József helyi 
református lelkész, aki Dávid pél-
dáját hozta a hallgatóság elé. Dá-

vid azért tudta megnyerni csatáit, 
mert az Úr járt előtte, az ő veze-
tésére bízta magát. Mi is úgy tu-
dunk előre haladni, ha rá figye-
lünk, ha az ő igazsága, fénye ve-
zet bennünket, mondta. A lelkész 
hálát adott Istennek az elvégzett 
munkáért, köszönetet mondott 
azokért az emberekért, akik se-
gítik környezetük, szülőföldjük 
szebbé, jobbá tételét, erősítik ma-
gyar közösségünket. Így mondott 
köszönetet a magyar kormány-
nak, a KárpátHáz civil szervezet-
nek, hogy megoldódott a temp-
lom fűtése, illetve, hogy támo-
gatják a közösségi ház és játszó-
tér kialakítását. 

A település központjában 
egy, a szovjet éra bódéépítésze-
tének jellegzetességeit magán vi-
selő, egykor kereskedelmi köz-
pontnak helyet adó épület áll. A 

KárpátHáz civil szervezet kezde-
ményezésére, magyarországi se-
gítséggel ezt szeretnék átépíteni, 
s abban modern közösségi házat 
létrehozni, amely Fedák Sári ne-
vét viseli majd. Az istentisztele-
tet követően be is mutatták annak 
látványtervét, ami arról tanúsko-
dik, hogy egy XXI. századi mo-
dern közösségi teret álmodtak ide.

Tervezni az tervez, aki bízik 
a jövőben, s ez a projekt azt bi-
zonyítja, hogy Halábor népe re-
ménnyel tekint előre, fogalma-
zott köszöntőjében Beke Mihály 
András, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának első beosztott 

Bemutatták a Fedák Sári Közösségi Ház látványtervét

Halábor a fejlesztések útján
konzulja, aki nagyra értékelte, 
hogy Kárpátalja népe megbecsü-
li neves szülötteit, s róluk nevezi 
el létesítményeit, intézményeit. 

Halábor ifjúsága megérdem-
li, hogy méltó körülmények kö-
zött ápolják hagyományaikat, 
viszont úgy tűnik, hiába várunk 
arra, hogy az ukrán állam ezt a 
szovjet érából itt hagyott romos 
épületet e célból felújítsa. De 
hála Istennek, hogy vannak tá-
mogatók, akik ezt felvállalták, 
fogalmazott Péter Csaba me-

gyei képviselő, a KárpátHáz ci-
vil szervezet elnöke. Aki kifej-
tette, hogy ennek az épületnek 
a felújításával, illetve az utób-
bi időben Kárpátalja-szerte át-
adott megújult oktatási-nevelési, 
egészségügyi intézmények gyer-
mekeink jövőjét, megmaradásun-
kat biztosítják. S hogy a megkez-
dett munkát folytatni tudják, arra 
kérte a falu lakosságát is, a vá-
lasztáson szavazzanak bizalmat 
a magyar érdekvédelmi szerve-
zetek képviselőinek.

Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a település 
büszke és gondos gazdája lesz a 
kulturális központnak, ő maga pe-
dig a kistérség elnökévé választása 
esetén feltétlenül oda fog figyelni 
arra, hogy mindig biztosítva legye-
nek a működési feltételek. 

Tóth Győző, a KárpátHáz 
ügyvezetője a település lakossá-
ga nevében mondott köszönetet 
azért, hogy az anyaország segítő 
keze elérte szülőfaluját is, s abbé-
li reményének adott hangot, hogy 
Halábor népe ismét bizalmat sza-
vaz a magyar érdekvédelmi szer-
vezetek jelöltjeinek.  

A település hagyományőrző 
tánccsoportja Kárpát-medence 
különböző tájegységeinek nép-
táncaiból mutatott be egy csokor-
ra valót, bizonyítva, hogy van-
nak, akik majd élettel töltik meg 
az új közösségi teret.

Kovács Erzsébet
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Igencsak figyelemreméltó és 
másoknak is példát mutató kez-
deményezéssel állt elő a Bereg-
szászi Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége (KÉSZ) és a Rá-
kóczi Főiskola Lehoczky Tiva-
dar Társadalomtudományi Ku-
tatóközpontja, amikor hatal-
mas munkával feltérképezték 
a beregszászi köztemető egy-
kori római katolikus sírkert-
jének sírjait, helyrajzi szám-
mal látták el ezeket, s a beazo-
nosítás további megkönnyíté-
se érdekében a kegyeleti hely-
ről vázlatos térképet készítet-
tek. A munkába bevont 13-15 
aktivista ily módon 2584 sírt 
rögzített. A Magyarország Be-
regszászi Konzulátusán bemu-
tatott Őrzeni kincses temetőket 
című frissen megjelent kiad-

ványban pedig 110 síremlékről 
az ott nyugvó kiváló beregszá-
sziakról kapunk pontos infor-
mációkat. 

Az alkalomnak megfele-
lő hangulat megteremtéseként 
Nagy Henrietta, a Beregszá-
szi Magyar Gimnázium tanu-
lója elszavalta Garay János Ve-
zérhang című versét. Beke Mi-
hály András első beosztott kon-
zul köszöntőjében arról szólt, 
hogy szerte a Kárpát-medencé-
ben zajlik sírkertjeink feltérké-
pezése, a síremlékek megmen-
tése, hisz az emlékezetkultú-
ra életünk fontos részét képezi. 
Örvendetes, hogy ebben Bereg-
szász példát mutat.

Szilágyi Mátyás főkonzul a 
most megjelent kiadvány kap-
csán arra biztatta a Kárpátalján 
működő helytörténészeket, hogy 
ehhez hasonló kötetekben, brosú-
rákban mutassák be azokat a je-
les személyiségeket, akik sokat 
tettek településük gazdasági, kul-
turális, egészségügyi, vallási stb. 
megújulása érdekében, s járulja-
nak hozzá, hogy ezeknek a kivá-
ló embereknek a méltó módon 
karbantartott sírja zarándokhely-
lyé váljon.

Molnár János beregszászi ró-
mai katolikus esperes-plébános 
arra emlékeztetett, hogy keresz-
tény hitünk szerint a test a Szent-
lélek temploma a keresztség ál-
tal. Ezért is övezi immár több 

Könyvbemutató a beregszászi konzulátuson

Az ősök sírjai avatják a 
földet hazává

mint két évezrede nagy tisztelet 
temetőinket. 

Pirigyi Gergely történész ve-
títettképes előadásában bemu-
tatta azt a 2017 tavaszán elkez-
dett értékmentő munkát, ami a 
beregszászi temetőben zajlik. 
S melyben vele együtt számos 
önkéntes vesz részt.  Ennek a 
munkának köszönhetően az el-
múlt három év alatt igen sok je-
les beregszászi család síremlé-
ke újult meg.

Ha röviden szeretnék fogal-
mazni, akkor azt mondanám, 
hogy a lelkesedést a civil szerve-
zet aktivistái adták, a szakmai-
ságot pedig a Lehoczky Tivadar 
Kutatóközpont munkatársai biz-
tosították, mondta Jakab Eleonó-
ra, a KÉSZ elnöke, a terv ötlet-
gazdája, aki a továbbiakban an-

nak a reményének adott hangot, 
hogy a hasonló jellegű értékmen-
tés mind a többi beregszászi te-
metőben, mind Kárpátalja más 
magyarok által is lakott telepü-
lésein tovább folytatódik. 

Molnár  D.  Erzsébet ,  a 
Lehoczky Tivadar Kutatóköz-
pont vezetője beszámolt arról, 
hogy a megye településein talál-
ható köztemetők feltérképezése, 
az ottani értékek mentése a köz-
pont által kidolgozott nagysza-
bású program mentén 2011 óta 
zajlik. Érthető módon a kuta-
tómunka a szórványtelepülése-
ken kezdődött, mivel az asszi-
milációval kapcsolatos átrende-
zés ezeken a helyeken gyorsult 
fel a leginkább. Magyarán: régi 
sírok sokasága tűnik el, válik 
az enyészetté. Nagyra értékel-
te a Kolozsváron található híres 
Házsongárdi temetőben évtize-
dekkel ezelőtt elkezdett érték-
mentő munkát, amely pontosan 
kidolgozott rendszer szerint tör-
ténik, s szerte a Kárpát-medencé-
ben követendő példaként szolgál. 
A könyvbemutatón számos hasz-
nos tanács, észrevétel hangzott el 
a közönség részéről, amely a to-
vábbi kutatómunka és értékmeg-
őrzés hatékonyságát célozza.

A meghitt találkozó végén 
Gogola Anna, a BMG tanulója 
Juhász Gyula Temető című ver-
sét mondta el.

Kovács Elemér

A Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program keretében 
Kárpátalján immáron közel 
nyolcvan gyermekintézmény 
újult meg, épült át, illetve újat 
is építettek. Közéjük tartozik az 
Ungvári járásban Eszeny, ahol 
hosszú ideje gondok vannak az 
óvodások elhelyezése terén. Je-
lenleg a községháza két szűk 
termében működik két csoport, 
35-40 gyereket tudnak felvenni, 
pedig több helyre is igény lenne. 

A község már korábban kez-

deményezte új óvoda építését, 
a tervdokumentáció, az engedé-
lyek elkészültek, az alapot is le-
rakták, ám az építésre már nem 
állt rendelkezésre megfelelő for-
rás. 2017-ben a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program kereté-
ben a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ) megvásá-
rolta az építési telket, a szükséges 
engedélyek beszerzését követő-
en aztán tavaly elkezdődhetett az 
építkezés. A zöldmezős beruházás 

Tető alatt a magyar támogatással épülő óvoda

Bokrétaünnepség Eszenyben
értéke mintegy 25 millió hrivnya. 
Mára az óvoda épülete elérte leg-
magasabb pontját és tető alá ke-
rült. Ebből az alkalomból szomba-
ton bokrétaünnepséget szerveztek.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 
felelevenítette a bokrétatűzés ha-
gyományait – a tetőre egy csokor 
virággal varrottas vagy szőttes ken-
dővel, illetve egy üveg finom itóká-
val díszített rudat tűznek ki, jelez-
ve, hogy az építkezés elérte a leg-
magasabb pontját –, majd köszöne-
tet mondott a magyar kormánynak 

az elindított Kárpát-medencei óvo-
dafejlesztési programért, melynek 
köszönhetően megfelelő körülmé-
nyeket tudnak kialakítani a kárpát-
aljai magyar gyermekek számára 
is, állami óvodákat újítottak fel, il-
letve új óvodát hozhattak létre ott, 
ahol arra igény és szükség volt. 
Orosz Ildikó emlékeztetett rá, hogy 
amint azt itt, Eszenyben az alapkő-
letételkor ígérték, egy év alatt tető 
alá hozták az épületet, s minden re-
mény megvan rá, hogy a következő 

év nyarán a gyerekek birtokukba 
vegyék az új óvodát. Melynek a 
tulajdonjoga a KMPSZ-nél ma-
rad, viszont működtetés céljából 
átadják majd a hamarosan létre-
jövő Csapi Kistérség önkormány-
zatának, és addig marad használa-
tukban, amíg abban magyar óvo-
da működik. 

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke annak az örö-
mének adott hangot, hogy meg-
oldódni látszik ennek az ősi ma-
gyar településnek az óvodaprob-
lémája: ezzel a zöldmezős be-
ruházással a modern kor köve-
telményeinek megfelelő gyer-
mekintézmény épül Eszenyben. 
Az elnök köszönetet mondott a 
magyar államnak, hisz az óvo-
dák, iskolák terén az elmúlt het-
ven esztendőben nem történt vi-
dékünkön annyi fejlesztés, mint 
támogatásuknak köszönhetően 
az utóbbi két évben. Brenzovics 
László abbéli reményének adott 
hangot, hogy a csapi kistérség-
ben is jó választási eredmények 
születnek, s folytatni tudják a 
megkezdett munkákat.

Az óvoda a legfontosabb 
nevelési-oktatási intézmény 
nemzeti identitásunk és anya-
nyelvünk megőrzése szem-
pontjából, fogalmazott Bezzeg 
Tamás, Magyarország Ungvá-
ri Főkonzulátusának konzul-
ja, aki azoknak a munkáját kö-
szönte meg, akik kiveszik ré-
szüket az óvoda építésének 
szervezésében és kivitelezés-
ében. A diplomata örömmel 
nyugtázta, hogy Eszenyben egy 
olyan modern, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő gyermekin-
tézmény létesül, ahová ő is szí-
vesen beíratná a jövőre óvodás 
korú gyermekét. 

A köszöntőket követően a 
Kokas Banda szórakoztatta a bok-
rétaünnepség résztvevőit, akiket a 
helyiek a hagyományoknak meg-
felelően pálinkával, fánkkal és 
pogácsával kínáltak. 

Kovács Erzsébet

Az élhető települések szerves 
hozzátartozója, hogy azokon 
működjön valamennyi közös-
ségi intézmény, az óvodán, az 
iskolán, az egészségügyi köz-
ponton át egészen a kultúr-
házig, hangzott el a felújított 
benei kultúrház avató ünnep-
ségén. A Borzsa-parti település 
lakói sok-sok éven át várták, 
hogy községükben végre mél-
tó körülmények között tudja-
nak közösségi eseményeket, fa-
lugyűléseket, szakmai találko-
zókat, szüreti bálokat, nyugdí-
jas összejöveteleket stb. szer-
vezni. A Keleti Partnerség fej-
lesztési együttműködés kereté-
ben felújított létesítmény több 
mint hárommillió hrivnya be-
ruházás révén nyerte el mosta-
ni modern arculatát. 

Beke Mihály András, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusá-
nak első beosztott konzulja köszöntő 
beszédében azt hangsúlyozta, hogy 
a magyar kormány a KMKSZ-ben 
igazi megbízható partnerre lelt. En-
nek is köszönhető, hogy a kárpátal-
jai településeken sorra újulnak meg 
a közösségi intézmények. Örvende-
tes, hogy ezekből a kulturális létesít-
mények sem maradnak ki. Ez a ma-
gyarok számára különleges jelentő-
séggel bír, mivel a Kárpát-medence 
különböző régióiban tevékenyke-
dő közösségek elsősorban a kultúra 

Felavatták a felújított benei kultúrházat

Kultúra, közösség, megmaradás
révén kapcsolódnak be a nemzet vér-
keringésébe. 

Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke arról tájékoztatott, hogy a 
Keleti Partnerség fejlesztési együtt-
működés keretében a megyében 

több mint száz objektum – isko-
lák, kultúrházak s más közösségi 
intézmények – felújítását sikerült 
megvalósítani. Mindez Magyaror-
szág kormányának, a magyar adó-
fizető állampolgároknak köszönhe-
tő. A szülőföldön való maradás és 
boldogulás fontos feltétele, hogy 
megfelelő színvonalon működjenek 
közösségi intézményeink, hangsú-
lyozta az elnök. Ám ez a további-
akban csak akkor lehetséges, ha 

településeink polgárai a közel-
gő helyhatósági választásokon 
olyan képviselőket, polgármes-
tereket választanak, akik mindezt 
felelősséggel biztosítani tudják. 

Holozsai Erzsébet, a benei 
kultúrház igazgatója köszönetet 
mondott mindazoknak, akik te-
vőlegesen részt vettek a kultúr-
ház felújításában.

A helyi könyvtár keretében 
Gáti Gyöngyi vezetésével mű-

ködő Szélrózsa csoport ének-
számaival, valamint Ferku Bog-
lárka, Ferku Franciska és Varga 
Luca szavalataikkal a rendezvé-
nyen igazán meghitt hangulatot 
teremtettek.

Az alkalom végén Orbán Sán-
dor református, valamint Rácz 
István római katolikus lelkészek 
Isten gazdag áldását kérték a kö-
zösség további életére. 

Eszenyi Gábor
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A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesületének akti-
vistái október 14-én az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szak-
kollégiumban találkoztak, 
hogy megvitassák az idei év 
történéseit, illetve megpróbál-
janak olyan programot össze-
állítani, amely egy élmények-
ben gazdag év ígéretét hordoz-
za. A rendezvény Taracközi Fe-
renc lelkész vezetésével közös 
imával vette kezdetét, majd 
Szilágyi-Tóth Gabriella elnök-
ségi tag ismerkedő, csapatépí-
tő játékokra invitálta 
a résztvevőket, hogy 
aztán jókedvűen kez-
dődhessen az érdemi 
munka.

Az egyik szünet-
ben az egyesület nem-
rég megválasztott el-
nökével, Tarpai József-
fel beszélgettünk.

– Milyen céllal 
szervezték ezt a mai 
rendezvényt?  

– Már lassan hagyo-
mánnyá válik, hogy ok-
tóber 14-én – munka-
szüneti nap lévén job-
ban ráérnek az emberek 
– összejövünk, hogy 
megbeszéljük az adott 
év eseményeit, s hogy 
közösen ötleteljünk a 
következő év program-
jairól. Korábban in-
kább csak az elnökség ült ösz-
sze, esetleg a házastársuk is je-
len volt, ha elvonultunk például a 
Bereg Campbe. Most újítottunk: 
az alkalomra meghívtuk az ösz-
szekötőket is – minden telepü-
lésen, ahol vannak tagcsaládja-
ink, van egy összekötő is, aki-
vel az elnökség, az iroda munka-
társai szorosabban tartják a kap-
csolatot –, hogy együtt beszéljük 
meg, többen mondják el vélemé-
nyüket, milyen programokat sze-

Programtervezés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében

Élményekben gazdag évet 
szeretnének

retnének 2021-ben. Ezt kisebb cso-
portokban beszélik meg előbb a je-
lenlévők, majd a csoportvezetők 
összegzik az elhangzottakat, aztán 
közösen összeállítunk egy remél-
hetőleg mindenki számára meg-
felelő és élményekben gazdagnak 
ígérkező programjavaslatot, amit 
aztán az elnökség elé terjesztünk. 
Reméljük, október végére össze is 
áll a jövő évi program, és kezdhe-
tünk pályázni azokra.

– A nagycsaládosok minden 
évben igen gazdag programot bo-
nyolítanak le.

– Valóban, és ezt szeretnénk 
a továbbiakban is folytatni. Bár 
idén egy kicsit másként alakult 
a járványhelyzet miatt. Lénye-
gében márciusig sikerült a beter-
vezett programokat maradéktala-
nul teljesíteni, aztán volt egy kis 
pangás. Egyébként az elmaradt 
rendezvényekre szánt forrásokat 
idén igyekeztünk úgy felhasz-
nálni, hogy azzal az önfenntar-
tó családokat erősítsük, így töb-
ben kaphattak például haszonál-

latokat. De megpróbáltuk át-
csoportosítani a programjain-
kat, így néhány rendezvényün-
ket több kisebb csoportban a 
Vadvölgy panziónkban tartot-
tuk meg. Most próbálunk azon 
is gondolkodni, hogy milyen 
elmaradt rendezvényt tudnánk 
idén még megszervezni, eset-
leg regionális szinten, vagy mi-
vel tudnánk azt pótolni. 

– A következő évi program 
összeállításakor számolnak még 
a vírushelyzettel?

– Mindenképpen, hisz való-
színűleg januárban a legnagyobb 
rendezvényünknek tartott csalá-
di napot még nem tarthatjuk meg. 
És egyelőre felelőtlenség lenne a 
korábban népszerű magyarorszá-
gi, illetve Kárpát-medencei uta-

zásokat is tervezni. Valószínűleg 
inkább régiónként kisebb csopor-
tokban szervezzük majd a prog-
ramjainkat. Persze abban is re-
ménykedünk, hogy ha nem is az 
első félévben, de aztán sor kerül-
het nagyobb összejövetelekre is, 
ahol újra felhőtlenül szórakoz-
hatnak, barátkozhatnak a tagcsa-
ládok felnőtt tagjai éppúgy, mint 
a gyerekek.

– Úgy legyen!
Marton Erzsébet

A tervezett napirendi pontok 
között szerepelt a járás idei költ-
ségvetésének oly módon történő 
módosítása, amelynek segítségé-
vel a tanintézmények, óvodák al-
kalmazottjainak bérfolyósítása lett 
volna biztosítva. Ezen kívül na-
pirenden szerepelt a volt várme-
gyeháza és a Beregszászi Magyar 
Gimnázium épületének átadása a 
Beregszászi Városi Tanács tulajdo-
nába, amit azért lett volna fontos 
még az önkormányzati változ(tat)
ások előtt megvalósítani, hogy 
ezek, a stratégiailag is fontos épü-
letek átkerüljenek a Beregszászi 
Kistérséghez. Ezek ugyanis, jelen-
leg még annak a Beregszászi Járási 
Tanácsnak a hatásköréhez tartoz-
nak, amely október 25. után meg-
tartja ugyan státuszát, de kibővül 
majd a nagyszőlősi járásbeli kép-
viselőkkel is.

Nem sikeredett túl szépre a búcsú

Képviselők hiányában 
elmaradt a tanácsülés…

Eredetileg több mint 20 napirendi pont szerepelt volna a Bereg-
szászi Járási Tanács október 16-ra tervezett ülésén – ami egyben 
a testület ötéves működésének zárófelvonása is lett volna egyben 
–, de mivel a fórum levezetéséhez minimálisan szükséges 18 kép-
viselő nem jelent meg a 10 órai kezdésre, így a tanácsülés elnapo-
lásra került…

Továbbá, ismét napirendendre 
került a Beregszászi járás területét 
érintő távlati fejlesztési terv jóvá-
hagyása, amely korábban már na-
gyon sokszor képezte vita tárgyát, 
és amelynek a jóváhagyása felől 
időközben elhárultak a projektet 
korábban blokkoló jogi akadályok. 
De ezek mellett több, a Beregszá-
szi Járási Kórház, illetve a Bereg-
szászi Alapellátási Központ műkö-
dését érintő kérdések sem kerülhet-
tek megvitatásra.

Már a tanácsülést megelőző 
bizottsági ülések is igen foghíjas 
részvétel mellett zajlottak, vagy 
egyáltalán nem lehetett megren-
dezni azokat, mivel több frakció 
tagja egyszerűen nem jelent meg 
azokon. Ez azért is érthetetlen, 
mivel a távolmaradásukkal a já-
rás oktatási, egészségügyi intéz-
ményeinek további működését is 

gátoló, és egy sor fontos kér-
dést ily módon blokkoló kép-
viselők többsége továbbra is a 
választópolgárok felhatalma-
zására számít a vasárnapi hely-
hatósági választásokon, hiszen 
a legtöbben közülük képviselő-
jelöltként tetszelegnek a külön-
böző pártok listáin…

Az idei év során a járási ta-
nácsüléseken megjelenők már 
hozzászokhattak ahhoz, hogy 
a második legnagyobb szá-
mú, 8 fős frakciónak számító 
Egységes Centrum, a négy fős 
Vidrodzsennya, illetve a 3 főt 
számláló Szolidaritás képvise-
lői rendre hiányoztak az ülések-
ről, de valamilyen oknál fogva 
most csatlakozott hozzájuk az 
UMDSZ frakciója is... A hét kép-
viselőt számláló UMDSZ-esek 
közül hárman regisztráltak ugyan 
az ülésre, de a 10 órai kezdésre 
már ők is kivonultak a tanácste-
remből.

Így aztán hiába jelent meg 
hiánytalanul a 12 fős KMKSZ-
frakció, a tanácsülés nem volt 
határozatképes. Sin József, a já-
rási tanács elnöke október 20-ra, 
keddre napolta el az ülést. Felté-
ve, ha a most hiányzó képvise-
lők a kampányhajrában szakíta-
nak egy kis időt arra, hogy mél-
tóképpen búcsúzzanak a mosta-
ni ciklustól…

(tamási)

Mintegy ötmillió hrivnya ösz-
szegű magyar állami támoga-
tásnak köszönhetően újulhatott 
meg a beregszászi járás legki-
sebb településének, Asztélynak 
az óvodája, melynek átadására 
október 16-án került sor. 

A határ menti kis faluban a 
rendszerváltást követően léte-
sült óvoda egy családi lakóház-
ban működött, melyet a Baktai 
Kísérleti Állomás vásárolt meg 
e célra. 2003-tól a helyi önkor-

mányzat évente végzett kisebb 
felújításokat, 2019 őszén a Kár-
pát-medencei óvodafejleszté-
si program keretein belül a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség (KMPSZ) közreműkö-
désével megkezdődött az óvoda 
bővítése. Fodor Éva, a KMPSZ 
irodavezetője arról tájékoztatott, 
hogy a program révén megerősí-
tették az épület fundamentumát, 
s az óvoda épülete egy második 
tetőtéri szinttel bővült, ahol egy 
újabb csoport részére lettek ki-
alakítva öltöző-, foglalkoztató-, 
háló és mosdóhelyiségek, de az 
alsó szinten lévő termeket, illet-
ve a konyhát, a raktárhelyiséget 
is teljes egészében felújították. 
Az épület új tetőszerkezetet ka-
pott, a régi közfalak helyett új 
téglafalakat húztak, kicserélték 
a nyílászárókat is, megtörtént az 
épület teljes körű külső szigete-

lése és vakolása. Így most már 
egy európai színvonalon kiala-
kított, minden követelménynek 
megfelelő Mese óvoda fogadja 
a kicsinyeket.

Mint ahogy a mesékben, ne-
künk is számos próbát kellett ki-
állnunk az építkezés folyamán, 
kezdte beszédét Orosz Ildikó, 
a KMPSZ elnöke. Aki beszá-
molt arról, hogy a munkálatok 
során derült ki, hogy nem elég 
a tervezett felújítást elvégezni, 
itt teljes átépítésre van szükség. 
Szerencsére a polgármester asz-
szony kész tervdokumentációval 
rendelkezett, így a rekonstrukcó 
helyett szinte egy teljesen új, há-
rom csoport befogadására alkal-
mas óvodát kapott Asztély. A te-
reprendezést viszont már önerő-

Magyarországi támogatással átépített óvodát avattak Asztélyban

Ember lenni minden 
körülményben

ből kell megvalósítaniuk a helyi-
eknek, mondta az elnök asszony, 
aki azt kívánta, hogy szülessenek 
meg a tervezett gyerekek, hogy 
benépesüljön az intézmény.

Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke beszédében az óvodák je-
lentőségét emelte ki, hisz ez az 
első olyan közösségi tér, ahol a 
gyerekek fejlődése, szocializá-
ciója megindul, éppen ezért nem 
mindegy, milyen körülmények 
között történik mindez. A poli-

tikus elismeréssel szólt Asztély 
fejlődéséről, és sok sikert kívánt 
a választási szerepléshez. 

Békésyné dr. Lukács Angéla, 
Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának konzulja a népmesék 
szerepéről szólt, amelyek segíte-
nek a gyerekeknek, hogy meg-
ismerjék, mi a jó és mi a rossz, 
segítenek eligazodni az életben, 
mondta. A diplomata abbéli örö-
mének adott hangot, hogy eb-
ben, a magyar állam támogatásá-
val felújított gyermekintézmény-
ben magyar mesekönyvből, ma-
gyar nyelven egy magyar közös-
ség tagjai növekedhetnek.

Nagy Anikó polgármester asz-
szony köszönetet mondott a ma-
gyar kormánynak, a pedagógus-
szövetségnek, a KMKSZ-nek, 
hogy támogatásuknak, illetve 
közreműködésüknek köszön-
hetően Asztélyban egy év alatt 

megvalósulhatott a régi álom, s 
ma egy minden követelménynek 
megfelelő korszerű óvoda fogad-
ja a gyermekeket.

Iván Gusztáv református lel-
kész áldást kért az oktatási-neve-
lési intézmény kis növendékeinek 
és munkatársainak életére, s abbé-
li reményének adott hangot, hogy 
itt a hit, a tudás mellett emberséget 
is tanulnak a gyerekek, hisz igen 
fontos „ember lenni mindég, min-
den körülményben”, idézte Arany 
János szavait a lelkész.  

A megnyitó beszédeket s a 
szalagátvágást követően a kicsi-
nyek vidám műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek, s köszön-
ték meg a támogatók gondosko-
dó szeretetét. 

Kovács Erzsébet
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Bak Dávid a Rezeda Folk-
műhelyben nemcsak néptáncra, 
hanem kultúránk értékeinek to-
vábbvitelére is tanítja a fiatalokat. 
Neve azonban egy másik mester-
ség felelevenítéséből is ismerő-
sen cseng. Borbélyként a borot-
válás és szakáll fazonigazításá-
nak világában is igen jártas. Is-
merjük meg őt!

– Mit tudhatunk a sokoldalú 
fiatalemberről?

– Nagypaládon születtem, ott 
is jártam középiskolába. A hagyo-
mányőrzés, a kultúránk megis-
merése mindig is az életem része 
volt. Már kiskoromtól zeneiskolá-
ba jártam, amit nagyon szerettem. 
Ott ismerkedtem meg a néptánc-
cal, annak színes világával. A ze-
neiskola befejezését követő évek-
ben Tiszapéterfalván megala-
kult az Örökség néptáncegyüttes, 
akikhez én is csatlakoztam. Ek-
kor döntöttem úgy, hogy komo-
lyabban is szeretnék foglalkoz-
ni a néptánccal, így elhatároz-
tam, hogy a Magyar Táncművé-
szeti Egyetemre fogok felvéte-
lizni. A Bihari János Táncegyüt-
tesben vettem különórákat, a fel-
vételim azonban nem sikerült. 
Ezt követően lehetőséget kaptam 
arra, hogy a Rákospalotai Szilas 

Bak Dávid néptáncos és borbély

Éltető hagyományaink
Kárpátaljai magyarként hagyományainkat, kultúránkat megismer-
ni kötelező dolog. Múltunk ismerete tesz teljessé minket. A magyar 
néptánc a zene és a tánc szeretetét közvetíti, kitartásra, elkötele-
zettségre nevel. Szerencsére akadnak még ma is olyanok, akik szív-
vel-lélekkel adják tovább néptáncainkat a fiatalabb generációnak.

Néptáncegyüttesben dolgozzam. 
Nagy örömmel gondolok vissza 
arra az időszakra.

– Aztán haza húzta a szíve...
– Így igaz, nagyon szeretem 

Kárpátalját, itt vagyok otthon. Min-
dig is tudtam, hogy bárhogyan ala-
kuljon az életem, én mindenképp 
haza szeretnék jönni és itt boldo-
gulni.

– A tánc mellett oktat is. 
– Hazaérkezésemet köve-

tően megalakult a Kárpátalja 
Néptáncegyüttes, ahol lehetőségem 
nyílt kamatoztatni a megszerzett tu-
dásomat. Ez idő alatt jó barátságot 
alakítottunk ki Váradi Enikővel, aki 
felajánlotta a lehetőséget, hogy ok-
tassak a Rezeda Folkműhelyben. 
Ezt örömmel el is vállaltam. Azt, 
amit Magyarországon megtanultam 
a néptáncoktatásról, akaratlanul is 
beviszem a mi próbatermünkbe. 
Számunkra a próbák nem csupán a 
táncok oktatását jelenti. Célunk a 
gyermekeket a kultúra, a haza sze-
retetére nevelni, magyarságunk lé-
nyegét átadni.

– Mely tájegység táncai kedve-
sek önnek?

– Nagyon szeretem a szatmári 
táncokat, hiszen az a miénk, a szülő-
falum is Szatmár vármegyéhez tar-
tozott. Emellett a kalotaszegi és rá-

baközi táncok is közel állnak a szí-
vemhez. Nagyon színes kultúránk 
van, amire büszkének kell lennünk.

– Meghatározó élmények...
– 2017-ben Magyarország ren-

dezte az úszó-világbajnokságot. 
Az esemény megnyitóján lehető-

ségünk volt megmutatni magunkat 
az anyaországban. Ez egy erős és 
meghatározó élmény volt számunk-
ra. Rengeteg tapasztalatot gyűjt-
hettünk ezáltal. Valamint a Szilas 
Néptáncegyüttessel Mexikóba utaz-
hattam, ahol egy igazi turné várt 
ránk. Felemelő érzés volt ott len-
ni. Sokat fejlődtem az évek alatt, 
megtanultam kitartóbb lenni, és a 
különböző szituációkat gördüléke-
nyebben megoldani.

– Időközben elsajátított egy régi 
magyar mesterséget. 

– Egyre inkább divatossá válik a 
bajusz, a szakáll viselete. Bajszom van 
nekem is már egy ideje, ezért szeret-

tem volna megtanulni kezelni, szak-
szerűen ápolni. Így utánaolvastam 
interneten, tájékozódtam ebben a té-
mában. Majd a barátok is kikérték a 
tanácsaimat, segítettem nekik, meg-
borotváltam őket. Egyre jobban érde-
kelt a borbély szakma, egyre több ok-

tató videót néztem meg, így sok min-
dent el tudtam sajátítani. Ezt követő-
en megtudtam, hogy Huszton találha-
tó egy Oldstone Barbershop nevű bor-
bély szalon, amely nyitott egy fiókin-
tézetet Nagyszőlősön. Így elkerültem 
Szőlősre, hogy szakszerűen is meg-
tanulhassam a mesterséget. Ott Igor 
Monich mester keze alatt sajátíthat-
tam el a szakma minden csínját-bín-
ját. Majd jött egy lehetőség, hogy Be-
regszászban dolgozzam, így ma már a 
Vérke-part sétányon található Tiffany 
Szépségszalonban fogadom a vendé-
geimet.

– Mi a különbség egy fodrász 
és egy borbély között?

– A borbély fő szakterüle-
te az arcszőrzet. Előbb borotvá-
lunk, szakállat igazítunk, aztán 
vágunk hajat. Más technikával 
dolgozik egy fodrász, és más-
sal egy borbély. Másként fogjuk 
meg az ollót, másként formáz-
zuk meg a hajat. Ugyanígy kü-
lönbség van egy fodrászat és egy 
borbély szalon között is. A fod-
rászat a hölgyek területe, ott ők 
érzik magukat otthon. Egy fér-
fi beszalad, levágatja a haját és 
indul tovább. Ezzel ellentétben 
egy borbély szalon olyan, mint 
egy férfi klub. Ott az urak lazí-
tanak, szivaroznak, beszélget-
nek és közben ápolt arcot és fri-
zurát kapnak.

– Önmagát néptáncosnak 
vagy borbélynak mondja in-
kább?

– Egy nagyon érdekes kettős-
ség alakult ki így bennem. Ami-
kor a próbateremben vagyok és 
táncolok, akkor csak ez van előt-
tem, a lépésekre koncentrálok és 
a borbélykodás háttérbe szorult. 
Amikor pedig a szalonban vagyok 
és borotválom a vendéget, akkor ott 
vagyok jelen teljes egészében, és a 
néptáncos énem szorul háttérbe.

– Jövőbeli tervek?
– Nagy álmom egy saját bor-

bély szalon elindítása. Szeretném 
ezt a kultúrát megismertetni itt-
hon, hiszen külföldön már évek 
óta működnek ilyen szalonok. 
Mint mondtam, ez egy más lég-
kört jelent, ahol az urak pihenhet-
nek és feltöltődhetnek. Emellett 
folytatom a néptáncolást és taní-
tom a kicsiket.

 – Mi pedig további sikere-
ket kívánunk!

Kurmay Anita

IX. Kárpátaljai Vándoregyetem 
a Rákóczi Főiskolán

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében idén 
9. alkalommal került megren-
dezésre a Kárpátaljai Vándor-
egyetem. Az esemény beregszá-
szi alkalmára október 13-án 
került sor a Rákóczi Főiskolán.

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazga-
tója köszöntötte. „A Soós Kál-
mán ösztöndíj programunk há-
rom egységből tevődik össze. A 
vándoregyetem az egyik része, 
ahol magyar nemzetiségű, foko-

zattal rendelkező, a felsőokta-
tásban dolgozó tanárok bemutat-
hatják kutatási témájukat” – tá-
jékoztatott.

A vándoregyetemnek idén 
is három intézmény biztosított 
helyszínt: a radvánci Szent Gel-
lért Római Katolikus Szakkollé-
gium, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola, va-
lamint idén első alkalommal 
a Beregszászi Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Szakkollégium.

Az ünnepélyes megnyitót 
követően két szekcióban – tör-
ténelem és társadalomtudomá-
nyi, valamint természettudomá-
nyi – hallhattunk tudományos 
előadásokat. A történelem szek-
cióban elsőként Braun László 
Egán Ede hegyvidéki akciójá-
val ismertette meg a közönsé-
get. Őt követte Csatáry György, 
aki a vidékünkön zajló Rákó-
czi-szabadságharc történéseiről 
értekezett. Váradi Natália törté-
nelmi egyházak helyzetét mutat-

ta be az 1956-os forradalom ide-
jén. A természettudományi szek-
cióban Kucsinka Katalin sta-
tisztikai gyorstalpalóját hallhat-
tuk, valamint Sztojka Miroszláv 
olyan matematikusok tevékeny-
ségéről számolt be, akiknek for-
radalmi felfedezései megváltoz-
tatták a világot.

Valamennyi előadó a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola munkatársa.

-nitta-

Az Ukrajnában zajló egészség-
ügyi reform legfontosabb cél-
ja, hogy az orvosi ellátást kö-
zelebb vigye az emberekhez. 
Ebben jelentős szerep hárul 
a családorvosi rendelőkre, az 
ott dolgozó személyzetre. Fel-
ismerve az ügy fontosságát, 
a KMKSZ vezetése a vírus-
járvány kezdete óta segíti az 
egészségügyi intézményeket, az 

ott dolgozókat: hol védőfelsze-
reléssel, hol tisztítóeszközök-
kel, hol pedig lélegeztetőgéppel. 
De legfőképpen pedig a kárpát-
aljai családorvosi rendelők fel-
újítása program megvalósítá-
sával, hangzott el a megszépült 
tiszaújhelyi családorvosi ren-
delő átadó ünnepségén. Mind-
ezt természetesen a magyar 
kormány támogatásával sike-
rült megvalósítani. 

Tiszaújhely: megújult a családorvosi rendelő

Egészségügy – a legfontosabb 
láncszem

Barta József, a megyei tanács 
elnökhelyettese megnyitó beszé-
dében arról szólt, hogy ma már jól 
látszik: országunkban az egész-
ségügyi reform megvalósításához 
nincs elég pénz, így nagyon jókor 
jött az a segítség, amit az anya-
országtól kaptunk, s amely tele-
püléseink egészségügyi ellátásá-
nak minőségi javítását biztosítja. 
A járvány kezdete óta a KMKSZ 

maga is ott segít, ahol arra a legin-
kább szükség van. A tagság áldozat-
készségének, valamint a különbö-
ző szponzorok támogatásának kö-
szönhetően már a kezdetek kezde-
tén 3,5 millió hrivnya értékben vé-
dőfelszerelést és tisztító eszközö-
ket juttatott el a különböző intéz-
ményeknek. Az érdekvédelmi szer-
vezet közbenjárására magyarorszá-
gi segítséggel Kárpátalja valameny-
nyi kórháza hozzájutott egy-egy 

lélegeztetőgéphez, hogy a leg-
súlyosabb betegek is esélyt kap-
janak az életre. 

Amikor két évvel ezelőtt 
körvonalazódtak a program 
részletei, kiderült, hogy óriá-
si erőfeszítéseket kell tenni ah-
hoz, hogy a vidékünkön műkö-
dő családorvosi rendelők meg-
felelő körülmények között tud-
ják fogadni a betegeket, emlé-
kezett vissza Brenzovics Lász-
ló, a KMKSZ elnöke. Az intéz-
mények egyharmada nem ren-
delkezett folyóvízzel, siralmas 
állapotban volt a fűtési rend-
szer, a tetőzet. Most pedig a ma-
gyar kormánynak köszönhető-
en hatalmasat sikerült előre lép-
ni, megteremteni az élhető éle-
tet vidékünk településein. Emel-

lett közösségként is megmu-
tattuk, mennyire erősek és ha-
tékonyak vagyunk. A megyei 
tanács magyar frakciójának 
jelentős szerepe van abban, 
hogy Kárpátalján 150 millió 
hrivnyát különítettek el a ví-
rus elleni védekezésre. Ennyi 
pénz Ukrajna egyetlen megyé-
jében sem áll rendelkezésre 
a járvány megfékezésére. Ez 
a példa is mutatja, mennyire 
nagy az október 25-i helyha-
tósági választások tétje. Ek-
kor dől el, hogy lesz-e haté-
kony érdekképviselete az itte-
ni magyar közösségnek, ezért 
fontos, hogy mindenki menjen 
el szavazni, és magyar pártra 
adja le a voksát. 

Bobita László, a tiszaújhelyi 
családorvosi rendelő vezetője kö-
szönetet mondott mindazoknak, 
akik tevőlegesen hozzájárultak 
az intézmény felújításához. 

Megtudtuk, a tiszaújhelyi ren-
delő szolgáltatásait nem csupán 
a helybeliek, hanem Mátyfalva, 
Karácsfalva és Oroszmező 
(Ruszka Dolina) lakói is elősze-
retettel veszik igénybe.

Kovács Elemér



Csütörtök október 29.

Köszöntjük nárcisz nevű olvasóinkat!

Hétfő október 26.

Köszöntjük dömötör nevű olvasóinkat!

Kedd október 27.

Köszöntjük Szabina nevű olvasóinkat!

Szerda október 28.

Köszöntjük simon, szimonetta nevű olvasóinkat!

2020. 
október 21.8 Heti műsor

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:45 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:10 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:15 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
22:30 Barátok közt
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

01:40 Autogram
02:25 Fókusz
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

 

04:40 Csapdába csalva
05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:20 Felfedezőút a 

nagy piramisba
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis
22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II

Krimisor.
23:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
 

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Útmutató
10:33 Önkéntesek
11:00 Önkéntesek
11:35 Havi 200 fix

Magyar romanti-
kus film

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

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Legenda - válogatás
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Legenda - válogatás
02:20 Havi 200 fix

Magyar romanti-
kus film

04:05 Múlt és Jelen
04:30 Bringasport
04:50 Kézilabda 

közvetítés
07:00 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:30 Kékek
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Öttusa
13:00 Sporthíradó
13:30 Vízilabda 

közvetítés
14:40 Bringasport
15:00 ISL - Nemzetkö-

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

magazin
18:45 Kézilabda magazin
19:45 Góóól2
20:45 Sporthíradó
21:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
23:20 Labdarúgó 

közvetítés
01:15 Labdarúgó 

közvetítés

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:45 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:10 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:15 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
22:30 Barátok közt
23:25 Házon kívül
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:45 Szuperzöld
02:30 Fókusz
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Jamie egyszerű 

és gyors kajái
13:20 Caravaggio 

máltai kalandja
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Esély

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

a nóta
10:05 Református 

magazin
10:30 Az utódok 

reménysége
10:55 Biblia és 

képzőművészet
11:20 Nyári keringő

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

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Már egyszer tetszett!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

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

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

04:55 Vízilabda 
közvetítés

06:05 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:20 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:30 Boxutca
11:05 Kosárlabda 

magazin
12:00 Kézilabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:25 Góóól2
14:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:45 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
17:00 Sporthíradó
17:10 Fradi Tv
17:40 Labdarúgó 

Fortuna Liga
19:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:00 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:15 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
22:30 Barátok közt
23:20 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:10 ÉletmódKalauz
01:55 HighLife
02:40 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

Am. akciófilm-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Michela: 

Toszkána ízei
13:20 A skót whisky 

története
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:40 Név nélküli történet
Olasz filmdráma

23:30 Kenó
23:40 Elfeledett hőseink
00:10 Szabadság tér ́ 89
00:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:55 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Mesterember
 

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

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

a nóta
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:33 Így szól az Úr!
10:40 Kereszt-Tények
10:50 Vallás és szabadság
10:55 A sokszínű vallás
11:10 Önkéntesek: 

Szasó Világa
11:50 A szerető

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

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

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Így is épült a 

szocializmus
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
 

04:55 Múlt és Jelen
05:25 Vízilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok

Ligája
09:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:25 Jövünk!
10:55 Öttusa
11:30 Fradi Tv
12:00 CHI – A belső erő
12:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
12:45 Labdarúgó 

közvetítés
14:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
15:00 Aranyoroszlánok
15:35 Felvezető műsor:

Labdarúgás
16:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:40 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:41 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:42 Kézilabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 

Kézilabda

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:45 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:10 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:15 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
22:30 Barátok közt
23:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:55 Brandmánia
00:40 Édesítő
01:25 CSI: A helyszínelők

Am.-kanadai 
krimisor.

02:35 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:25 Újratervezés
23:25 Propaganda
00:00 Road Movie 

Guide Tillával
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski 

Utrinki
07:15 Alpok-Duna-Adria
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Michela: 

Toszkána ízei
13:20 A skót whisky 

története
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa Orfeuma
21:30 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Munkaügyek -

IrReality Show
Magy. vígjáték- sor.

23:00 Kopaszkutya
Magyar zenés film

00:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:50 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Isten kezében
10:40 Új nemzedék
11:05 Biblia és irodalom
11:30 Ingyenélők

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-Adria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Túlélés vagy 

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

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

 

04:35 UEFA Bajnokok
Ligája

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 CHI – A belső erő
08:00 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
12:30 Labdarúgó 

közvetítés
14:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
14:35 Aranyoroszlánok
15:10 Pecatúra
15:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
16:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:15 Góóól
18:50 Lendület
19:25 Röpte
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:00 Sporthíradó
22:25 Labdarúgó 

közvetítés



Szombat október 31.

Köszöntjük Farkas nevű olvasóinkat!

Vasárnap november 1.

Köszöntjük Marianna nevű olvasóinkat!

Péntek október 30.

Köszöntjük alfonz nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzetett hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
október 21. 9Heti műsor

04:05 Egy csodálatos
 asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:00 KölyökKalauz
12:40 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
13:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.
14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda
22:30 Barátok közt
23:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:00 Az Év Hotele
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:50 Fókusz
 

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

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

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török filmsor.

17:20 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

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

Am. krimi-sor.
01:35 Gotham

Amerikai sor.
02:40 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Michela:

Toszkána ízei
13:20 A skót whisky 

története
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 A Tenkes kapitánya
Tévéfilmsor.

21:00 A papa Volgája
Cseh romantikus 
dráma

22:25 Kenó
22:35 Karol 2 - A pápa, 

aki ember maradt
Tévéfilm

00:15 Partitúra
01:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:15 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Mai hitvallások
11:25 Valaki

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A színház az ott

honom - Portré-
film Nagy Vik-
tor rendezőről 
- MMA portré

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

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:20 Valaki

Tévéjáték

04:55 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Pecatúra
07:55 Labdarúgó 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
12:00 Lendület
12:30 Röpte
13:00 Sporthíradó
13:25 Golf magazin
13:55 Futsal magazin
14:25 Puskás Akadémia
15:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
18:10 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
19:00 Bajnokok Klubja
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó

04:10 Kölyökklub
05:10 Győzike
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:35 KölyökKalauz
10:10 Teleshop
11:05 Brandmánia
11:50 ÉletmódKalauz
12:30 Autogram
13:15 Édesítő
13:55 Mackótestvér

Am. animációs ka-
landfilm

15:40 Tarzan legendája
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
21:00 Családi üzelmek

Am. vígjáték
23:20 Zsaru pánikban

Am. vígjáték
01:40 Éjféli látomás

Am. thriller
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 Zenebutik Gála

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

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

család
Am. vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

the Stars – Min-
denki táncol

23:00 A Szállító 2.
Am.-fr. akciófilm

00:55 A zöld sárkány 
gyermekei
Magyar filmdráma

03:15 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:55 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

10:30 A heidelbergi 
káté

11:00 Reformáció napi 
evangélikus is-
tentisztelet 
Nemescsóról

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

Sporthíradó
13:00 Református is-

tentisztelet Csö-
mörről

14:20 Partitúra
15:15 A Noszty fiú ese-

te Tóth Marival
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat

19:40 Őrült nagy 
szerelem
Romantikus film

21:20 Katharina 
Luther
Német életrajzi film

23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:15 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

01:15 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:10 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:00 Új idők, új dalai
03:35 Család'20
03:55 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Opera Café
07:40 Püspökkenyér
08:10 Evangélium
08:40 Hogy volt?!
09:35 Gasztroangyal
10:35 Rejtélyes 

XX. század
11:05 Öt kontinens
11:35 Péntek Rézi

Magyar filmvíg-
játék

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

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

hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 A Noszty fiú ese-

te Tóth Marival
Magyar játékfilm

03:50 Péntek Rézi
Magyar filmvíg-
játék

 

04:25 Bringasport
04:40 Sziklaugrás - 

Riválisok
05:10 Pecatúra
05:35 Futsal magazin
06:05 Puskás 

Akadémia
06:40 Labdarúgó 

közvetítés
08:35 Szabadidő
09:05 Bringasport
09:25 Építők
09:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
11:40 Bringasport
12:00 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
13:45 M4 Sport: 

Forma-1
14:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
15:15 M4 Sport: 

Forma-1
15:30 Bajnokok Klubja
16:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:10 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:30 Góóól
22:30 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
23:50 Labdarúgó 

közvetítés
01:45 Kosárlabda 

közvetítés

04:10 Kölyökklub
05:10 Fókusz 

Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:25 Micimackó

Am. animációs ka-
landvígjáték

10:35 Stitch - A csil-
lagkutya leg-
újabb kalandjai
Am.i animációs ka-
landvígjáték

11:45 Zűrös majom
Amerikai családi 
vígjáték

13:50 Örök kaland
Amerikai film

15:45 A Boszor-
kány-hegy
Amerikai akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:20 Életünk története
22:20 Őrült, dilis, 

szerelem
Amerikai vígjáték

00:55 Fiam nélkül soha
Amerikai film

04:10 Briliáns elmék
Amerikai vígjá-
ték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
06:20 Kung Fu 

Panda 3.
Am.-kínai animáci-
ós film

08:15 A könyvtolvaj
Am.-német háborús 
filmdráma

11:10 Mindent 
bele, fiúk!
Olasz akcióvígjáték

13:15 Trükkös 
gyémántrablás
Angol-luxembur-
gi krimi

15:40 27 idegen igen
Am. romantikus 
vígjáték

18:00 Tények
18:50 Sztárban 

sztár
22:00 Csajok hajnalig

Amerikai vígjáték
00:20 A nemek harca

Angol-amerikai 
vígjáték

02:55 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

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

 

04:20 Himnusz
04:25 A színház az ott-

honom - Portré-
film Nagy Vik-
tor rendezőről 
- MMA portré

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi 

kör
08:00 Isten 

kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól 

az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Református 

riportok
09:55 Vallás és 

szabadság
10:00 Evangélikus 

magazin
10:25 Önkéntesek
10:55 Meditációk 

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

Sporthíradó
12:55 A halál történe-

te - Európai te-
metők

13:20 A halál történe-
te - Európai te-
metők

13:45 Édes anya-
nyelvünk

14:00 A világörökség 
kincsei

14:20 Kalotaszegi 
madonna
Magyar játékfilm

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj 

otthon!
17:10 Mozogj 

otthon!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi 

kör
19:40 Dafne

Filmdráma
21:20 Pilátus

Magyar tévéfilm
22:35 Kenó
22:40 Az élet 

nélkülem
Játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Novum

09:25 Önök 
kérték

10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Imák, apok-

rif mámorok - 
Erdélyi Zsuzsa 
archaikus imád-
ság gyűjtése

23:20 Angi jelenti
23:50 Családmeséink - 

a családi talk-
show

 

04:15 Góóól
05:10 Bringasport
05:25 Kosárlabda 

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

közvetítés
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:05 Forma-1 - 

Időmérő edzés
12:30 M4 Sport: 

Forma-1
13:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
15:10 M4 Sport: 

Forma-1
15:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:10 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:30 Labdarúgó 

közvetítés
20:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:45 Forma-1 - 

Nagydíj futam
22:50 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
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Megjött a várva várt csapadék, 
szinte utolsó percben érkezett 
meg. De nyugodtan mond-
hatom, hogy az őszi 
munkálatokkal még 
nem késtek el, viszont 
most már intenzíven 
kell dolgoznunk.

A legfontosabb, 
hogy időben és minő-
ségesen kell elkészíte-
ni a talajt az ősziek ve-
téséhez. Leghamarabb 
a gabonát és a tritikálét kell el-
vetnünk, legkésőbb szeptem-
ber végéig, utána következik az 
árpa, amelynek utolsó vetési idő-
pontja október 10-e, és a legvé-
gén következik a búza, amely-
nek vetési ideje október 20. A 
korábbi cikkeimben részletesen 
írtam az alapvető agrotechnikai 
követelményekről (csak jól elő-
készített talajba szabad vetnünk, 
jó minőségű csávázott vetőma-
got kell használnunk), és ami-
ről gyakran megfeledkezünk, 
a tápanyagutánpótlásról. A ter-
melők még mindig abban a té-
ves felfogás szerint élnek, hogy 
úgy is lehet sikeresen termelni, 

Fontos tudnivalók az őszi 
munkálatokról

ha nem csinálunk semmit, csak ve-
tünk és aratunk.

Mivel a kukoricát sok helyen 
még nem lehet aratni, 
az őszieket sajnos őszi-
ek után fogjuk vetni, 
ami nem ajánlatos. Ezt 
a problémát csak rész-
ben lehet megoldani, ha 
baktériumtrágyát hasz-
nálunk, ami segíti a táp-
anyagellátást. Tehát van 
kiút. Ebben a kérdésben 

is tudunk a kedves termelőknek se-
gíteni, ha idejében fordulnak hoz-
zánk. De ne felejtsük el, hogy a bak-
tériumtrágyát vetés előtt kell kijut-
tatni a talajba. Azért idejében for-
duljanak hozzám.

Azokon a táblákon, amelyek 
erősen fertőzöttek többéves gyo-
mokkal (mezei acat, pernye), aján-
latos lenne most még totál gyom-
irtást végezni és csak utána kezde-
ni a talajelőkészítő munkálatokat 
és a vetést. 

Már gyakran írtam cikkeimben 
a parlagfű irtásáról, de sajnos keve-
sen figyeltek fel rá, és sajnos nem 
is végezték el. Kárpátalján tragi-
kus e téren a helyzet, szinte senki 

sem foglalkozik ezzel a kérdés-
sel, sem az állami szervek, sem 
a termelők. Pedig már mindenki 
láthatja, milyen károkat okoz az 
egészségben (allergia) és a me-
zőgazdasági kultúrákban. Szán-
tóföldjeink 80-90%-a Kárpátal-
ján erősen vagy közepesen fer-
tőzött ezzel a gyommal. Ha így 
terjed tovább, egy pár év múlva 
szinte lehetetlen lesz mezőgaz-
dasági termelést eredményesen 
folytatni. Pedig hányszor írtam 
erről a problémáról cikkeimben, 
de sajnos „süket” fülekre talált! 

Az intenzív almatermesztés 
egy kis családi gazdaságnak ki-
törőpontot jelenthet, szaksze-
rű termesztéssel lényeges plusz 
bevételt hozhat. Azok a csalá-
dok, akik komolyan érdeklőd-
nek és szeretnének foglalkozni 
intenzív almatermesztéssel, ide-
jében fognak kapni hasznos gya-
korlati tudnivalókat (ültetés, faj-
taválasztás, tápanyagellátás, nö-
vényvédelmi munkák stb.), mert 
bizony tudni kell mindent a ter-
melési technológiáról, ha ered-
ményesen és gazdaságosan aka-
runk termelni.

Továbbra is várom kérdései-
ket, keressenek telefonon és szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel.: 
0971296636.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Október folyamán az uborka-
hajtatásra használt fűtetlen 
fóliasátrak nagy része már ki-
ürült, vagy legalább is az utol-
só terméseket szedik a gazdák. 
Azonban a teendők ezzel nem 
értek véget, a fó-
liasátrakat még fel 
kell készíteni a kö-
vetkező szezonra. 
Ebben a cikksoro-
zatunkban ezekhez 
a teendőkhöz sze-
retnénk néhány tip-
pet adni.

A sterilitás fél 
növényvédelem!

Az idei évben óriási mérték-
ben elszaporodtak a különböző 
kórokozók és kártevők. Gondo-
lok itt első sorban a tripszekre, 
üvegházi molytetűre és atkákra. 
Ezeknek a nagy része a növényi 
maradványokon telel át, onnan 
fertőzi meg majd tavasszal a fia-
tal állományt. S ezen még az sem 
segít, ha akkurátusan kihordjuk a 
fóliasátorból, s a kert egy távo-
li szegletében komposztáljuk az 
uborka-, paradicsom- vagy pap-
rikatöveket. Ugyanis ezeknek a 
kártevőknek tavasszal nem jelent 
akadályt az a néhányszor tíz mé-
teres távolság, amit esetleg biz-
tosítani tudunk. Meg kell pró-
bálnunk elpusztítani őket még a 
helyszínen, azaz a fóliasátorban. 
A termés betakarítása után erre a 
célra már szinte bármilyen brutá-
lis szert is felhasználhatunk, tet-
szőleges töménységben.

A megelőzést szolgálja
A következő szezonra történő 

felkészülés a közhiedelemmel el-
lentétben nem a palántanevelés-
sel kezdődik, hanem a fóliasát-
rak nagytakarításával. Ugyanis a 
letermett, elpusztult növényeken 
nagyon sok betegség és kártevő 
telepedett meg. A tapasztalatok 
szerint a legcélravezetőbb, ha 
még a nagytakarítás előtt elvé-
gezzük ezeknek a kórokozóknak 
és kártevőknek az irtását. Mivel 

„Itt van az ősz, itt van újra”

Nagytakarítás a fóliasátrakban
itt már nem kell a növényeinket 
félteni, használhatjuk a legdraszti-
kusabb vegyszereket is. Éveken át 
erre a célra a legjobb megoldást a 
fóliasátrak kikénezése nyújtotta. A 
technológia lényege az, hogy a jól 

bezárt fóliasátorban el-
égetünk 100 négyzetmé-
terenként 1 kilogramm-
nyi kénport, s 2-3 napig 
hagyjuk, hogy a mérge-
ző füst kifejtse a gyilkos 
hatását. Egy alapos szel-
lőztetés után aztán neki-
láthatunk a fóliasátor ki-
takarításának. A kénezési 

technológiának van egy továbbfej-
lesztett változata is, amikor a kita-
karított fóliasátorban újra elvégez-
zük a kezelést, csak előzőleg kb. 
10 cm mélyen felmotorkapázzuk 
a talajt. A magyarázat szerint így 

elpusztítható a talaj felső rétegé-
ben található kórokozók és kárte-
vők nagy része is, mivel a fellazí-
tott talajba be tud hatolni a számuk-
ra mérgező gáz.

Az utóbbi években a kénezés 
helyett inkább a formalinos lég-
térkezelést ajánlják a fóliaborítást 
gyártó cégek, ugyanis a kén-oxid 
és víz reakciójából keletkező sav 
roncsolja a fóliaborítást, csökkent-

ve annak élettartamát. Gyártanak 
ugyan kénsavállót is, de ennek az 
ára magasabb. Saját tapasztalatom 
szerint a rendkívül erős nyári nap-
sugárzás inkább roncsolja a fóliabo-
rítást. Amióta a nyári időszakban a 
rachel-hálós árnyékolást alkalma-
zom, jelentősen meghosszabbodott 
a fóliaborítás élettartama, annak el-
lenére, hogy évente kétszer kénége-
téses fertőtlenítést végzek. A tavaly 
lecserélt S2-es fóliaborítások az 
egyik fóliasátron 4, a másikon pe-
dig 5 évig bírták!

A formalinos kezelést hasonlóan 
kell elvégezni, mint a kénezést, ki-
véve talán azt, hogy a formalin ki-
juttatásához ajánlatos speciális köd-
képző permetezőgépeket használ-
ni. Amennyiben ilyen nincs a kör-
nyéken, akkor a ventillátoros mo-
toros háti permetezőgépekkel is be 
lehet fúvatni a vegyszert fóliasátor 
légterébe. Természetesen kívül áll-
va, s csak a permetezőgép szórófe- 
jét bedugva a fóliasátorba, a két vé-
gén kivágott kis lyukakon.  A ki-
juttatandó (pontosabban „bejutta-
tandó”) mennyiség a formalin tö-

ménységétől függ. A tapasztalatok 
szerint a 40%-os formalinból leg-
alább 2,0 liter kell 100 négyzetmé-
terenként a látható hatás eléréséhez. 
Az orosz szakirodalom szerint a for-
malinos légtérkezeléshez ennek a 
mennyiségnek a többszöröse, 20-40 
ml 40%-os formalin szükséges lég-
köbméterenként. E szerint a nagy-
légterű fóliasátrak esetében, ahol az 
átlagos belmagasság kb. 3 m, a fel-

használandó formalin mennyisé-
ge kb. 10 liter 100 négyzetméte-
renként, azaz egy 400 m2-es fó-
liasátor légtérkezeléséhez mint-
egy 40 liternyi formalint kellene 
a fóliasátor légterébe juttatni. El-
vileg itt is alkalmazható a meg-
ismételt kezelés a talajlakó gom-
bák és kártevők ellen.

Komposztáljuk vagy 
égessük?

Figyeljünk arra, hogy a fó-
liasátor kitakarítása alapos le-
gyen. A letermett növényeket, 
gyomokat igyekezzünk gyöke-
restől kihúzni a földből. Ilyen-
kor ne mulasszuk el a gyökér-
zet átvizsgálását, hogy nincse-
nek-e rajtuk valamilyen talaj-
lakó kártevők nyomai. Itt el-
sősorban a fonálférgek tüne-
teire gondolok, amelyek kis 
csomók, koloncok, borsócs-
kák formájában jelennek meg, 
pókhálószerű gyökérelágazá-
sokkal. Ugyanis magát a fo-
nálférget nagyon nehéz lenne 
megfigyelni, viszont az általuk 
kiváltott elváltozások annál 

szembetűnőbbek. Ameny-
nyiben találkozunk ezek-
kel a tünetekkel, fel kell ké-
szülni az ellenük való vé-
dekezésre.

A kihordott növényi ma-
radványok további sorsá-
ról megoszlanak a vélemé-
nyek. Egyesek szerint érde-
mes komposztálni őket, kü-
lönösen, ha előzőleg a fenti 
módszerekkel „sterilizálva” 
lettek. Igazolhatom, hogy az 
ezekből képződött komposzt 
valóban rendkívül jó szerke-
zetjavító hatással van a ta-
lajra. Mások szerint ezek a 
komposzt-dombok a betegsé-
gek és kártevők számára át-
telelési lehetőségek, a követ-
kező évi állomány potenciá-

lis fertőzési forrásai. Ők a növé-
nyi maradványok elégetését ja-
vasolják. Talán érdemes lenne 
az arany középutat megtalálni, s 
a növényegészségügyi szabályo-
kat betartva, de mégiscsak kör-
nyezetbarát felhasználást keresni 
a növényi hulladékok számára.

Gál István
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

 Mogyoró. 
Mitől lyukas?
Miért nem terem az egyébként 
egészségesnek látszó mogyo-
róbokor? Miért van az, hogy 
ha feltörik a mogyoró kemény 
héját, azt belül üresnek talál-
ják? És egyáltalán, mitől lyu-
kas a mogyoró? Mielőtt ezekre 
a kérdésekre megkísérelnék vá-
laszt adni, tisztázzuk a mogyo-
ró termesztésének néhány fon-
tos részletét.

A mogyoró természeténél fog-
va tövétől ágas, 2-5 m magas bok-
rot fejleszt. Az anyatő körül folya-
matosan új sarjak jelennek meg. 
Levelei jóval a virágzás után fa-
kadnak ki. Egylaki növény, va-
gyis ugyanazon a növényen, sőt 
ugyanazon az ágon jelennek meg 
a virágai, amelyek azonban egy-
ivarúak; a hímvirágokat maguk-
ba foglaló hengeres barkák már 
augusztusban előtűnnek, de csak 
január-februárban nyílnak ki, és 
borítják virágporfelhőbe a kör-
nyezetüket. A nővirágok a vesz-
szők hosszában jelennek meg; né-
mileg hasonlóak a rügyekhez, de 
csúcsukból kárminpiros színű bi-
bepamacs nyúlik ki. A nővirágok 
előbb, a barkák később nyílnak ki, 
ami bizonyos fokú védelmet nyújt 
az önbeporzás ellen, de a kertész 
számára gondot okoz: egy bokor, 
nem bokor, legalább két-három, 
különböző fajtájú mogyoró-bok-
rot kell a kertbe ültetni, ha termést 
is kívánunk szüretelni róluk.

A mogyorónak makktermése 
van, amely szabálytalanul hasoga-
tott szélű kupacsba ágyazva fejlődik 
ki. Egy csoportban 2-6 makk érik. A 
kezdetben zöldesfehér makk érésé-
vel megbarnul, és – ha nem szüretel-
jük le idejében – kiesik a kupacsból.

A mogyoróbokor jól tűri a hi-
deget, csupán a kora tavaszi hirte-
len hőcsökkenések szokták a bar-
kák elfagyását okozni. Fényked-
velő növény, árnyékban nem hoz 
gyümölcsöt, de a közvetlen nap-
sugárzást csak mértékkel kedve-
li. Ezért a déli fekvések nem va-
lók neki, de szereti az északkele-
ti és északnyugati lejtőket. 

Az erős szelek a hajtásokat és a terméseket is letördelik.
Nem igénytelen növény, legjobban a jó vízgazdálkodású, táp-

anyagokkal jól ellátott talajokon érzi magát. Vastag termőréteg-
re nincs szüksége, mert sekélyen gyökerezik. Éppen ezért rászorul 
azonban a nyári öntözésre.

Általában ivaros úton szaporítják. Akinek van már termő mogyo-
róbokra, az saját maga is minden nehézség nélkül előállíthat új nö-
vényeket. Erre a legjobb módszer a tősarjak leválasztása és a por-
bujtás. Mindkét módon egy év alatt kiültetésre alkalmas szaporító-
anyagot lehet előállítani. Szokták a mogyorót a saját alanyára olta-
ni is, ha azonban a sarj vagy a bujtás biztos helyről, bőven termő 
anyafáról származik, akkor erre nincs szükség, hiszen a vegetatív 
úton előállított növények minden tekintetben öröklik az anyanövé-
nyek tulajdonságait.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a mogyoróbokornak elég nagy 
a térigénye. Ezért – ha termést is várunk tőle – legalább 4, de in-
kább 5 m-re kell a bokrokat egymástól ültetni. Az ősszel vagy ta-
vasszal ültetett csemetéket 20 cm magasságban vissza kell vágni, 
hogy elágazzanak. Később az elöregedett, vastag ágakat kell fo-
kozatosan ritkítani.

A mogyoróbokor trágyaigényes növény. Komposzttal, istállótrá-
gyával évenként szórjuk meg a környékét, és ősszel ássuk fel a talaját.

Védeni kell a mogyorólisztharmattól, az almapajzstetűtől, a ta-
kácsatkától, de a legveszélyesebb kártevője a mogyoróormányos bo-
gár. Ez az 5-9 mm hosszú, világosbarna színű ormányosbogár má-
jus-júniusban, elhúzódva rajzik, és az akkor még puha mogyoró-
ba rakja le a tojásait. A mogyoró belsejében kikelő fehér kukac 6-8 
mm nagyságúra fejlődik, szinte teljesen felhasználja a mogyoróma-
got, majd belülről 2 mm átmérőjű kerek ablakot rág a mogyoró hé-
ján, kimászik, a földre veti magát, és a talajban bebábozódik. A raj-
záskor rázogathatjuk a bokrok ágait, hogy leessenek, de eredménye-
sebb, ha május-júniusban kétszer-háromszor permetezünk Metation 
0,2%-os oldatával.

A makkok augusztustól októberig elhúzódva érnek meg. Akkor 
kell szedni, amikor a termések a makkból kiemelhetők. Egy mogyo-
róbokorról 2-3 kg termésre számíthatunk.
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Péntekre virradóan halálos közúti bal-
eset történt a técsői járási Tarackraszna 
(Kraszna) településen, számol be a 
mukachevo.net.

A rendőrség közleménye szerint 2 óra 
29 perckor betonoszlopnak ütközött egy 
Lada Priora típusú gépkocsi. Az autóban 
3 személy utazott: egy 20 éves dombói 

Halálos baleset a Técsői járásban
fiatalember, egy 25 éves dombói és egy 
42 éves tarackrasznai nő. Az utóbbi a 
helyszínen életét vesztette, a másik két 
személyt a Técsői Járási Kórházba szál-
lították.

Azt, hogy ki vezette a járművet, még 
vizsgálják. Az ügyben büntetőeljárást in-
dított a rendőrség.

Október 17-én bejelentés érkezett a 
Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségéhez, miszerint egy rahói járási, 
feketetiszai lakos még október 13-án el-
ment gombázni és azóta nem tért haza.

Holtan találtak egy gombázót Kárpátalján
A hegyimentő-szolgálat azonnal a 

keresésére indult, azonban az 1958-as 
születésű férfinak már csak a holttest-
ét találták meg. 

Az eset körülményeit még vizsgál-
ják, írja a pmg.ua.

A tragikus eset a Técsői járásban tör-
tént.

Aknaszlatina (Szolotvino) közelében 
a Tisza folyóban egy holttestet találtak. 
Az áldozatról kiderült, hogy egy 1994-es 
születésű rahói járási, nagybocskói la-

Vízbe fulladt egy 26 éves férfi
kos. A vízi hullát a Técsői 8. Számú Ál-
lami Tűzoltó- és Mentőegység munka-
társai emelték ki a folyóból, számol be 
a pmg.ua.

A rendőrség nyomozást indított, vizs-
gálják a halál okát és körülményeit.

Két kamaszkorú lány kapott szén-mo-
noxid-mérgezést Kárpátalján – olvas-
hatjuk a pmg.ua hírportálon.

Az eset a nagyszőlősi járási Királyhá-
zán történt egy családi házban – közölte 
a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgála-

Szén-monoxid-mérgezést kapott két 
kárpátaljai fiatal

tának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsé-
ge. Lefekvés előtt az édesapa tüzet rakott 
a 17 éves testvérpár szobájában, az eldu-
gult kémény miatt azonban a lányok mér-
gezést kaptak.

Mindketten kórházba kerültek.

Az Állami Migrációs Szolgálat Kár-
pátaljai Megyei Főosztálya osztályve-
zető-helyettese az útlevelek „meggyor-
sított” kiadásáért követelt kenőpénzt, 
adja hírül a pmg.ua.

A nyomozás előzetes információja sze-
rint a nő a hivatalosan megállapított tarifán 
felül követelt pénzt a lakosoktól. A korrupt 
hivatalnok azt állította, hogy a meghatáro-
zott rendben nincs lehetőség gyorsított el-
járás szerint útlevelet igényelni, de ameny-

Lebukott egy korrupt hivatalnok
nyiben az igénylő személynek mégis sür-
gős, ő bizonyos juttatás fejében ezt a le-
hető legrövidebb időn belül el tudja intéz-
ni. Az operatív nyomozás során fény de-
rült arra, hogy 8 sürgősségi útlevél kiadá-
sáért közel 15 ezer hrivnyát követelt a nő.

A rendőrök a kenőpénz egy részének 
átvételekor a munkahelyén vették őrizet-
be az osztályvezető-helyettest. Az ügyben 
folyik a nyomozás, tart az akcióban érin-
tett más személyek azonosítása.

Október 15-én tűz keletkezett Ökörme-
zőn (Mizshirja) egy magánporta kazán-
házában. A tűzoltókat 15 óra 25 perc-
kor értesítették az esetről.

A Kutuzov utcában egy férfi túlfűtöt-
te a kazánt, és könnyen gyúlékony anya-
gokat hagyott rajta, amelyek lángra kap-
tak, s a tűz átterjedt az egész kazánházra. 
A lángok gyorsan elérték a lakóházat. A 
házigazda az épületben javítási munká-

Két lakóház is leéghetett volna egy túlfűtött 
kazán miatt

latokat végző mesterekkel közösen meg-
próbálta eloltani a tüzet, de sikertelenül, 
írja a pmg.ua.

A helyszínre kiérkezett tűzoltók foly-
tatták az oltási munkálatokat, s 15 óra 35 
percre sikerült lokalizálniuk a lángokat. 
Ezzel megakadályozták, hogy a tűz el-
hatalmasodjon és átterjedjen a szomszéd 
házra. Végül 15 óra 55 perckor teljes egé-
szében eloltották a tüzet.

A Munkácsi Határőrosztag Operatív-
Nyomozó Részlegének munkatár-
sai szerdán őrizetbe vettek egy fér-
fit, akit 2014-től köröztek, adja hí-
rül a pmg.ua.

A 48 éves nagyszőlősi járási la-
kos ellen embercsempészet miatt ad-

Több éve körözött személyt tartóztattak le a 
határon

tak ki körözést. A férfit 6 vietnámi 
állampolgár ukrán–magyar határon 
történő törvénytelen átjuttatásának 
megszervezésével vádolják. Az őri-
zetbe vett férfit a határőrök átadták 
a rendőrségnek, további sorsáról a 
bíróság dönt.

Október 12-én tűz keletkezett a 
Nagyszőlősi Szociális-Karitatív Köz-
pont tulajdonában lévő Szent József 
Bölcsőde-Óvoda területén.

A tűzoltókat 12 óra 5 perckor értesí-
tették arról, hogy ég a területen találha-
tó egyik gazdasági épület padlása. A 6. 
számú tűzoltó- és mentőegység két tűz-
oltó autóval vonult ki a megadott cím-
re. Az oltást nehezítette, hogy a pad-
lás tele volt szénával, s fennállt a ve-

Tűz pusztított egy nagyszőlősi 
gyermekintézmény területén

szélye annak, hogy a lángok átterjed-
nek a szomszédos épületre. A tűzoltók 
összehangolt munkájának köszönhető-
en 12 óra 45 percre sikerült lokalizál-
ni a tüzet, majd 13 óra 45 perckor teljes 
egészében felszámolták. Így megmen-
tették az óvoda-bölcsöde két szomszé-
dos épületét.

A szakemberek vizsgálják a tűz ke-
letkezésének okait és körülményeit, írja 
a pmg.ua.

Az egy pontra mindenképpen rászol-
gált volna a Minaj FC az országos él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokságban, de 
hiába őrizte meg 90 percen keresztül a 
kapuját a kárpátaljai együttes az FK 
Mariupol ellen, a ráadáspercben esett 
gól a vendégek győzelmét jelentette.

Vaszil Kobin együttese küzdelmes ta-
lálkozón van túl, és a balszerencsének kö-
szönheti a bajnokságban elszenvedett im-
máron harmadik vereségét. A rendes játék-
idő végén egy erősen vitatott büntetőhöz 
jutottak a vendégek, és ugyan Bondarenko 
lövésébe Popovics kapus beleért, de a lab-
da így is a hálóban kötött ki. Az egyenlí-
tésre már nem maradt idő.

Jól hangolt a BL-csoportkör nyitá-
nyára  a Dinamo Kijev és a Sahtar. A fő-
városiak a Ruh Lviv vendégeként nyer-

tek 2-0-ra, míg a Sahtar Donyeck a má-
sik lembergi alakulatot, a Kárpátit győz-
te le 5-1-re.

A 6. forduló eredménysora: Minaj FC 
– FK Mariupol 0-1, Ruh Lviv – Dinamo 
Kijev 0-2, Sahtar Donyeck – FK Lviv 5-1, 
Zorja Luhanszk – Kolosz Kovalivka 1-1, 
Olimpik Donyeck – Vorszkla Poltava 0-1, 
FK Olekszandrija – Ilhulec Petrovo 4-3, 
Dnyipro – Gyeszna Csernyihiv 2-0.

A bajnoki tabellát az egyformán 14 
pontos Dinamo és Vorszkla vezeti a 12 
ponttal harmadik Sahtar előtt. A 4 pontjá-

A hosszabbításban vesztett otthonában a Minaj FC

Kisvárdai győzelemmel hangolt a 
Fradi a Barcára

val még az épp bennmaradást érő, 12. he-
lyen álló Minaj FC az október 24-én sorra 
kerülő 7. fordulóban a még nyeretlen Ruh 
Lviv gárdáját látja vendégül.

***
Az OTP Bank Liga 7. fordulóját kö-

vetően a címvédő Ferencváros vette át a 
vezetést a tabellán, holott Szerhij Rebrov 
csapata a legtöbb csapathoz képest két 
mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A zöld-fehérek Kisvárdán sokáig nem 
találták az ellenszert a fegyelmezetten 
záró házigazdák ellen, de a második já-
tékrészben először Isael, majd egy öngó-
los találat révén a maguk javára fordítot-
ták az eredményt.

Kispesten vesztett értékes pontokat a 
Mol Fehérvár. A székesfehérvári együttes 
az első negyedórában több gólhelyzetet is 

elpuskázott, majd hátrányba került. Fordu-
lás után sikerült ugyan a fordítás, de a lelke-
sen küzdő Kispest végül kiharcolta az ikszet.

Zsinórban harmadik győzelmét aratta 
a Paks, idegenben nyert az MTK, és to-
vábbra is vitézkedik az újonc Budafok.

Eredmények: Kisvárda – FTC 0-2, Bu-
dafok – Diósgyőr 2-1, UTE – Mezőkö-
vesd 1-0, Puskás Akadémia – MTK 0-3, 
Paks – ZTE 3-1, Kispest Honvéd – Mol 
Fehérvár 2-2.

A tabellát az FTC vezeti 13 ponttal a 
12 pontos Mol Fehérvár előtt.

Néhány sorban
A listavezető Huszti FC hazai környezet-
ben, míg az üldöző Ilosvai Buzsora ide-
genben nyert a megyei élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokságban, így a bajnoki tabel-
lán megmaradt a két csapat közötti egy-
pontos különbség. 

A címvédő Nagyszőlős továbbra sem 
találja igazi játékát, az ugocsai együttes 
ezúttal hazai környezetben ikszelt az FK 
Medvigy ellenében.

A 8. forduló eredményei:  Nagysző-
lős – FK Medvigy Borhalom 2-2, Huszti 
FC – Rahói Kárpáti 2-0, Irhóc – Szerednye 
3-2, FC Polena – Ilosvai BUzsora 1-2.

Az élen Husztnak 18, Ilosvának 17 
pontja van.

***
Egy hete rekordarányú győzelemről szá-
moltunk be a beregszászi járási labdarú-
gó-bajnokság 6. fordulójának tudósítása 
kapcsán, amikor is a Beregvidék 24-0-ra 
győzte le a sereghajtó Kovászó együtte-
sét. Most még ezen is túltett Nagybégány 
csapata, hiszen 26-0-ra (!)  intézte el a 
kovászói fiatalokat…

Megszakadt az eddig hibátlan 
Nagybakta sorozata, amely a Beregvidék 
ellen futott bele egy kiadós (6-2) vereségbe.

A hetedik játéknap további eredmé-
nyei: Kígyós – Zápszony 5-1, Nagybereg – 
Tiszakeresztúr 4-0, Badaló – Nagymuzsaly 4-1.

Vezet Nagybégány és Beregvidék egy-
formán 19 ponttal a 18 pontos Nagybakta 
előtt.

A pont nélkül sereghajtó Kovászó gól-
aránya: 2-91…

***
Felemásra sikeredett a magyar női kézi-
labda Bajnokok Ligájában-szereplő csa-
patok hétvégi fellépése román ellenfele-
ikkel szemben.

A címvédő Győri Audi ETO a szünet-
ben ugyan még hátrányban volt a remek 
első félidőt produkáló ellenfele, a román 
Valcea ellen, de szünet után hengerelt és 
38-31-re legyőzte riválisát.

Nem sikerült ilyen jól a másik magyar 
csapat, az FTC kirándulása Bukarestbe. A 
koronavírus-fertőzések miatt még tovább-
ra is több alapemberét nélkülöző zöld-fe-
hérek csak az első 10 percben tudták ma-
gukat tartani a CSM Bucuresti vendége-
ként, utána a házigazdák fokozatosan el-
húztak és végül 25-19-re megnyerték a 
találkozót.

Szerdán rendezték volna Veszp-
rémben a Veszprém – Barcelona fér-
fi kézilabda BL-párharcot, de a kata-
lánok stábjában is fertőzés ütötte fel a 
fejét, ezért az együttes most karantén-
ba vonult.

***
Lapzártánk után, kedd este kerül sor a 
labdarúgó Bajnokok Ligája 2020-2021-es 
idényének rajtjára.

Az első fordulóban az FTC a Bar-
celona vendége lesz, míg a Dinamo Ki-
jev hazai környezetben látja vendégül a 
Juventus gárdáját.

A Böde Dániel vezérelte Paks tartja győztes szériáját
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jármű

Ingatlan

technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

targoncaKezelőKet 
keresünk szlovákiai munkahelyre.

Fizetés: 700-800 euró/hónap

lakás, rezsi, utaztatás: Ingyenes

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

Magyarországi pékségekbe 
keresünk munkatársakat 

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

Lakás eladó

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

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

Ház eladó

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

Benében, csendes utcá-
ban, a Borzsa partján 3 szo-
bás családi ház eladó nyári 
konyhával, garázzsal, pin-
cével, melléképületekkel, 
vízpartig nyúló nagy kert-
tel. Tel: +38068-3075680, 
+38098-0830842, +3630-
8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

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

Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 

Ardóban eladó kétszobás, 
összkomfortos ház, kerttel, 
0,083 területű. Tel: 095-
7254060. 

Beregszászban a Győri De-
zső u. 53. szám alatt össz-
komfortos családi ház eladó 
kerttel. Mob.: 066-8958003. 
Borzsován összkomfortos 
családi ház eladó. Tel: 099-
4359507. 
Családi ház eladó Eszenyben 
(Pázsit u. 66., Ungvári járás), 
120 m2, 19 szotek. Irány-
ár: 20 ezer f.e. Mob.: 066-
2368277. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

autóalkatrész, tartozék

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

Haszongépjármű

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

televízió

Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rá-
diókat, magnókat és számí-
tógépeket. Mob.: +38050-
8215686. 

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

Újlak előtti éttermünkbe 
mosogatót és konyhai kisegí-
tőt, kinti munkára pedig ud-
varmestert keresünk. Érd.: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 

hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

Káposztaszedés Hollan-
diában (nők és férfiak 
18-65 év között). Fize-
tés: 220 euró/nap teljesít-
ménytől függően. Mob.: 
067-5050410. 

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

Webáruházunk (www.
kreativator.hu) munkatár-
sat keres ügyfél kapcsolat-
tartó, ügyintéző munkakör 
ellátására. Feltétel az ukrán 
és magyar nyelv ismerete (az 
angol plusz előny) szóban 
és írásban, önállóság, rugal-
masság, nyitottság új isme-
retek elsajátítására. Fix bé-
rezés. Munkavégzés helye: 
Beregszász, teljes munkaidő 
(heti 5 nap / 8 óra). Jelent-
kezni önéletrajzzal az aláb-
bi címen: info2@kreativator.
hu. Mob.: +38099-7345292 
(Márton Gábor). 

barkács, szerszám

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

építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Hűtés, fűtés

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

Bútor

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

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 7000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454.

lámpa, világítás

Eladó két ötlámpás cseh 
kristálycsillár. Tel: 066-
8548536. 

Lakásdekoráció

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

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu, fonott korsók 
– 12 és10 literes, és káposz-
táshordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
Mezőgazdasági gépek elő-
adók. K-700 (Kirovec) 
1995-ös évjáratú, jó álla-
potban eladó. Hozzávaló 
8 köldökös eke, Quivogne 
– 6 méteres nehéz tárcsa, 
és Unimat – 8,4-es mag-
házkészítő kultivátor. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 
050-9667397, 096-7003545. 

Eladó DON-1500A kom-
bájn gabonaasztal, 6 so-
ros Oros kukorica adap-
ter szárzúzóval,  napra-
forgó lifterekkel. Bizon 
kombájnhoz gabonaasztal 
befogadókamrával együtt 
eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: +38050-9667397, 
+38096-7003545. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
www.karpatinfo.net

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

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

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

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

számot +380980728704 (Mária).

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

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet 

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

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

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

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

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

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

A részvétel feltételeként a pályázni kívánó művészek 
minél előbb igényeljenek jelentkezési lapot a következő 
e-mail-címen: cons.brg@mfa.gov.hu; és azt kitöltve leg-
később október 31-ig (Word formátumban) küldjék visz-
sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról 
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti 
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 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 szemé-
lyesen: Magyarország Konzulátusa,  90202, Beregszász, 
Bogdan Hmelnickij u. 53.

Sok sikert kívánunk minden pályázónak! 
Szilágyi Mátyás főkonzul

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyar-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tékonysági Alapítvány honlapján.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai 
Magyar Szakkollégium

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

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

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

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

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

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

tékonysági Alapítvány honlapján.

Mezőgazdasági gépek el-
adók: jó műszaki állapot-
ban lévő Herszonec-200 
kukoricabetakarító kom-
bájn, ár: 3500 f.e., továb-
bá 3 köldökös eke és 5 mé-
ter hosszú 250 mm átmérő-
jű snekk. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Eladó két darab egyfázi-
sos terménydaráló, egy nagy 
szőlőprés, 350 és 300 lite-
res boroshordó. Mob.: 099-
4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

piac, élelmiszer

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

növény

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

Háziállatok

Drótszőrű fox terrier kis-
kutyák eladók aktívan vadá-
szó szülőktől. Irányár: 2000 
UAH. Érd.: 050-5472526. 
Fejőskecskék eladóak Be-
regszászban. Mob.: 095-
7405750. 

társkeresés

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

Közlemények

Eltűnt egy homokszínű ku-
tya (Ljuszka) Beregszászban 
a vasútállomás környékén. 
Hívják a +38099-6397796 
mobilszámot. 
Beregszászban eltűnt egy 
kistermetű róka kinézetű ku-
tya a vasútállomás környé-
kén. A becsületes megtaláló 
jutalomban részesül. Mob.: 
099-6397796. 
Özvegy asszony vagyok, 
olyan házaspárt keresek, akik 
gondomat viselnék háza-
mért cserébe. Mob.: +38068-
7900199.
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Kos (3. 21.-4. 20.)

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

IKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

mérleg (9.23.-10.23.)

sKorpIó (10.24.-11.22.)

nyIlas (11.23.-12. 21.)

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

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HalaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!
Támogatókat keresünk!

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szerve-
zet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent 
Margit Programot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

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

egyet fizet, hármat kap!

HIrdessen 
a 2019-s ÁraKon!

Ha nÁlunK HIrdet,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Részvétnyilvánítás
A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület mély 

megrendüléssel értesült Pocsai Miklós haláláról. 
Őszinte részvétünk a családnak.

A gyermekek a legjobb 
hírforrásai ezen a hé-
ten. Felveszi a kapcso-
latot a saját belső gyer-

mekével, és sokkal fiatalo-
sabbnak, energikusabbnak érzi 
magát, ami rendkívül vonzóvá 
teszi Önt bárki szemében, aki-
vel csak találkozik. Ráadásul 
egy gyermek kíváncsiságával 
tekint a világra, ami nyitottsá-
got eredményez. Olyan érzése 
van, mintha a korlátlan lehető-
ségek küszöbén állna.

Ezen a héten a hang-
súly az otthonára fó-
kuszálódik, különö-
sen, ha bútorvásár-

lásról, vagy lakásfelújításról 
van szó. Úgy tartják, az ott-
honom a váram, és ez minden 
bizonnyal igaz is. Bizton-
ságban, kényelmesen akarja 
érezni magát az otthonában, 
és amikor élvezi a saját sze-
mélyes, meghitt terét, akkor 
sokkal befelé fordulóbbá, be-
felé figyelőbbé válik.

Ezen a héten rendkí-
vül aktív és társaság-
kedvelő lesz, és reme-
kül kijön az Önnél jó-

val fiatalabbakkal is. Fiata-
los szelleme hatalmas vonz-
erőt kölcsönöz Önnek, ki-
sugárzása erőteljes, energi-
kus, amit szívesen oszt meg 
a környezetében élőkkel. Ez 
egy csodálatos időszak az 
új projektek, szenvedélyek, 
hobbik és érdeklődési körök 
felvételére.

Pontosan ismeri a sa-
ját ritmusát, munka-
tempóját, ennek kö-

vetkeztében rendkívül haté-
kony ezen a héten. Mélyebb 
értelemben az élet ritmusára 
is ráhangolódik, és megérti, 
hogy az életben mindig min-
dennel összefüggésben van, 
és soha semmi nem törté-
nik véletlenül. Ahogy azt is, 
hogy semmi nem tart örök-
ké, de ez nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy valami véget ér.

Hatalmas ürességet 
érezhet az életében a 
héten, mely a szere-

tethiányban nyilvánul meg. 
Oroszlánként nagy egóval 
rendelkezik, mely időnként 
azt eredményezi, hogy kap 
néhány pofont az élettől, és 
ennek pont most érkezett el 
az ideje. Többet kérhet ugyan-
is másoktól, mint amennyit 
hajlandók vagy képesek adni, 
ami Önből sérelmet, fruszt-
ráltságot válthat ki.

Komoly esély van rá, 
hogy a szerencse nem 
igazán akar Ön mellé 

szegődni a héten, és ez mind az 
egészségén, mind a pénzügye-
in is meglátszik. Éppen ezért, a 
legfontosabb, hogy fokozottan 
vigyázzon magára. Ne hajszol-
ja túl magát, és próbálja meg 
nem pazarolni az energiáit ag-
godalomra, szorongásra, hiszen 
ez nem old meg semmit. Tegye 
bele nyugodtan egy dobozba az 
adott nap aggodalmait.

Ez egy rendkívül har-
monikus időszak az 
Ön számára, amikor 
tökéletes egészségi 

és pénzügyi jólétet élvezhet. 
Csodálatos alkalmak és lehe-
tőségek nyílnak a romantikus 
időtöltésre, és még házasság-
kötésre is sor kerülhet. Ha a 
legjobbat mutatja magából, 
emberi kapcsolatai szinte biz-
tos, hogy virágzóak lesznek 
a héten. Ön rendkívül kifi-
nomult, kulturált és művészi.

Ez az időszak energiá-
val, izgalommal és sok-
sok jókedvvel ruházza 
fel Önt, ami minden bi-

zonnyal izgalmas fejlemények-
hez és előre haladáshoz vezet. 
Végtelen lehetőség adódik, ahol 
ezt a különös erőt felhasználhatja. 
Ez egy csodálatos alkalom arra, 
hogy valami új dologba kezd-
jen, ugyanis hatalmas lendület-
tel kezdhet neki most bárminek. 
Pénzügyi és szakmai téren egy-
aránt remekül fog teljesíteni.

Ez a szerencse, a jó-
lét és a harmónia idő-
szaka, amit úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy 

egy remek időszak az élet min-
den területére nézve. Ennek 
eredményeképpen Ön rendkí-
vül magabiztos és lelkes, ezért 
szinte bármit könnyen megva-
lósíthat, amit célul tűz ki maga 
elé. A pénzügyei, az egészsé-
ge, a romantika és a barátság 
mind-mind olyan jól alakul-
nak, mint a szakmai élete.

Lehet, hogy kisebb 
egészségügyi prob-
lémák zavarják meg 
a héten, ezért legyen 

óvatos és figyeljen oda magá-
ra. Szakmailag egy kis csalódás 
érheti, mivel nem képes azon-
nal teljesíteni az Önre bízott fel-
adatokat. Mindez aggodalom-
mal, bosszankodással tölti el, 
amit mások is észrevehetnek. 
Próbáljon meg uralkodni ma-
gán, mert a héten több társadal-
mi esemény is van kilátásban.

Ez egy rendkívül cso-
dálatos időszak az 
Ön számára, szinte 

minden területen. Szakmai-
lag kiváló időszak ez a mun-
kavállalók számára, magán-
élete pedig határtalanul bol-
dog. Partnere szeretettelje-
sen támogatja minden törek-
vésében, és most tényleg úgy 
érezheti: minden rendben van 
Ön körül. Hálát és megbe-
csülést érez élete minden as-
pektusáért.

Lehet, hogy némely 
emberi kapcsolatát 
felül kell vizsgálnia 

a héten. Van közöttük olyan, 
amit érdemesebb lenne lezár-
ni, és természetesen olyan is, 
amelyből csak a rendszeres 
kommunikáció hiányzik. Kü-
lönösen figyeljen a héten az 
egészségére, és arra, hogy ne 
mérgezze magát egészségte-
len élelmiszerekkel, különö-
sen a cukor mértéktelen fo-
gyasztása által.

Gyászjelentés
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 

tisztelték, hogy életének 90. évében visszatért teremtő-
jéhez Hudák Rudolf a Beregszászi Szovhozüzem és 
a Nagybégányi Takarmánykeverék Gyár egykori igaz-
gatója. A gyászoló család

Втрачений військовий квіток виданий Берегівським 
РВК Закарпатської обл. на ім’я Чеботар Ігор 
Вікторович, вважати недійсним.

Втрачено службове посвідчення працівника 
Берегівського районного суду № 297-025 видане 
10.02.2020 року на ім’я  Куні Оксана Іванівна 
вважати недійсним.

Nagymuzsalyban október 21-én 
ünnepelte 55. születésnapját

Nagy Zoltán.
Ez alkalomból szeretettel köszönti őt 
Nagybégányból fia, Attila, menye, 
Lívia-Karina, kis unokája, Attila-

Gennagyij, Lívia-Dominika és nász-
asszonya, Lívia.

„Születésed napján köszöntünk mi 
téged, és kívánunk neked erőt, egész-

séget. Sose légy szomorú, sose fájjon semmi, 
tudjál az élet útján könnyű szívvel menni. Ha 

gyűlnek a gondok, ha nehéz olykor az élet, 
tudd, hogy a család nagyon szeret téged. Erő 
és egészség soha el ne hagyjon, szeretet s bé-
kesség közöttünk maradjon. Éljünk mi még 
együtt soksok számos évet, ezt kérjük Isten-
től, s imádkozunk érted! Boldog szülinapot!”
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3 tévhit, amit rosszul 
tudsz a hideg időről

Nem biztos, hogy jó ötlet a diétádra 
a citromos víz – mondjuk miért!

Melyik csizmafazon áll a legjobban? 
Ezt hordd a lábhosszod szerint 

Mínusz fokok, jéghideg szellő és korom 
sötét már délutáni órákban? Nem csoda, 
hogy legszívesebben otthon kucorognál 
egy forró tea társaságában. Mi viszont 
mondunk neked pár meglepő igazságot, 
ami miatt duplán megéri kimozdulni!
1. tévhit: A hidegtől náthásak leszünk

Igazság: A fagyos időjárástól önmagában nem lehet 
megfázni – sőt! A hideg levegő arra serkenti az immun-
rendszert, hogy még jobban erősödjön és még több vé-
dekező mechanizmust termeljen! Kutatások bizonyítot-
ták, hogy a megfázást elősegítő baktériumok 31 0C fö-

lött támadnak – a fagypont közeli hőmérsékleteken tehát 
esélyük sincs.  Mindezek ellenére mégis sokan leszünk 
náthásak, influenzásak télen. Vajon miért?

A vírusokat terjesztő bacik a meleg, fedett helyeken 
(osztálytermek, irodák, várakozóhelyiségek) szaporod-
nak, aminek a többi emberrel közösen megosztott leve-
gő csak még jobban kedvez. A betegségek elkerülése vé-
gett tehát levegőztess gyakran és a C-vitamin-bevitelről 
se feledkezz meg!

2. tévhit: A hűvös levegőben nem 
szabad sportolni

Igazság: Mindamellett, hogy a hűvös idő jobban erő-
síti az immunrendszert, arról se feledkezzünk meg, hogy 
a hidegben jobban teljesítünk: több energiánk lesz és a 
koncentrációképességünk is nő.

Ezt bizonyítja az a felmérés is, miszerint a 
maratonfutók 15 0C alatt sokkal gyorsabban lefutják 
ugyanazt a távot, mintha 25 0C fölött tennénk ugyan-
ezt: az elégetett kalóriáktól tehát hamarabb szabadu-
lunk meg, mintha jó időben futnánk, ráadásul keveseb-
bet is izzadunk.

Arra azonban mindenképp figyelj, hogy réteges ru-
házatban (sapkában, valamint fül és nyakvédőben) spor-
tolj, hiszen ha a szájon át lélegzel, a hideg idő hamar a 
torkodra mehet, ami torokfájást eredményezhet!

3. tévhit: Télen megszűnik az allergia
Igazság: A mínusz fokok és a hideg idő miatt a legtöbb 

allergiát okozó növény megfagy (a jó idő beköszöntéig 
tehát nem tudnak olyan polleneket kibocsátani, amiktől 
tüsszögnél és folyna az orrod).

A rossz hír viszont az, hogy a beltéri allergiák (porat-
kák, penészek, gombák stb.) csak még jobban felerősöd-
nek –, és mivel a kinti időjárás miatt nem tudnak szapo-
rodni, a lakás felé veszik az irányt. Ezektől az allergiák-
tól csak sűrű takarítgatással, levegőztetéssel, párologta-
tással és antibakteriális készítmények használatával le-
het megszabadulni, de ez sem garantálja a teljes sikert.

Hogy mi megoldás? Próbálj meg minél több időt a 
friss levegőn tölteni és élvezd ki a téli tájak szépségét!

Elmondjuk, miért nem szabad túlzásba 
vinni a citromos víz fogyasztását!

A citromos víz valóban segít a kilók elleni küzde-
lemben, de mint mindenben, itt is jobb, ha tartjuk a mér-
tékletességet.

De miért is?
Az egyik legfontosabb ok, amiért vigyázni kell a cit-

rommal, az a fogzománc épsége. A citrom magas savtar-
talmának köszönhetően ugyanis károsíthatja a zománcot, 
fogaink pedig érzékenyebbek lehetnek, és jobban ki lesz-
nek téve a szuvasodás veszélyének.

A másik ok a gyomrunk: ha amúgy is érzékeny, és 
hajlamosak vagyunk a gyomorégésre, akkor ez a sa-
vas ital könnyedén kiválthatja a kellemetlen gyomor-
panaszokat.

5+1 szokatlan vírushordozó hely a 
testeden, amire nem figyelsz oda 

Nem is gondolnád, hogy milyen sok olyan 
hely van a testeden, ahol megülhetnek a 
bacik. Összeszedtük, hogy mi az, amire 
extra figyelmet kell fordítani – főleg a ví-
rus idején.

Lehet, hogy elsőre azt gondolnád, hogy egy jól hab-
zó, szappanon zuhanyzás során minden koszt sikerül le-
tisztítani a testedről. Sajnos ki kell, hogy ábrándítsunk, 
nem olyan biztos ez. Vannak ugyanis olyan apró zugok 

a testen, ahol sokkal könnyebben megragadnak a bakté-
riumok, így egy átlagos fürdéssel nem biztos, hogy el-
tüntethetjük őket. Ebben a vírusos időszakban pedig plá-
ne nagyon fontos lenne odafigyelni erre, hogy tényleg 
semmi esélyt ne adjunk arra, hogy elszaporodjon bár-
milyen fertőzés is.  

A hónalj
Ez az a testrészünk, amelyről talán elsőre, előzetes 

tudás nélkül is a legtöbben gondolják,  hogy sok lehet a 
baktérium. Hiszen itt távoznak a méreganyagot, erősen je-
len van az izzadás, amelynek egyébként önmagában nin-
csen szaga. Amitől a szag keletkezik, az nem más, mint 
a baktériumok és az izzadás együttes jelenléte – ezt azért 
jó tudni, nem? Persze dezodorokkal talán ezt is tudjuk a 
legjobban kontrollálni. Arról majd egy következő cikk-
ben írunk, mennyire káros egyébként ez és mi a legjobb 
módja, ennek a területnek a tisztán tartására – felesleges 
kemikáliák nélkül.

A köldök 
Na de térjünk vissza a cikkhez, a következő kis eldu-

gott zug ugyanis nem más, mint a köldök. A PLOS One 
egy 2012-es kutatása szerint 2368 baktérium van a köldök-
ben, főleg ha pocaktájt van egy kis felesleg, sajnos a bacik 
nagyon könnyen befészkelik magukat ide. Gondoltad vol-
na egyáltalán, hogy egy ilyen pici helyen ennyiféle bakté-
rium elfér? Szóval ez a terület is egy kicsit több odafigye-
lést érdemel az átlagosnál.

Az ágyék
Mivel az ágyékunkat ritkán éri a levegő, ráadásul fo-

lyamatosan szövet borítja, sajnos itt is könnyen megülnek 
a baktériumok, gombák és aztán rövid időn belül is el is 
szaporodhatnak – persze csak ha nem vesszük észre idő-
ben. Amit tehetünk, hogy extra fertőzésnek próbáljuk meg 
nem kitenni, tehát különösen most, a mosdóhasználat előtt 
is inkább mossunk alaposan kezet. Hiszen a kezünkkel is 
sajnos abszolút tovább vihetjük a fertőzést.

A lábfejünk
Ugye minden fürdésnél jól megsikálod a talpad? Ugyan-

is ez a terület is könnyen baktérium- és gombatenyészet-
té válhat, amitől aztán – főleg a gombáktól – nagyon ne-
héz megszabadulni. Ha valakinek kellemetlen szagú a lába, 
ahogy azt már a hónaljnál is írtuk, itt sem az izzadás teszi, 
a baktériumokkal kevert izzadás a felelős érte. De erre is 
van megoldás! Ha hajlamosak vagyunk erre, nyugodtan 
használjunk a lábunkra fertőtlenítő port a cipő felvétele 
előtt, így elébe mehetünk a bajnak.

Könyök és térdhajlat
Ha legközelebb fürdeni mész, jusson eszedbe, hogy 

ezeket a területeket is alaposan meg kell mosni – még ak-
kor is, ha egyébként ezt nem gondolnánk fontosnak.  Egy 
antibakteriális szappan a segítségünkre lehet a műveletben.

+1. Kezek
És utolsóként említenénk a kezünket is, ami egyébként 

az utóbbi hónapokban eléggé fókuszban van, hiszen köny-
nyen vírushordozóvá válhat. A körmünk alatt, az ujjak kö-
zött, de még a gyűrűnkön is megülhetnek a kis kártevők 
úgy, hogy észre sem vesszük őket. Tisztítsuk az ékszere-
inket, mossunk naponta többször kezet és fertőtlenítsünk, 
hogy amennyire lehet, mindezt meg tudjuk előzni.

A testalkatunkon sokat tudunk változtatni, 
amennyiben a súlyunkról, vagy éppen az 
izomzatunkról van szó. Bizonyos adottsá-
gokon – mint amilyen pl. a combcsontunk 
hossza – csak öltözködéssel csalhatunk.

A combod és a lábszárad aránya
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag a lábszá-

ruk vastagságával törődnek, mikor csizmát választanak, pe-
dig az igazság az, hogy figyelembe kell venni a combok 
és a lábszárak arányát is. Abban az esetben, ha ez a két te-
rület egyforma hosszúságú, igazi mázlista vagy: gyakor-
latilag bármilyen csizmát felvehetsz. Persze, ekkor is szá-
mítanak az egyéb adottságok, pl. az, hogy milyen magas 
vagy, mennyire vagy telt, vagy éppen mit akarsz ellensú-
lyozni, kiemelni. Ugyanakkor sokkal kevesebb szempon-
tot kell figyelembe venned, mint azoknak, akik eltérő mé-
retűek a comb- és a lábszárcsontjaik.

Ha a combcsontod rövidebb
Bár mindenki hosszú combokra vágyik, csak keveseknek 

adatik meg ez a különleges tulajdonság. Bizonyára sok szem-
pontból balszerencsésnek érzed magadat rövidebb combcson-
tok esetén, de az igazság az, hogy egy csizmával nagyon köny-
nyen ellensúlyozni tudod ezt a „hiányosságot”. Ebben az eset-
ben bátran kísérletezgethetsz akár rövidebb fazonokkal is, hi-
szen nem kell attól tartanod, hogy azok optikailag túlságosan 
rossz helyen metszik a lábszáradat – az ugyanis eleve kellően 
hosszú. Ha szeretnéd ezt a hatást még jobban kiemelni, meg-
teheted: nyugodtan felveheted a térdig érő csizmákat is, ezek 
segítségével (különösen, ha egy kis sarok is társul a fazon-
hoz), kifejezetten hosszúnak tűnhetnek a lábaid.

Ha a sípcsontod rövidebb
Sajnos ebben az esetben már nem vagy olyan szeren-

csés, ugyanis ezt a hiányt a legnehezebb ellensúlyozni az 
öltözködéseddel. Egyértelműen javasolt, hogy sarokrész-
szel ellátott csizmát válassz, viszont a platform esetben 
nem annyira előnyös, hiszen az nem emeli meg kellőkép-
pen a sarkadat, így nem is igazán tudja optikailag nyújtani 
a sípcsontjaidat. Semmiképpen sem jó ötlet, ha lábközépig 
érő csizmát választasz, sokkal jobban jársz a térdig nyúló 
változattal, magas sarok esetén pedig a bokacsizmával is 

tehetsz egy próbát. Érdemes összehangolnod a csizmád és 
a nadrágod színét: kifejezetten előnyös lehet, ha ezek har-
monizálnak, összeolvadnak egymással, hiszen így vezetik 
a tekintetet és hosszabbnak mutatják a lábszáradat.

Ritkán jó választás
Ha nem vagy igazi modellalkat, vagy legalábbis nem 

áldott meg tökéletes virgácsokkal a sors, akkor érdemes 
kerülnöd azokat a csizmákat, amik a vádlid közepén érnek 
véget. Ezek az alsó lábszár legvastagabb részét emelik ki, 
ráadásul optikailag ketté is vágják a területet, ezért aránya-
iban tekintve a legkevesebb nőn mutatnak jól. Hasonló a 
helyzet a combcsizmákkal, amik ugyan csodálatosan hang-
súlyozzák a szépséges lábakat, ki is emelhetik azok előny-
telen vonásait – persze csak akkor, ha vannak.



A rejtvényt balázsi csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2020. 42. szám meg   -
fej  tése: A halogatás 
az a sír, amibe a lehe-
tőség van eltemetve.    

plusz    egy vicc: – ra-
gyogó, kérek belőle 
nyolc darabot. 

Francia mákos
Mézes lapok: 40 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 5 dkg mar-

garin, 5 evőkanál tej, 2 evőkanál méz, 1 tojás, 1 kávéska-
nál szódabikarbóna

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és két lapot sütünk 
belőle.

Mákos lap: 6 tojás, 18 dkg porcukor, 0,5 dl étolaj, 12 
dkg liszt, 10 dkg darálatlan mák, 1/2 csomag sütőpor

6 tojássárgáját 18 dkg porcukorral kikeverünk, adunk 
hozzá 0,5 dl étolajat és 3 evőkanál vizet. Jól kikeverjük. 
6 tojásfehérjét kemény habbá verünk, hozzákeverjük a 
tojássárgához. 12 dkg lisztet összekeverünk 10 dkg őrö-
letlen mákkal és fél csomag sütőporral. Ezt is hozzáadjuk 
a tésztához, majd zsírozott-lisztezett tepsiben megsütjük. 
Ugyanabban, amelyik hátán a mézes lapokat is sütöttük.

Krém: 30 dkg margarin, 20 dkg cukor, 2 csomag vaní-
liás pudingpor,  6 dl tej

A krémhez 30 dkg margarint kikeverünk 20 dkg cu-
korral, közben 2 csomag vaníliás pudingot 6 dl tejben 
megfőzünk. Ha kihűlt, a két krémet összekeverjük, és 
ezzel töltjük meg a lapokat. A tetejét olvasztott csoki-
val vonjuk be.

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

– Ha szereti a rántott borjúhúst, ma este eljöhet 
hozzám – mondja a skót a szomszédjának.

– Rántott borjúhús lesz?
– …

Kétbetűsek: AN, ÁŰ, 
CK, DE, IC, IR, KÁ, KD, 
KM, MA, PA, PK, RU, SB, 
VÉ.

Hárombetűsek: AKA, 
ARG, ATT, CÉG, COL, KIS, 
NEM, ONE, RAB, RAI, 
SEC, STB, VSK.

Négybetűsek: ALUL, 
AMBÓ,  ASIA,  CILA, 
DEIM, EGRI, IDEA, ILON, 
INCA, ÍTÉL, ÍVIK, KARC, 
LÁPI, PIKA, TASS, TIDE, 
URAS, ZSEB.

Ö t b e t ű s e k :  A D O -
MA, ARRÓL, CSOMA, 

ERROR, HALEF, IDILL, 
KREML, MIATT, MINEK, 
OKTAT, REDŐS, TRUDI, 
USAIN.

Hatbetűsek: ARMANI, 
AVATAR, DRALON, FA-
TIME, FOGUNK, HALA-
SI, KAROLA, LASSIE, LA-
ZSÁL, PECKEL, REKESZ, 
STERIL, TERESA, TITÁNI, 
ZÁRDAI.

Nyolcbetűsek: AMEK-
KORA, BAKARASZ, ELV-
TELEN,  HÉTELEMŰ, 
KARVÁGÁS, PALCSIKA.

Tízbetűsek: ELŐADÁS-
MÓD, IPAROSODIK.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
A H I S T O R I K U S ,  B E -
SZÉLGETNI, MANDA-
RINHAL.

Tizennégy betűsek: 
ÁLLKAPOCSFICAM, SZI-
KI CICKAFARK.
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Ez a 10 legjobb izomnövelő étel 
– Nagy fehérje tartalommal

Ha több izomra vágysz, 
nem csak a súlyzós edzé-
seket kell beiktatnod az 
életedbe! Az étkezésedet 
is alaposan át kell formál-
nod: az alábbi 10 finom-
ságot ezért muszáj gyak-
rabban fogyasztanod.

Tojás
A tojásban rengeteg fe-

hérje található, kilencfé-
le aminosav, és még D-vi-
tamin is. Fontos részét ké-
pezi a sportolók étrendjé-
nek, de persze nem min- 
degy, hogyan fogyasztod! 
Ha izmokat szeretnél, fe-
lejtsd el a bacont, és hasz-
nálj extraszűz olívaolajat 
a rántotta elkészítéséhez!

De a legjobb az, ha el-
sősorban a tojás fehérjét 
fogyasztod, például főtt 
változatban. Hat tojásfe-
hérje, valamint két sárgá-
ja reggelire tökéletes vá-
lasztás, hiszen nincs ben-
ne szénhidrát, cserébe vi-
szont 26.5 gramm fehérjét 
biztosít a testednek, mind-
össze 153 kalória mellett.

Lazac
A zsíros ételeket auto-

matikusan károsnak titulál-
juk, pedig egyáltalán nem 
mindegy, milyen zsírokról 
beszélünk. Hiszen ezek fo-
gyasztása szerves része az 
életnek, segítik a hormo-
nok termelését, és még az 
izmok növekedését is. Az 
egyszeresen és többszö-
rösen telítetlen zsírok a jó 
zsírok, amiket a lazacban is 
megtalálsz – sőt, egyébként 
a tonhalban, avokádóban, 
olajos magvakban is. Rá-
adásul plusz előnyük, hogy 
omega-3 és omega-6 zsír-
savakat is tartalmaznak!

Csirkemell
A csirke a sportolók 

egyik leggyakrabban fo-
gyasztott étele. Jót tesz az 
izmoknak, hiszen karban 
tartja őket, egészségessé 
teszi a csontokat, és kellő 
mennyiségű fehérjét bizto-
sít a szervezetednek. Amire 
figyelj a vásárlásnál, hogy 
olyan csirkemellet vegyél, 
aminek nincs meg a bőre, 
ez ugyanis kevésbé egész-
séges a testedre nézve. 
Egyébként a legideálisabb, 
ha elsősorban natúr csirkét 
eszel, de jó hír, hogy azért 
fűszerezni lehet!

Görög joghurt
A görög joghurt meg-

annyi csodálatos hatásá-
ról már biztosan hallottál, 
de azt tudtad, hogy egy 
klasszikus joghurthoz ké-
pest duplaannyi fehérjét 
tartalmaz? Ez segíti az iz-
mok növekedését és erősö-
dését, úgyhogy nyugodtan 
fogyaszd edzés után, dél-
utáni nasiként vagy akár 
lefekvés előtt! Ha pedig 
még egészségesebbé ten-
néd, önts hozzá egy kis 
chia magot vagy zabot!

Túró
A túró, már ha alacsony 

zsírtartalmú változatot ve-
szel, szinte teljes egészé-
ben fehérjéből áll, és rend-
kívül egészséges! A benne 
lévő kazein egy lassú fel-
szívódású fehérje, ami tö-
kéletes az izmaidnak, és 
nagy segítséget nyújt azok 

növelésében. Edzés után 
érdemes fogyasztani na-
túr formában, de délutáni 
nasinak is szuper választás; 
viszont megcukrozni egyál-
talán nem szabad!

Szójabab
Mindössze fél bögre 

főtt szójabab 14 gramm fe-
hérjét, egészséges telítet-
len zsírokat, valamint kü-
lönböző vitaminokat és ás-
ványi anyagokat tartamaz. 
És nem csak a sportolóknak 
ajánlják, hiszen vastartal-
ma miatt a vashiányosok-
nak is sokat segíthet. Ezek 
után talán mondanunk sem 
kell, hogy mennyire fontos 
az étrended részévé tenned, 
hiszen fehérjetartalmának 
köszönhetően nagyon jót 
tesz az izmoknak!
Alacsony zsírtartalmú 

marhahús
Nem csak csirkehúst 

lehet enni, ha több izomra 
vágysz, és kevesebb zsírra! 
A marhahús szintén nagyon 
hatékony ebből a célból, hi-
szen tele van olyan össze-
tevőkkel (vas, cink, B-vita-
min, aminosavak), amelyek 
beindítják az izomnöveke-
dést. Amikor marhahúst ve-
szel, leginkább arra figyelj, 
hogy minél kevesebb zsír 
legyen rajta, mert egyéb-
ként nem tudja igazán ki-
fejteni pozitív hatásait. 

Zabkása
Az egyik legtökéle-

tesebb reggeli egyben az 
egyik legjobb választás, ha 
izmokat szeretnél! Mivel 
alacsony a glikémiás inde-
xe, így nem telíti el a teste-
det szénhidráttal, de ugyan-
akkor biztosítja neked a kel-
lő energiát reggel. Viszont 
tele van rostokkal, amelyek 
beindítják az emésztést, és 
fogyasztása mellett kevés-
bé érzed magad éhesnek, 
így az ebédet is gond nélkül 
ki tudod várni. A fogyókú-
rázóknak és az izmokra vá-
gyóknak érdemes enni mi-
nél gyakrabban!
Teljes kiőrlésű gabona

Aki teljes kiőrlésű ga-
bonát eszik, nem csak jobb 
emésztéssel rendelkezik 
majd, de ugyanakkor ener-
gikusabbá válik, és nem 
mellesleg az izomépítés 
is könnyebben megy neki. 
A benne lévő tápanyagok 
ugyanis segítenek a tested-
nek erősödni, izmokat fej-
leszteni, ráadásul a hormo-
nok szintjét is pozitívan be-
folyásolják. Ez utóbbi szin-
tén hozzátesz az izmok ki-
alakulásához, valamint a 
fogyáshoz is.

Gyümölcsök és 
zöldségek

Ez a kettő elengedhetet-
len egy egészséges szerve-
zet számára, márpedig ah-
hoz, hogy az izmok megje-
lenjenek, egészségesen kell 
étkezned. Szükséged van 
erős immunrendszerre, és 
arra, hogy az edzések után 
a tested gyorsan regenerá-
lódni tudjon, hiszen ez el-
engedhetetlen a fejlődés 
érdekében. Minden nap fi-
gyelj oda a zöldség- és gyü-
mölcsfogyasztásra, hogy a 
végeredmény minél előbb 
látható legyen a tükörben!


