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Kovács Krisztián, a
pedagóusból lett vőfély

A mi kezünkben van a
sorsunk

56 hőseire emlékeztek
Beregszászon

Néma főhajtás Ungváron

M

a azokra emlékezünk, akik a nehéz időkben, a kommunista érában sem felejtették el, hogy magyarok. Felemelték hangjukat, kiálltak a magyar forradalom, a szabadságvágyó pesti fiatalok mellett – kezdte ünnepi köszöntő-

jét Orosz Ildikó, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura
Subcarpathica civil
szervezet elnöke a Beregszászon megtartott
ötvenhatos megemlékezésen. – Oda álltak,
ahová szívük húzta.
Folytatás a 3. oldalon

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba:

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

A

z 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc nagyszerűsége és hatása abban
is megnyilvánul, hogy sokak számára hordoz fontos
üzenetet. Azok a felejthetetlen októberi napok az öreg
kontinens keleti blokkja or-

szágaiban élők számára bebizonyította, hogy igenis a szabadságvágy elpusztíthatatlanul is ott él az emberi szívekben, továbbá, hogy a magyarok között akadnak ezrek és
tízezrek, akik készek életüket
áldozni nemzetük függetlenségéért. És még akkor is fegy-

vert ragadnak, ha a harc egyelőre kilátástalannak tűnik.
Számunkra, külhoni magyarok számára így fogalmazható meg ez a máig ható üzenet:
még ha vasfüggöny is ereszkedett közénk, még ha csak az
errefelé igen lassan járó posta révén adhatunk hírt ma-

Választás a megmaradás vagy
az önfeladás között
Átadták a Tiszacsomai Látogatóközpontot

gunkról a határ túloldalán élő szeretteinknek,
még ha a Rákosi-rendszer urai tudomást sem
akarnak venni rólunk, a
magyar-magyar szolidaritás akkor is él.
Folytatás a 3. oldalon

H

ogy a kárpátaljai magyarok itthon vannak szülőföldjükön, hogy „itt van jussa borban, búzában”,
arról azok a leletek is
tanúskodnak, amelyeket Tiszacsoma határában tártak fel, egyébként
egy orosz régész, Viktor
Bobkov vezetésével. 1986ban a település határában
26 honfoglalás kori sírra
leltek, melyek gazdag leletei alátámasztják, hogy
a honfoglaló magyarok a
bevonulást követően letelepedtek ezen a területen.
1993–1999 között újabb
78 sírt tártak fel, majd
2003-ban egy korabeli
település nyomaira is
rábukkantak. Az emlékpark létesítésének
gondolata 1996-ban
merült fel, 2000-ben került sor a felavatására.
Folytatás a 3. oldalon
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Ismertté vált, mely pártok jutnak be a
Kárpátaljai Megyei Tanácsba

A bejutási küszöböt több mint
kétszeresen meghaladó, 10,4 százaléknyi szavazattal jutott be a
Kárpátaljai Megyei Tanácsba a
vasárnapi ukrajnai helyhatósági
választáson a KMKSZ–Ukrajnai
Magyar Párt listája.
Legalábbis ezeket az adato
kat hozta nyilvánosságra a Ridne
Zakarpattya politikai párt a
Facebook-oldalán nem hivatalos
részeredményekre hivatkozva. A
közösségi oldalon közölt diagram
tanúsága szerint nyolc politikai párt
érte el az 5 százalékos bejutási kü
szöböt, a KMKSZ – várakozáson
felül teljesítve – a voksok 10,4 szá
zalékát gyűjtötte be.
Az október 25-én lezajlott hely
hatósági választáson Kárpátalján

a következő pártok értek el 5 szá
zaléknál jobb eredményt: Ridne
Zakarpattya (Szülőföldem Kárpát
alja) –18,2%, Szluha Narodu (A Nép
Szolgája) – 17,6%, Batykivscsina
(Haza) – 12,8%, Komanda Andrija
Balohi (Andrij Baloga Csapata) –
11%, Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség – 10,4%, Za Majbutnye
(A Jövőért) – 9,3%, Jevropejszka
Szolidarniszty (Európai Szolidari
tás) – 9,2%, Opozicijna Platforma –
Za Zsittya (Ellenzéki Platform – Az
Életért) – 7,7%.
A Nas Kraj – A Mi Vidékünk, il
letve a Szila i Cseszty – Erő és Be
csület pártoknak nem sikerült túl
lépni az 5%-os küszöböt, így az ő
képviselőjelöltjeik nem kapnak he
lyet a megyei tanácsban.

A KMKSZ jelentős győzelmet aratott a
választásokon
Az előzetes eredmények szerint
jelentős eredményeket ért el a
Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) a vasárnapi önkormányzati választásokon.
A szövetség bejutott Kárpátalja legfőbb döntéshozó testületébe, a megyei tanácsba, valamint
ott lesznek az ungvári városi tanácsban is. Babják Zoltán Beregszász eddigi polgármestere is újrázhat. Ő fölényesen (72%) nyerte meg ezt a választást. És több,
a KMKSZ által támogatott polgármester lesz a kistérségekben.
Így előzetes eredmények szerint a
Nagydobronyi Kistérségben győzött Nagy Ferenc, a szürteiben
Puskár Árpád, a Tiszaháti Kistérségben Oroszi József, a viskiben
Hajovics Jaroszláv. Magyar polgármestere lesz a Tiszaújlaki Kistérségnek is Kovács István személyében, a nagyszőlősiben maradt
Bocskai István.
Babják Zoltán fészbukoldalán
olvashatjuk a pártok választási
eredményeit a Beregszászi Kistér
ségben:
„KMKSZ” – Ukrajnai Magyar
Párt Kárpátaljai Megyei Szerve
zete – 5 101 (36,35%),Ukrajnai
Magyar Demokrata Párt Kárpát
aljai Megyei Szervezete – 2 793
(19,90%), Szluha Narodu Politikai
Párt Kárpátaljai Megyei Szerveze

te – 1 173 (8,36%), Jevropejszka
Szolidarnyiszty Politikai Párt Kár
pátaljai Territoriális Szervezete
– 1035 (7,38%), Komanda Andrija
Balohi Politikai Párt Kárpátaljai
Megyei Szervezete – 780 (5,56%),
Ridne Zakarpattya Politikai Párt
Kárpátaljai Megyei Szervezete –
758 (5,40%), Batykivscsina Or
szágos Egyesülés Kárpátaljai Me
gyei Szervezete – 323 (2,30%),
Opozicijna Platforma – Za Zsittya
Politikai Párt Kárpátaljai Me
gyei Szervezete – 222 (1,58%), Za
Majbutnye Politikai Párt Kárpátaljai
Megyei Szervezete – 222 (1,58%),
Radikalna Partyija Oleha Ljaska Po
litikai Párt Kárpátaljai Megyei Szer
vezetének Beregszászi Városi Szer
vezete – 128 (0,91 %).
Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke a TV21 Ungvárnak nyilat
kozva kifejtette: úgy véli, hogy min
den olyan területen, ahol jelentős
számú magyar él, jelen lesznek az
önkormányzatokban.
– A KMKSZ következetesen
kiáll a kárpátaljai magyarság mel
lett és ezt a választók most meghá
lálták. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a különböző hely
hatóságokban olyan koalíciók jöjje
nek létre, melyek Kárpátalja érde
keit szolgálják – nyilatkozta a szö
vetség elnöke.

Karpatinfo/Facebook

Ukrajna megtiltotta a beutazást két
magas rangú magyar tisztségviselőnek
Ukrajna megtiltotta két magas
rangú magyar tisztségviselő beutazását a helyhatósági választás alatt Kárpátalján folytatott
„agitáció” miatt – közölte Dmitro
Kuleba ukrán külügyminiszter
hétfőn az Interfax-Ukrajina hírügynökséggel.
A külügyi tárca vezetőjének sza
vai szerint az egyik tisztségviselő a
magyar miniszterelnökség állam
titkára, akit név szerint nem em
lített, a másikról pedig nem árulta
el semmit. Hozzátette ugyanakkor,
hogy más olyan magyar állampol
gárok beutazási tilalmát is kezde
ményezték, akik aktívan „beavat
koztak” Ukrajna belügyeibe a vá
lasztás idején.
„Partnereinket hamarosan rész
letesen tájékoztatjuk a választá

sokba való magyar beavatkozás
tényéről, erről már tájékoztattuk az
EBESZ megfigyelő misszióját” –
emelte ki Kuleba.
A miniszter szerint nem lehet a
helyzetet különbözőképpen értel
mezni, az konkrét beavatkozás volt
Ukrajna belügyeibe.
„Nem lehet mindent csak
a kollégám, Szijjártó Péter
Facebook-bejegyzésére redukál
ni. Ez általában a magyar politi
káról szól. A mi álláspontunk na
gyon egyszerű, tegnap értékeltük
ezeket a cselekedeteket. Az, aho
gyan a magyar kormány a válasz
tások előestéjén és a választások
napján viselkedett, beavatkozás
volt Ukrajna belügyeibe” – szö
gezte le a miniszter.

MTI

Többmilliárdos deficittel küzd az ukrán
állam

Több mint 80 milliárd hrivnyával
kevesebb van Ukrajna büdzséjében a szükségesnél – írta az
UNIAN hírügynökség az ukrán
állami kincstár adataira hivatkozva.
A január–szeptemberi időszak
ban az állami költségvetés 81,725

milliárd hrivnya deficit mellett mű
ködött. A hírportál megjegyzi, hogy
idén négyszer annyi hiányzik a
kasszából, mint tavaly ilyenkor. Az
elmúlt évben ilyen tájban „mindös�
sze” 20,7 milliárddal volt kevesebb
az állam pénztárában.

Kárpátalja.ma

Csak napok múlva várható pontos eredmény
a helyhatósági választásokról

Vasárnap megyei, járási és települési – egyes nagyvárosokban kerületi – tanácsok, azaz
önkormányzatok tagjait, valamint polgármestereket választottak Ukrajnában. A Központi Választási Bizottság (CVK)
közlése szerint 3-5 napra van
szükségük ahhoz, hogy feldolgozzák a választásokról beérkezett szavazatokat – írta hétfőn az UNIAN hírügynökség.
Mikola Nyilov, a kijevi területi
választási bizottság helyettes veze
tője hétfői sajtótájékoztatóján azt
mondta, hogy a fővárosi választá
sokról leghamarabb csütörtökön
lesznek meg az első eredmények.
A főpolgármester-választás ered
ményét legkésőbb november 6-ig
ígérték kihirdetni, hozzátéve, hogy
igyekeznek ennél hamarabb vé

gezni a szavazatszámlálással.
Az UNIAN hírügynökség hoz
zátette, hogy a legtöbb nagyváros
ból a CVK még nem közölt adatokat.
Egyelőre a CVK a részvételi
arányt hozta nyilvánosságra, amely
az idei helyhatósági választásokon
36,88 százalék volt, azaz mintegy
10,5 millió ukrán választó járult
az urnákhoz. Ez az arány jelen
tősen alulmaradt a 2015-ös hely
hatósági választásokétól, akkor
ugyanis a részvétel 46,62 száza
lékos volt, a 2019-es elnökválasz
tás első fordulójában pedig megha
ladta a 63,5 százalékot – emlékez
tetett az Ukrajinszka Pravda hír
portál. (Kárpátalján meghaladta a
40%-ot, a szerk.)
A Rejting közvélemény-kuta
tó csoport által végzett exit pollfelmérés szerint Vitalij Klicsko, Ki

jev jelenlegi vezetője magasan,
47,8 százalékkal vezet a főpol
gármester-jelöltek között, a má
sodik helyen Olekszandr Popov,
a főváros korábbi „első embere”,
a Moszkva-barát Ellenzéki Plat
form – Életért párt jelöltje vég
zett 8,6 százalékkal.
A kijevi városi tanácsválasztá
son úgyszintén Klicsko Udar (Ütés)
pártja végzett az élen 21,3 százalék
kal. A Petro Porosenko volt állam
fő vezette Európai Szolidaritás 18,
az államfő mögött álló Nép Szol
gája párt 9,5, a Hang párt 7,2, az
Olekszandr Omelcsenko vezette
Egység párt 6,8, az Ellenzéki Plat
form 6,7, Julija Timosenko Haza
pártja pedig 6,6 százalékot szerzett.
Más pártnak nem sikerült átlépnie
a bejutáshoz szükséges ötszázalé
kos küszöböt.

Potápi Árpád János: a kárpátaljai
magyarság megmutatta az erejét

A kárpátaljai magyarság megmutatta az erejét – fogalmaz
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az ukrajnai önkormányzati választásokat gyorsértékelő közösségi
posztjában.
Kimagasló sikereket ért el a
Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség a vasárnapi ukrajnai
helyhatósági választásokon – ér
tékelt az államtitkár. Potápi Árpád
János külön is gratulál Brenzovics
Lászlónak, a szervezet elnökének,
valamint Babják Zoltánnak, aki fö
lényes győzelmet aratott, így rend
kívül erős támogatottsággal lesz
újra Beregszász polgármestere.

„Megérte a megfeszített mun
ka: a magyarság kivívta a győzel
met, így erős képviselete lesz a
következő 5 évben mind megyei,
mind járási, mind kistérségi szin
ten” – olvasható a posztban.
– Csak az erős magyar érdek
védelem garantálhatja a kárpátaljai
magyarság szülőföldjén való boldo
gulását! – jelentette ki Potápi Árpád
János a választásokat megelőzően
a Magyar Nemzet kárpátaljai vá
lasztási előzetesében. A nemzetpoli
tikai államtitkár elmondta: „Egy kö
zösség ereje az intézményrendszeré
nek erejében rejlik. Ennek elenged
hetetlen része az oktatási, a kulturá
lis, a gazdasági oldala, de ugyanúgy

a politikai intézményrendszer is.
Vasárnap a kárpátaljai magyarság
arról dönt, hogy szeretné-e meg
őrizni és tovább erősíteni ennek
a rendszernek az egyik legfonto
sabb alappillérét, a politikai intéz
ményrendszert. Olyan hordere
jű döntésről van szó, amely nem
csupán pár ember, hanem a tel
jes kárpátaljai magyarság követ
kező öt évét meghatározza. 2010
óta a kárpátaljai magyarsággal
közösen azért dolgozunk, hogy
olyan környezetet és lehetősége
ket teremtsünk az itt élők számá
ra, amelyben érdemes és jó ma
gyarnak lenni.”

KISZó/Facebook

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba a
kijevi magyar nagykövetet

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba hétfőn Íjgyártó István kijevi magyar nagykövetet, és tiltakozó jegyzéket adtak át neki, miután előző nap az
ukrán tárca a választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet a
vasárnapi helyhatósági választások kapcsán.
A nagykövet bekéretésé
ről az ukrán külügyminisztéri
um sajtóosztálya tájékoztatta a
Jevropejszka Pravda hírportált.
Az ukrán külügyminisztérium
még vasárnap este kiadott közle
ményében vádolta meg a választási
folyamatba való közvetlen beavat
kozással Budapestet, és emiatt „ke
mény reakciót” helyezett kilátásba.
A tárca arra reagált, hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a választás nap
ján a közösségi oldalán írt be
jegyzésében a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)
jelöltjei és Babják Zoltán bereg
szászi polgármester melletti sza
vazásra buzdította a kárpátaljai
magyarokat. Az ukrán külügy
minisztérium közölte: nem pusz
tán csalódottak a magyar mi
niszter kijelentései miatt, hanem
úgy vélik, hogy az aláássa a ma
gyar-ukrán tárgyalásokat. „Ez
zel Budapest megerősítette, hogy
közvetlenül beavatkozik Ukraj

na belügyeibe, és alattomos csapást
mért Ukrajna arra irányuló követ
kezetes erőfeszítéseire, hogy konst
ruktív megoldást találjon az uk
rán-magyar kapcsolatokban fenn
álló problémákra” – hangsúlyozta
a kijevi minisztérium.
Nonszensznek nevezte a kijevi
magyar nagykövetet hétfői bekére
tését az ukrán külügyminisztérium
ba a magyar külgazdasági és kül
ügyminiszter.
Szijjártó Péter a közmédiának
azt mondta, „nem túl barátságos
hangnemben és nem a barátkozás
szándékával” kérették be az ukránok
Íjgyártó Istvánt. Azt kérték számon,
miért buzdították a magyarokat vá
lasztási részvételre, miért buzdítot
ták őket arra, hogy támogassák a ma
gyar jelölteket – tette hozzá. Ha Uk
rajna komolyan gondolja, hogy az
Európai Unióval szorosabb együtt
működésre törekszik és az európai
integráció útjára kíván lépni, „akkor
az ilyen bekéretéseket végre el kelle
ne felejteniük” – közölte a miniszter.
Szijjártó Péter a vasárnapi vá
lasztási eredményeket kommentál
va azt mondta: gratulál a KMKSZnek és a kárpátaljai magyaroknak.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
KMKSZ erős frakcióval lesz jelen a
kárpátaljai megyei tanácsban, így a
magyarok véleménye megkerülhe
tetlen lesz a következő időszakban
is Kárpátalja tekintetében.

A magyar kormány elkötele
zett amellett, hogy segítse, támo
gassa a kárpátaljai magyarokat.
Készen áll az együttműködés foly
tatására a KMKSZ-szel. Folytatja
a kárpátaljai gazdaságfejlesztési
programot és a kárpátaljai intéz
mények támogatását – tette hozzá.
Óriási örömnek nevezte,
hogy Beregszászban meg tud
ta védeni polgármesteri poszt
ját Babják Zoltán, aki „eddig is
kiválóan teljesített”. Hozzátet
te: Beregszász és környékének
fejlesztése tekintetében is kész
a magyar kormány a további
együttműködésre.
A miniszter gratulált vala
mennyi magyar jelöltnek, aki
megnyerte a polgármester-vá
lasztást. Szijjártó Péter köszöne
tet mondott a kárpátaljai magya
roknak, akik az országos átlagnál
nagyobb arányban vettek részt a
voksoláson. Ezzel világossá tet
ték, hogy magyarokról a magya
rok nélkül nem lehet dönteni az
elkövetkező időszakban sem. A
magyar kormány készen áll arra,
hogy Ukrajna kormányával szo
rosabbra fűzze az együttműkö
dést, hogy Kárpátalja közös si
kertörténet legyen – mondta.
A külügyminiszter reményét
fejezte ki, hogy a másik oldalról
is „lesz nyitottság erre”.

MTI/Kárpátinfo
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Közösség
Néma főhajtás Ungváron

A mi kezünkben van a sorsunk
Elejét lásd az 1. oldalon

A szüleinktől, nagyszüleinktől
tudjuk, hogy azokban a napokban az egész kárpátaljai magyarság mélységes aggodalommal figyelte a magyarországi
eseményeket, s minden órában
azért fohászkodott a Jóisten-

forradalom és szabadságharc hősei
emlékének. A koronavírus okoz
ta veszélyhelyzet hosszabb ünnep
ség megtartását nem tette lehetővé.
Buhajla József, Magyarország Ung
vári Főkonzulátusának főkonzulja
rövid köszöntőjében arra emlékez
tetett, hogy ’56 hősei, illetve az ő
dicső tetteik nélkül most nem élhet

hez, hogy az anyországiak újra
elnyerjék függetlenségüket…
Valami ilyen és ehhez ha
sonló gondolatok kerítették ha
talmába az embert, miközben
péntek délelőtt Ungváron a Ba
golyvár melletti kis téren az öt
venhatos hősöknek és mártírok
nak 2016-ban emelt emlékmű
nél arra készültünk, hogy néma
főhajtással adózzunk a magyar

nénk szabad, független országban.
A koszorúzás után az ünnep
lők az ungvári börtön falánál emelt
másik ötvenhatos emlékműhöz vo
nultak, hogy elhelyezzék a kegye
let koszorúit és virágait, mécsest
gyújtsanak. Más években ilyen al
kalmakkor a szónokok elmond
ták, hogy Magyarországról a for
radalom leverését követő napokban
több mint 850 személyt hoztak ide

’56 hőseire emlékeztek Beregszászon

Egy nemzet vagyunk, egy sors
köt össze
Elejét lásd az 1. oldalon

Emlékezzünk azokra a csoportokra, amelyek tagjai
Gálocsban, Nagyszőlősön és
Mezőkaszonyban szolidaritást
vállaltak a magyar nemzettel. ’56 emlékeztessen mindig arra,
hogy egy nemzet
vagyunk, egy sors
köt össze bennünket.
A magyar nem
zet szabadságvá
gyának ünnepe ok
tóber 23., akárcsak
március 15-e, fogal
mazott köszöntő
jében Beke Mihály
András, Magyar
ország Beregszá
szi Konzulátusának
első beosztott kon
zulja. Ez a szabad
ságvágy az egész
nemzetet összeko
vácsolta. A diplo
mata azt is kiemel
te, hogy a szabadsá
gért való küzdelem
hez minden korban
mindenkinek hoz
zá kell tenni valamit. Akár úgy,
hogy elmegy szavazni.
Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke, bemutatta az
’56-os forradalom történelmipolitikai hátterét, kiemelte: a

magyar nép elsőként emelte fel fe
jét a szovjethatalommal szemben,
az ifjúság lelkesen vonult az utcák
ra. Ez az esemény ejtette az első
mély sebet a kommunista rendszer
testén. Hogy a szabadságharc végül
mégis elbukott, az a Nyugat passzi

vitásának is köszönhető, mert job
ban érdekelték őket a Szuezi-csa
torna körüli események… A kár
pátaljai magyarságot a háborút kö
vető sztálini lágerek megtizedelték
ugyan, a vasfüggöny teljesen izo

és tartottak őrizetben, míg a hos�
szú és sokszor embertelen kihall
gatás során kiderült, hogy miben
és hogyan vétkeztek. Vagy hogy
teljesen ártatlanok… Tudni kell,
hogy a Kárpátalja különböző te
lepülésein működő ’56-os cso
portok tagjai később, letartóz
kodásukat követően hónapokon
át itt raboskodtak, hogy az ítélet
kihirdetése után a Szovjetunió
különböző lágereiben töltsék le
büntetésüket.
Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke a koszorúzás
után elmondta, hogy igen sok fi
atal raboskodott
itt, azok, akik nem
voltak hajlandók
elfogadni a Ráko
si-rendszer mély
séges népellenes
ségét, azt a dik
tatúrát, amely az
élet minden terü
letét ellenőrizni
és irányítani kí
vánta. Az egészsé
ges lelkületű em
ber alapvető vá
gya, hogy maga
irányítsa sorsát.
Így van ez nap
jainkban is. Ok
tóber 25-én ezért
kell mindnyájunk
nak az urnákhoz
járulni.
Az ungvá
ri ünnepséget megtisztelte je
lenlétével és koszorúzott Íj
gyártó István, Magyarország
kijevi nagykövete, Bogdan
Andrijiv, Ungvár polgármeste
re, Kocjuba Oleg és Olga Travina
kormányzóhelyettesek. Mindkét
helyszínen elhelyezték az emlé
kezés és a kegyelet koszorúit a
KMKSZ és az UMDSZ vezetői.
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Átadták a Tiszacsomai Látogatóközpontot

Választás a megmaradás
vagy az önfeladás között
Elejét lásd az 1. oldalon

Október 23-án pedig magyarországi támogatással, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) közreműködésével létesített látogatóközpontot adtak át a park
szomszédságában.
Mint Molnár László, a
KMKSZ kulturális titkára tá
jékoztatójában elmondta, a
Tiszacsomai Látogatóközpont
a Tiszacsomai Emlékparkkal
együtt az itt feltárt honfoglalás
kori temető régészeti leletanya
gát ismerteti meg az érdeklődők
kel, bizonyítva a kárpátaljai ma
gyarság megtelepedését és folya
matos jelenlétét a mai Kárpátal
ja területén.
A honfoglalás számunkra azt
szimbolizálja, hogy eleink ha
zát szereztek, ’56 pedig, hogy
visszaszerezték azt, kezdte be
szédét Íjgyártó István, Magyar

ló Kárpátaljai Magyar Főisko
láért Jótékonysági Alapítvány és
a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke. Aki arról is
beszélt, hogy az elmúlt 1100 év
ben a magyarságnak mindig vá
lasztania kellett a megmaradás
vagy az önfeladás között, s eleink
mindig a megmaradást választot
ták. ’56-ban is voltak, akik a ki
szolgálták az elnyomó rendszert,
s voltak, akik az igaz ügy mellé
álltak. A kárpátaljai magyarság
nak most is nagy a felelőssége.
Fontos, hogy azt a politikai erőt
támogassa, amelyik a megmara
dásért küzd. Az elnök köszöne
tet mondott azoknak a képvise
lőjelölteknek, akik felvállalták
a küzdelmet a KMKSZ listáján.
Brenzovics László megköszön
te a magyar kormánynak, hogy
szolidaritást vállalt a kárpátal
jai magyarsággal, hogy támoga
tásokkal, különböző programok
kal segíti az itteniek szülőföldön

Kovács Elemér

lálta ezt a vidéket, az akkori fi
atalok mégis kiálltak a magyar
forradalom mellett. Választhat
tak, hogy az elnyomók vagy
a szabadságvágyók mellé áll
nak-e, s ők a jó oldalt választot
ták, hangsúlyozta az elnök. Aki
arra hívta fel a figyelmet, hogy
most nekünk is választani kell:
annak a pártnak a jelöltjeire ad
juk voksunkat, mely megalaku
lása óta bátran harcol a magyar
ság jogaiért, vagy azokra, akik
olyan párt színeiben indulnak,
akik el akarják venni azokat.
Végezetül Marosi István, a

Rákóczi Főiskola görögkatolikus
lelkésze mondott imát, majd a
résztvevők megkoszorúzták a
vasútállomás előtti téren álló
’56-os emlékművet.

Marton Erzsébet

ország rendkívüli és meghatal
mazott kijevi nagykövete. Mind
két esemény úgy valósulhatott
meg, hogy a résztvevők össze
fogtak. A jövőben is csak akkor
tudunk boldogulni, ha összefo
gunk és harcolunk jogainkért. A
kárpátaljai magyarság minden
gond ellenére kitartóan próbál
ja az életét rendezni és előrébb
vinni, a magyar kormány pedig
ebben minden támogatást igyek
szik biztosítani, mondta a nagy
követ. Kiemelte, hogy az elmúlt
időszakban történt fejlesztések
azt mutatják, hogy ez a közös
ség szeretne élni, boldogulni,
előrelépni. A vasárnapi válasz
tásokról szólva kifejtette, hogy
mennyire fontos – főként egy
kisebbségnek – a közügyekben
való részvétel. Hisz, mint fogal
mazott, képviselet nélkül sajnos
ki vagyunk szolgáltatva annak,
hogy mások döntsenek a sor
sunk fölött.
A kárpátaljai magyarság min
dig is fontosnak tartotta, hogy
őrizze a honfoglalás emlékét,
azért is, mert mindig voltak olyan
hatalmak, amelyek elvitatták tő
lünk ezt a földet, ezért is volt
fontos bebizonyítani a kételke
dőknek, hogy ősi gyökereink itt
vannak a szülőföldünkön, kezd
te beszédét Brenzovics László,
az épület felújítását koordiná

való boldogulását, megmaradá
sát. A mostani választások tétje,
hogy megmarad-e az erős magyar
képviselet, hogy tudjuk-e folytat
ni a megkezdett munkát, mondta.
Az ünnepi beszédeket követő
en Íjgyártó István és Brenzovics
László átvágták az átadást szim
bolizáló nemzetiszín szalagot,
majd a történelmi egyházak kép
viselői kérték Isten áldását a léte
sítményben folyó munkára.
A rendezvényt a benei kultúr
ház és könyvtár Szélrózsa cso
portjának énekei, a sárosoroszi
könyvtár Hangraforgó együtte
sének citerajátéka, a tiszacsomai
Bokréta hagyományőrző cso
port táncai színesítették, illetve
Balega Dávid, Ferku Franciska,
Jancsik Szilveszter, Jancsik Fé
lix szavalatai tették igazán fel
emelővé.
Az átadást követően tárlatve
zetést tartott Kész Barnabás nép
rajzkutató–történész, aki csapa
tával berendezte a látogatóköz
pontot. Láthatunk itt korabeli te
metkezési helyet, kettévágott jur
tát, pattintott eszközöket, az év
századok magyar zászlóit, fegy
vereket, a különböző korok ma
gyar népviseletét. A központ re
mélhetőleg vidékünk egyik leg
fontosabb turisztikai látványos
ságává válik.

Kovács Erzsébet
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Tükör
Magyar támogatással újult meg a Nagyberegi Középiskola

Közelebb Istenhez

„Aki a Felséges rejtekében lakozik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!”
(Zsolt 91,1–2)
A vak emberekről azt mond
ják, hogy bizalmatlanok. Azt hi
szem, nagyon jogos a bizalmat
lanságuk, mert gyakori a becsa
pás, csalás, félrevezetés nemcsak
a vak emberek, de a mindennapi
látó emberek életében is.
Fanny Crosby kedves ameri
kai költő és énekszövegíró cse
csemő korában vakult meg. Isten
különös kegyelme, hogy fiatalon
szívébe fogadta az Úr Jézust. Éle
tének ez a korai döntése meghatá
rozta Fanny Crosby egész életét,
személyiségét, hangulatát és bi
zalmát. Egyetlen versében nem
érezni megkeseredést, csalódást.
Énekversei magasan szárnyalnak,
nem az önámítás rózsaszín felhői
felett, hanem a valóságos minden
napi életben. Nem volt könnyű az
élete, hiszen nem látott, de az Úr
ral való mély és bizalmas, töretlen
kapcsolata és a keresztény embe
ri közösség, amely őt körülvette,
átsegítette a nehézségeken. Íme
néhány istendicsőítő ének címe:
Óh, ne menj előlem, Jézus; Elnémul egyszer énekem; Üdvteli érzet, Jézus enyém; Jézus karjában
bizton hajtom fejem le én; A Tied
vagyok, hisz szavad mondja, megbocsátottam neked.
Több mint ezer énekverset
írt, amelyekben mind arról a bi
zalomról tesz tanúságot, amit ő
Jézus karjában tapasztalt. Elrej
tettnek és védettnek érezte ma
gát, nem gyötrődött az emberek
gonoszsága miatt, nem volt sen
ki iránt bizalmatlan, mert volt Is
tennel lelki közössége, és nem
gyötörték bűnei, mert odaadta a
szívét, hogy Jézus tegye tisztává,
és őrizze azt.
Egyszer a kedves W. H. Doane
zeneszerző családja meghívta
Fannyt vacsorára, és beszélgetés
közben észrevették, hogy milyen
gyönyörű a naplemente. Fanny
kérte, hogy magyarázzák el, mi
lyen. Hallgatta, és egyszer csak
megszólalt. Kérte a házigazdát,
hogy írja le a verset, amit most
fog diktálni: „Vonj, Uram, vonj
engemet, vonj magadhoz folyton
közelebb. Szent szavadnak ereje
vonja szívem fel a Mennybe. Ó,
vezess, Uram, ó emelj mind in
kább magadhoz fel, közelebb és

közelebb, vonj magadhoz, Jézus,
engemet”.
A zeneszerző azonnal megze
nésítette, és így mi is gazdagab
bak lehetünk ezzel a kedves ének
kel. Nem sírt, nem kesergett, nem
méltatlankodott, hogy ő nem lát
hatja a csodálatos színekben pom
pázó naplementét, hanem ma
gasztalta az Urat a gyönyörűség
hallatán. Még közelebb szeretne
Istenhez, urához kerülni. Fanny
érett keresztény volt, gyönyör
ködött az Úrban, bizalma volt Is
tenben, és biztonságban, teljes vé
dettségben érezte magát.
Kedves Olvasóm, te hogy ér
zed magad? Bezárkózol, vasrá
csot szereltetsz az ablakokra, az
ajtóra meg biztonságos zárat?
Megvédenek-e ezek? Alkalmi
betörőktől esetleg igen, de a Sá
tán nagyobb betörő, mint bárki
más. A szíved békességét rabol
ja meg, a lelki nyugalmadat bo
rítja fel, az emberekkel való kap
csolatodat teszi bizalmatlanná,
bizonytalanná. Lelki vak vagy és
nem veszed észre azt a biztonsá
gos helyet, amelyet észrevett a
vak Fanny. A lelked nyugtalan a
holnapok miatt, szíved megkese
redett a csalódások miatt, elvesz
tetted a bizalmadat a sok rossz ta
pasztalat miatt.
Isten kínálja neked is és ne
kem is azt a békességet, bizal
mat és biztonságot, amit megta
lált a zsoltáríró Dávid és Fanny
Crosby is. Miért felejtjük el, hogy
Isten állandó biztonságot kínál, és
állandó védelmet? Miért felejtjük
el, hogy Ő, Isten, a kezében tart
ja életünket, szeretteink életét?
Azért, mert éretlenek vagyunk,
nem vagyunk felnőttek a hitben,
mert nem őrizzük a bizonyságo
kat, pedig Ő változatlanul szeret.
Bízzál az Úrban! Szánj időt
a csendre, amikor bizalmasan
együtt lehetsz Istennel! Énekeld
te is: „Vonj Uram, vonj enge
met, vonj magadhoz mindig kö
zelebb!”
Szeretnék mind közelebb jutni
hozzád, Uram. Szeretném az életemet egészen Nálad hagyni. Segíts, hogy a szürke napok keserűségét és fájdalmait ne őrizzem
magamban, hanem fussak a Te
védő karjaidba! Rejts el Uram!
Segíts, hogy Benned örvendező
életem legyen! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Méltó körülmények között az
anyanyelvi oktatás

A magyar kormány által meghirdetett a Kárpátaljai magyar bázisiskolák felújításának támogatása és a Kárpátaljai magyar bázisiskolák működési és fejlesztési támogatása projekteknek köszönhetően, a Bethlen Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány közreműködésével befejeződött a Nagyberegi Középiskola felújításának második üteme. A megújult iskola átadási ünnepségére október 22-én került sor.
A mostani munkálatok so
rán – mint arról Molnár László,
a KMKSZ kulturális titkára be
számolt – több mint 49,5 mil
lió hrivnyás beruházásból meg
történt többek között a külső
hővezetékek, a belső fűtésrend

Hajgató Tamás, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának kon
zulja megelégedéssel nyugtázta,
hogy ismét egy örömteli eseményen
vehet részt Nagyberegen. A diplo
mata fontosnak tarja, hogy Kárpát
alján is megmaradjon a magyar szó,

szer, a belső szennyvízvezeték, az
elektromos hálózat, a szellőztető
rendszer, a kazánház teljeskörű
felújítása, új kazánok beszerelé
se, vizesblokkok kialakítása és
felszerelése, belső ajtók cseréje,
a tűzvédelmi és tűzjelző rendszer
kialakítása, a belső terek, a torna
terem és a díszterem teljeskörű
felújítása.

s ehhez, mint fogalmazott, megfele
lő tanintézmények, korszerű körül
mények kellenek. A magyar kor
mány támogatásai ezt segítik elő.
Bár 2020-ban a Covid rányomja bé
lyegét az oktatásra, azt kívánta, hogy
diákok, tanárok egyaránt leljék örö
müket a felújított iskolában.
Brenzovics László, a KMKSZ
és a Kárpátaljai Magyar Főiskolá

Megújult a Kaszonyi Arany János Líceum épületegyüttese

A jövő építése az iskolával
kezdődik

A mai nap ékes bizonyítéka annak, hogy a jelen pillanat célja
mindig a jövő építése, hangzott
el a megújult Kaszonyi Arany
János Líceum épületegyüttesének átadó ünnepségén. A
2017-ben indított Kárpátaljai
magyar bázisiskolák támogatása keretében 67,5 millió hrivnya
értékű beruházással az oktatási intézmény öt épületét sikerült
felújítani. Ily módon a kaszonyi
iskola épületei méltóvá váltak
az intézmény új nevéhez és bázisiskolai státusához.
Magyarország minden erejé
vel a kárpátaljai magyaroknak a
szülőföldjükön való megmaradá
sát és boldogulását igyekszik tá
mogatni, hangsúlyozta ünnepi be
szédében Csizmadia Alexandra,
Magyarország Beregszászi Kon
zulátusának külgazdasági atta
séja. A tanintézmények felújítá
sa valamennyi határon túli terü
leten kiemelt jelentőséggel bír.
A Kárpátaljai Magyar Kulturá
lis Szövetségben és a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetségben
Magyarország kormánya megbíz
ható partnerre talált, s ennek kö
szönhetően az utóbbi néhány év
ben igen sok ilyen jellegű átadó
ünnepségre kerülhetett sor.
Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke, a középiskola egykori ta
nulója meleg szívvel emlékezett

meg az intézmény egykori nagy
szerű tanárairól, s annak az örömé
nek adott hangot, hogy az általa irá
nyított, Kárpátalja legjelentősebb
magyar érdekvédelmi szervezete
közreműködésével újulhattak meg
az iskola épületei. Végre megszűn

tek az évtizedek óta fennálló áldat
lan körülmények. Mindez remélhe
tően az itteni pedagógusokat még
hatékonyabb munkára, a diákokat
pedig még szorgalmasabb tanulásra
ösztönzi. A KMKSZ-nek még igen
sok terve vár megvalósításra, hang
súlyozta az elnök, ám ez csak akkor
lehetséges, ha az október 25-én sor
ra kerülő helyhatósági választáso
kon a szövetség jól szerepel.
Ezek az épületek több mint száz

ért Alapítvány elnöke elismerés
sel szólt a Nagyberegi Középis
kola egykori és mai pedagógusa
iról, akik sokat tettek azért, hogy
jó hírét vigyék vidékünk magyar
ságának a nagyvilágban. Bár az
iskola vezetői minden tőlük tel
hetőt megtettek a körülmények
javításáért, olyan gondokkal kel
lett szembenézniük, amire nem
volt elegendő helyi forrás. Jókor
és jó helyre érkezett a segítség, s
a Kárpátaljai magyar bázisiskolák
fejlesztési támogatása program
keretében az elsők között újul
hatott meg a nagyberegi iskola, s
immáron megfelelő körülmények
között folyhat itt a munka. Persze
egy felújításnak soha sincs vége,
vannak még elvégzendő munkák
itt is, de bízunk benne, hogy kö
zösen ezeket is megoldjuk, mond
ta az elnök, aki vírusmentes idő
szakot, jó munkát és anyagi meg
becsülést kívánt a tantestületnek.
Géczy Tihamér iskolaigazga
tó köszönetet mondott a magyar
kormánynak az anyagi támogatá
sért, a KMKSZ-nek és a Kárpát
aljai Magyar Főiskoláért Alapít
ványnak a közreműködést. A tör
ténelmi egyházak jelen lévő kép
viselői Isten áldását kérték az in
tézményben dolgozók és tanu
lók életére.
Az ünnepséget igazán fel
emelővé tette Kovács Endre és
Himics Kristóf versmondása,
akik Szakály Dezső Tanító vagyok című versét mondták el, az
iskola hagyományőrző csoportja
szatmári népdalcsokorral kedves
kedett, Rádik Krisztián néptán
cos-koreográfus pedig Derceni
Amirával egy szilaj szilágysági
táncot mutatott be.
A nemzeti színű szalag át
vágását követően Molnár Lász
ló azt kívánta, hogy a felújított
intézmény a közösség érdekeit
szolgálja. Végezetül a résztvevők
megtekintették az iskolát.

Kovács Erzsébet

év emlékét őrzik, kezdte beszé
dét Jánosi Angéla, az intézmény
igazgatója. Folyosói és tantermei
gyermeki mosolyok, örömök, tit
kok, könnyek, szerelmek és pró
batételek szemtanúi voltak. Szá
mos fiatal itt tapasztalhatta meg
az élet első nehézségeit, megpró
báltatásait, és itt élte át a világ fel
fedezésének izgalmát is. Túl min
den nehézségen, most már büsz
kén mondhatjuk, hogy megújult
az épületünk, s így biztossá vált a
Kaszonyi Önkormányzati Kistér
ség diákságának a jövője.
Az iskolaavató végén

Radvánszky Ferenc református
lelkész, valamint Jaczkó József
római katolikus pap Isten gaz
dag áldását kérte az intézmény
ben folyó munkára, az iskola nö
vendékeinek és oktatóinak továb
bi életére.
Az ünnepséget Kósa Zsolt és
Berecz Lívia az iskola diákjainak
szavalata, valamint Barta Norbert
éneke tette meghitté.

Kovács Elemér
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Közösség
Pincés Anzselika: „Otthon mindig itt leszünk”

Beregszász visszavár

A szülőföldhöz való ragaszkodást, szeretetet sokan és sokféleképpen kifejezték a történelem során. Megannyi irodalmi, zenei mű
született e témában. Valamennyiünk lelkében ott élnek a kimondatlan szavak és érzések ezzel kapcsolatosan. Sokszor nem is tudjuk
megfogalmazni, mi az, amit érzünk… S amíg itthon vagyunk, nem
is tűnik fontosnak, mert minden olyan természetes. Olykor észre
sem vesszük azokat a szépségeket, amelyek körül vesznek bennünket – inkább hajlamosak vagyunk a rosszat meglátni. Csak ha távol vagyunk az otthonunktól, akkor kezd hiányozni a házunk előtt
vagy a kertünk végén álló hatalmas platán levele, vagy az ott illatozó akácfa virága, a szőlődombok karéjozta város macskaköves
utcái, terei, templomai, de még a kátyúi is honvágyat ébresztenek
bennünk… Megszépítő múlt vagy távolság lenne ez? Talán mégsem,
ha ma fiatal zenész lelkében olyan gondolatok és dallamok születnek meg e témában, mint amilyenekkel a beregszászi fiatal, tehetséges énekes-zenész, Pincés Anzselika Beregszász visszavár című dalában találkozunk.
– Fülbemászó dallam, szívbe
markoló szöveg, lélekemelő képsorok. Hogy született ez az igencsak slágergyanús dal?
– Azt adtam, ami a szívemben,
lelkemben él – kezdi beszélgeté
sünket Anzselika. – Én alig lépem

aki elment, hogy találja meg a bol
dogságát. De hiszem, hogy a hon
vágy a többségükben ott él. Hát ne
kik is szerettem volna ezzel a dal
lal üzenni: Beregszász visszavár.
– „A múltunk Beregszászé,
amit el nem vihetünk…” – énekli.

zom benne, hogy aki hallja ezt az
éneket, látja ezt a videót, valami
megrezdül a lelkében, akár itt
hon él, akár távol ettől a vidéktől.
Mindenesetre nagyon sok pozi
tív visszajelzést kaptam. Amikor
felkerült a YouTube csatornára a
dal, pár nap alatt 88 ezren nézték
meg, több mint kétezren osztották
meg, és több mint ezer komment
érkezett rá. Ez végtelen boldog
sággal tölt el, mert mutatja, sze
retik azt, amit csinálok.
– Milyen témákat dolgoz fel
szívesen?
– Dalaim általában a tiszta
érzésekről, igaz értékekről szól
nak. Azt szeretném üzenni álta
luk, hogy éljünk egymással bé
kében, és ahogy az ismert dal
is mondja: „Szeressük egymást,
gyerekek…”.
– Hol és kikkel énekel?
– A párom, Murzsa Géza az
állandó partnerem, a zenekar
– Pinces Angelina&Company –
összetétele változó, attól függ,
mikor milyen zenei szolgáltatásra
kérnek fel, esküvőre, bankettre,
születésnapra, étterembe, városvagy falunapokon koncertre…

A videoklip csapatának egy része a dal prezentációján

át a határt egy-egy rövidebb utazás
alkalmából, máris honvágyam tá
mad. És szerintem sokan vannak
ezzel így. Nekem ez a föld, ez a
város az, ahol mindig otthon ér
zem magam. Pontosabban: csak
itt érzem magam otthon. Ahogy
éneklem is: „otthon mindig itt le
szünk”. Egyébként régóta tervez
tem, hogy dalt írok a városomról,
ahol születtem, ahová megan�
nyi emlék köt, ahol élnek szüle

– Múlt, jelen és jövő. Ez annyi
ra összefonódik. A múltból táplál
kozik a jelen, és a mára épül a jövő.
„Ezer emlék tör fel bennem, bol
dog, csak itt vagyok” – ezt ének
lem, mert ezt érzem. S ha mégis el
kell mennem? „Soha nem felejtem
el, hogy én is itt születtem, szent
nekem e hely. Legyek bárhol a föl
dön, mikor utam véget ér, hamva
im az anyaföldé, lelkem hozzá vis�
szatér…”

– Idén ezekre nem igazán
volt lehetőség.
– Sajnos így van. Viszont több
időm volt zeneszerzésre. Illetve a
karantén ideje alatt leginkább a
zenés köszöntő szolgálatom kö
tötte, és köti le most is az időmet.
A legnagyobb közösségi oldalon
sokan megkeresnek e célból, hisz
rengetegen vannak távol szerette
iktől, és egy-egy alkalomból így
köszöntik fel egymást.
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A legvirágosabb porta, a legszebb konyhakert

Díjazták a megye falusi
vendéglátóit

Attól, hogy idén a vírusjárvány miatt a turisták javarészt elmaradtak, a vendégházakat, azok környékét fejleszteni, szépíteni
szükséges. Most talán jobban is, mint bármikor, hisz nyilvánvaló, hogy a verseny ebben az ágazatban is kiéleződni látszik. Márpedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a turizmus,
benne a falusi vendéglátás továbbra is a megye egyik húzóágazata maradjon, hangzott el azon az ünnepségen, amelyen megjutalmazták a Legvirágosabb porta, illetve a Legszebb konyhakert pályázat győzteseit. Az alkalomra, nem véletlenül, a kaszonyi Kulacs étterem udvarán került sor.
Köszöntőjében Mester And
rás, a pályázatot meghirdető Kár
pátaljai Magyar Turisztikai Ta
nács (KMTT) elnöke arról szólt,
hogy a koronavírus okozta ve
szélyhelyzet remélhetően csakha

rizmus –, melyeket az utóbbi év
tizedekben teljesen leépítettek.
Az Egán Ede Gazdaságfej
lesztési Program pályázataiból
világosan kitűnik, hogy a turiz
mus többszáz kárpátaljai magyar

mar elmúlik, ám abban biztosak
lehetünk, hogy a hozzánk látoga
tó turisták egyre inkább a minő
ségi szolgáltatást igénylik majd,
s ehhez nagyban hozzátartozik a
harmonikus környezet. Magyar
országi mintára a KMTT ezért
hirdette meg a minősített ven
dégházak körében a fenti pályá
zatot, amelyen örvendetes mó
don a vártnál jóval többen kí
vánták megmérettetni magukat.
Az elnök kifejezte abbéli remé
nyét, hogy a mostani nemes ve
télkedés a jövőben még többeket
ösztönöz arra, hogy harmoniku
sabbá tegyék portájukat.
A turizmust igen sok ország
esetében tekinthetjük a gazda
ság egyik legfontosabb ágazatá
nak, s szerencsére nem kivétel ez
alól Kárpátalja sem, fogalmazott

család számára biztosít egziszten
ciát, jelenti a jövőt, hangsúlyoz
ta Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke. A vírusjárvány miatt az
ágazat ugyan egy ideje lejtme
netbe került, de biztosak lehetünk
benne, hogy hamarosan újból fel
lendül. Történészként mondom,
az elmúlt évszázadok tapasztala
tából leszűrhetjük a legfontosab
bat: egyik járvány sem tart örök
ké. Brenzovics László arra a fon
tos tényre is emlékeztetett, hogy
a kárpátaljai magyarság értékei
nek elismertetése a többségi nem
zet képviselői számára éppen a tu
risztikai szolgáltatások révén va
lósítható meg a legkézenfekvőbb
módon. A falusi vendéglátók a
személyes példájukkal tudják bi
zonyítani leginkább, hogy a kár
pátaljai magyarok szorgalmasak,

Csizmadia Alexandra, Magyaror
szág Beregszászi Konzulátusának
külgazdasági attaséja, aki sok si
kert kívánt az ágazat valamennyi
itteni szereplőjének.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főis
kola és a KMPSZ elnöke annak
a meggyőződésének adott han
got, hogy a turizmus továbbra is
a megye gazdaságának motorja
lesz, ezért is indítottak a főiskola
égisze alatt működő szakoktatá
si intézményekben számos olyan
képzést, amely kiszolgálja ezt az
ágazatot. Az elnök asszony arra is
emlékeztetett, hogy a turisták szá
mára vonzó több olyan szolgálta
tást is szükséges fejleszteni – lásd
a kerékpár-, a vízi-, a vallási tu

tehetségesek, szívélyes vendéglá
tók és nem utolsó sorban Ukrajna
megbízható állampolgárai.
A díjazottak. A Legvirágosabb vendégház kategóriában
az első helyezett a Kulacs ven
dégház (Mezőkaszony), má
sodik helyezett a Kovács ven
dégház (Som), a harmadik Sza
bó Rozália vendégháza (Visk).
Különdíjas a Teletál vendégház
Benéből.
A Legszebb konyhakert ka
tegóriában az első helyezett
a Loncsák szálló (Mezővári),
második a Szilvike vendégház
(Beregdéda), harmadik az Ale
xandra vendégház (Nagybereg).

Géza és Anzselika

im, szeretteim, barátaim. Úgy ér
zem, soha nem tudnám elhagyni.
– Valószínűleg sokan érezték
ezt, de a sors úgy hozta, hogy másutt találták meg a boldogulásukat.
– Így van. És nagyon fájó,
hogy sokak kénytelenek idegen
földön, idegen környezetben ke
resni a jobb megélhetés lehetősé
gét. Én szorítok is mindenkinek,

– A dalt csodálatos képsorok
festik alá.
– Én is úgy érzem, hogy meg
ható jelenetek gyűjteménye lett ez
a videó. Szerettem volna olyan kli
pet, olyan képeket a dalhoz, melyek
még inkább megerősítik azokat az
érzéseket, amelyekről éneklek. Var
ga Alexanderben olyan videósra lel
tem, aki pontosan ráérzett erre. Bí

– Miről álmodik?
– Nagy álmom egy saját kon
cert saját szerzeményeimből, élő
zenei kísérettel. S ha már lúd, le
gyen kövér: szimfonikus zene
karral. Itt, Beregszászban (is).
– Mit is kívánhatnánk mindehhez? Váljanak valóra álmai, s
hódítsa meg dalaival a világot!

Kovács Erzsébet
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56 örökségének
mélyebb értelmezése

Az igazság nem az élet
választható része, hanem
az élet lényege. Igazság
nélkül nincs kibontakozó, csak romló és romboló élet. Az igazság megjelenítése szóban és tettben
az élet felszabadulása és
felszabadítása.
A csak igazság megteste
sítésében élni tudó és aka
ró, és az igazságtól meg
fosztott élet a magyar tár
sadalomban 1956-ra egyre
kényelmetlenebb feszítést
jelentett a minimum Tria
nonban, majd Jaltában és
Teheránban megmutatkozó
világrend számára (mind
két oldal felé). Ezt a feszí
tő kényelmetlenséget szük
ségképpen kezelni kellett
(a világ akkori érdekrende
zőinek és -rendfenntartói
nak). A feszültségkezelés
kétlépéses célja: a feszült
ség levezetése, ill. a kívánt
rend fenntartása. A feszült
ség levezetés ősi és bölcs
mechanizmusa: „amit nem
tudsz megakadályozni, an
nak állj az élére” elv. Va
gyis, irányítottan biztosíta
ni és tervezett keretben tar
tani a feszültség kiengedé
sét. E megszabott irányí
tottság és a biztosított ke
ret feszültséglevezetése ál
tal: a közösség megnyug
szik (már a belátott kény
szerből is, mert már nincs
ereje többet tenni, ill. mo
rálisan megbékél azzal a
minden oldalról, akár a he
lyi rendszerből irányítottan
suttogó, vagy az azzal ellen
oldalról hangoztatott propa
ganda által is kommunikált
narratívával, hogy a maga
dét már megtetted az igaz
ság és a nemzet érdekében,
a többi már nem rajtad mú
lik. Most már nyugodtan el
merülhetsz a jól begyako
rolt hungaropesszimizmus
kéjelgésének technikáiban),
a társadalom kezelhetővé és
közreműködővé válik (mert
más kiutat a túlélés érdeké
ben nem látva és láttatva,
sőt az igazságért való harc
folytatásának ideológiáját,
a kizárólagosan az igazság
ról való részlemondás meg
alkuvásának árán megva
lósítható megmaradásban
megfogalmazva könnyen.
Sőt tevőlegesen belemegy
a rendbiztosító hatalommal
való kompromisszumba –
lásd: „kádári gulyáskommu
nizmus” és elterjedt megél
hetési kommunizmus), a fe
szültség szeparálódik, loka
lizálódik és így megfojtha
tó (mert az irányítottan en
gedett feszültség számára a
tervezett keret, csapdaként
funkcionál; melyet vissza
felé le lehet zárni és az ab
ban rekedt feszültséget már
fel lehet morzsolni – lásd:
az otthon maradottak bebör
tönzései és a megtorlások,
ill. az emigráltak után a ha
tárok lezárása és azok Nyu
gaton való beolvasztása).
Ami miatt 1956 magyar
forradalma a társadalmi fe

szültségek kezelésének re
ceptjét rutinosan elkészítő
Trianont (és a második világ
háború utáni rendezést) csi
náló világerő számára még
is rémítő volt, az a leleple
ződés (hogy egyik oldalon
sincs igazság, tehát semmi
lyen megnyilvánuló rende
ző erőnek nincs legalitása).
Ugyanis ’56 nemzetstraté
giai ideáinak központi üze
nete volt (amit azt is hang
súlyoz, hogy e nagyon rövid
időszakasz ellenére, mégis
egyértelműen fogalmazódott
meg): a semlegesség. A ma
gyar nemzet nem akart egyik
oldalhoz sem tartozni (és eb
ben nem csak a Szovjetunió
közelsége miatti nemzeti ma
ximum elve fogalmazódik
meg). Mert a megosztott vi
lágrend egyik oldalától sem
mutatkozott a lét lényegét és
kibontakozását jelentő igaz
ság képviselete: egyik oldal
sem mutatott hajlandósá
gát Trianon statusquojához
nyúlni. Ezért nem volt értel
me egyik oldal mellett sem
elköteleződni (ráadásul erre
a jogi semlegességre akko
riban alakultak ki preceden
sek Finnország és Auszt
ria esetében). Itt, meg lehet
kockáztatni azt a feltevést,
hogy másként alakult vol
na a szabadságharc helyze
te, ha a forradalmi kormány
egyértelműen az egyik oldal
(szükségként: a Nyugat és a
NATO) melletti elkötelezett
ségét hangsúlyozza (de egy
megtapasztalt igazságtarta
lom nélküli oldal felé irá
nyulva, a szabadságharc legalitását dobja félre).
1956 (aminek beteljesí
tési küldetésével legalizál
ta magát a rendszerváltás)
nem lezárult történelem,
hanem ma is velünk élő
és égető nemzeti sorskér
dés (amit a rendszerváltás
nemhogy lezárt volna, de a
maga viszony- és megalku
vásrendszerei kialakításá
val még égetőbbé tett és a
lezárását mára szinte belát
hatatlan távolságba tolta).
Ugyanis az igazság nemzeti
megtestesítésének kérdése
megfogalmazás szintjén is
csak most kezd mutatkozni
(’56 után először): milyen
formában és oldalon való
sulhat meg nemzeti létünk
ben az Örök Igazság? („ren
dezni végre közös dolgain
kat”: térségbeli közös érté
kek és érdekek? Kárpát-me
dencei élettér és népcsalád?
Közép-európai hatalmi tér
ség és identitás?...). A je
len realitás egyre inkább azt
mutatja és sürgeti, hogy ma
gyar nemzetként ’56 örök
ségét vigyük tovább: az el
nem kötelezett, de minden
érték és értékválasztó felé
nyitott függetlenségünk
ben képviseljük és való
sítsuk meg az Igazságot. A
magyar nemzet egyetlen ér
telmes döntése és megmara
dásának a feltétele: a Krisz
tushoz fordulás.
Radvánszky Ferenc

Kovács Krisztián, a pedagógusból lett vőfély

Halljunk szót, uraim!

A lakodalmi mulatságok egyik elengedhetetlen felelőse a vőfély. Régebben a család barátja vagy rokona vállalta ezt a megtisztelő szerepet. Sőt, nem volt ritka az sem, hogy a lakodalomba nem egy, hanem több vőfélyt is meghívtak. Ma már feledésbe merült az, hogy
barátot kérjenek fel erre a szerepre. Inkább hivatásos vőfélyt hívnak a lakodalmakba, akik felkészülve a „megmérettetésre”, pontosan és szépen levezénylik a lakodalmat.
A nagyberegi születésű Ko
vács Krisztiánt már ifjú korá
tól vonzza ez a régi mesterség.
A szakma minden csínját-bínját
jól kitanulta, és az általa vezetett
lakodalmakon garantált a jókedv.
Ismerjük meg őt!
– Mit tudhatunk Kovács
Krisztiánról?
– Nagyberegen születtem,
tanulmányaimat is itt kezdtem,
majd a Nagyberegi Református
Líceumban folytattam. Ott ala
kult ki bennem a törté
nelem és földrajz irán
ti szeretet. Az érettsé
gi vizsgáimat követő
en a beregszászi fő
iskolára felvételiz
tem, ahol sikeresen
diplomáztam történe
lem-földrajz szakon.
Sikerült is elhelyez
kednem a pedagógusi
pályán, a Beregújfalui
Általános Iskolában
tanítottam két évet. Jó
érzés volt átadni a tu
dást a fiatalabb gene
rációnak. Azok közül,
akiket én tanítottam,
vannak, akik szintén
pedagógusi pályára
léptek. Ez örömmel
tölt el.
– Ma mégis a vőfély szakmát gyakorolja.
– Ember tervez,
Isten végez – szokták
mondani. Nem tud
hatjuk bizonyosan,
hogy mi lesz az, amit
ténylegesen is a hi
vatásunknak mond
hatunk. A tanári pálya után én
is több mindenben kipróbáltam
magam. Dolgoztam több ország
ban is, Csehországban, Ausztri
ában, Magyarországon. Azon
ban mégis haza húzott a szívem.
A vőfélykedés mindig is az éle
tem része volt. Nagyberegen nem
volt szokás hivatásos vőfélyt fo
gadni, általában a vőlegény ta
núja tanulta meg a verseket, kö
szöntőket, és ő vezette a lako
dalmat. Többször vállalkoztam
én is erre a szerepre, szerettem
ezt csinálni. Majd megismer

kedtem Holozsi Imrével, aki szin
tén vőfély, ő vetette fel az ötletet,
hogy nem próbálnám-e ki magamat
hivatásszerűen. Így indult a karrie
rem 2008-ban.
– Honnan meríti az ötleteit, a
verseket?
– Ez egy hagyományosan régi
szakma. A versek, köszöntők, for
mulák szájhagyomány útján terjed
nek, vagy épp az idősebbek meg
őrizték maguknak a lejegyzett ver
seiket, amelyeket elkérünk tőlük,

megtanulgatjuk azokat. Emellett
az internet világa is sok segítsé
get nyújt számunkra. Az évek so
rán sok tapasztalatot gyűjtöttem
e téren. Kárpátalja több települé
sén, a Beregszászi, a Munkácsi, a
Nagyszőlősi járásokban megfordul
tam már. Minden lakodalom más,
mindegyik külön felkészülést igé
nyel. Meg kell ismerni az ifjú párt,
az ő igényeiket, alkalmazkodni kell
a násznéphez is, hiszen különböző
természetűek vagyunk, ami vala
kinek tetszik, lehet, hogy a másik
nak nem. Ebben a szakmában fon

Alma és fája

A túlérett nyári körte, a szilva – hát még az őszibarack!
– csak úgy lepottyan a fáról, és
gyakran előfordul, hogy ilyenkor már élvezhetetlen a gyümölcs. De mi van a téli almával? Ha a lombozat még most
is teljesen zöld, akkor is igyekezzünk leszedni a termést?
– Ha egy-két törpe alanyra ol
tott fáról van szó, mely gyorsan
betakarítható, akkor a gyümölcs
az első fagyokig maradjon a fán –
tanácsolja Bodnár István kertész
mérnök, állandó szakírónk. – A
téli alma ugyanis nem tud túlér
ni a fán, s ha a gyümölcs tárolá
sára nincs hűtött helyiségünk, ak
kor ott kint a szabadban jobban
megőrzi frissességét, mint példá
ul a kamrában vagy egy földfel

színhez közeli pincében, ahol a hő

tos még a rögtönzés, akad olyan
fordulat, amelyet a pillanat hoz
magával. Ezt fel kell ismernünk,
és jól kell reagálnunk rá.
– Hogyan lehet fejlődni,
megújulni ebben a szakmában?
– Az igaz, hogy ez egy hagyo
mányosan régi mesterség, azon
ban ma már új szokások léptek
be a lakodalmak világába, ame
lyekhez nekünk is alkalmazkodni
kell. Emellett településenként is
eltérő szokások vannak, amelye
ket szintén tudnunk kell ahhoz,
hogy sikeresek legyünk, és hogy
az adott párnak tökéletessé vará
zsoljuk a nagy napját. Szeretem
ezt a mesterséget, hivatásommá
lett, és amikor sikerül mindent
maximálisan véghezvinnem, ak
kor büszke is vagyok magamra.
A legfőbb ösztönző erőm pedig
a párom, aki mindenben támogat
engem. Kisfiunknak pedig szeret
ném átadni majd ennek a szakmá
nak minden szeretetét.
– Mit gondol, hogyan lett sikeres?
– Kezdetben
szerettem volna
visszanyúlni az elő
dök formuláihoz.
Kéziratokat, ver
seket gyűjtöttem,
hogy azokat meg
tanulva minél jobb
lehessek. Azonban,
mint említettem,
fontos az improvi
záció ebben a szak
mában. Sokat gon
dolkodom egy-egy
programon, külön
böző játékokat ta
lálok ki, hiszen ma
már ezeket is na
gyon kedvelik. Ha
dolgozik az em
ber, azt a násznép
mindig meghálál
ja, aminek külön
örülök. Megtanul
tam az évek alatt,
hogy minél többet
adok, annál többet
kapok vissza. So
kat tudok töltekezni
egy-egy jól sikerült
lakodalomból. Úgy
gondolom, hogy az odaadásom
és az egyediségem miatt válasz
tanak engem a párok.
– Tervek a jövőre nézve.
– Mindenképpen szeretném
folytatni a szakmát, szeretnék mi
nél több embernek örömet sze
rezni. És mint említettem, a fi
amnak is át szeretném adni ezt a
mesterséget. Megtanítanám arra,
hogy az élet értékes, és ha szív
ből dolgozunk, az igenis meghoz
za gyümölcsét.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

mérséklet mostanság igen magas,
16–18 Celsius-fok között mozog.
Az alma tárolására viszont az ide
ális hőmérséklet a 2-3 fok.

-ardai-
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Tükör
Kreatív csokrok a Nefelejcs virágüzletből

A szeretet a növényeket és a
lelket is szépíti

„Tudod, mi a virág? A földnek jósága; Tudod, mi a jóság? A lélek virága” – vallja Petőfi Sándor. Ahol a földnek jósága a lélek virágává válik, ott boldogság fakad. Ezt a boldogságot próbálják átadni virágkölteményeikkel a beregszászi Nefelejcs virágüzlet tulajdonosai. Ezúttal ifj. Cseh Andrással és menyasszonyával, Molnár
Beátával beszélgettünk nehézségekről, kihívásokról, szépségekről.
– Milyen ötlet indította útjára a vállalkozást?
– Az üzletet a szüleim hoz
ták létre még a ’90-es évek
ben – emlékszik vissza And
rás. – Mindketten pedagógusok,
és több évig tanítottak. Emellett
mindig is szerették a virágokat,

lasztó diákok megismerhetik a vi
rág ültetésének, gondozásának, sza
porításának fontosabb mozzanatait.
Valamint az üzletünkbe is ellátogat
hatnak, ahol a virágcsokrok készí
tését sajátíthatják el.
– A virágok gondozásához a
szaktudáson túl pedig egy nagy

így egy idő után elkezdték ma
guk termeszteni azokat. Majd
úgy döntöttek, hogy egy saját
vállalkozást nyitnak. A szüle
im elmondása szerint nem volt
egyszerű dolguk. A rendszer
váltást követő években indultak
el, amikor minden bizonytalan
volt. Sok küzdelmük volt az el
múlt évek alatt, de kitartóak vol
tak, és meg tudták oldani a prob
lémákat. Én szinte bele nevel
kedtem ebbe a világba. Megtet
szett nekem is, sokat segítettem
nekik, így automatikusan jött a
választás, hogy én is ezzel fog
lalkozzam. Még mindig tanu
lom, hogyan kell jól működtet
ni egy üzletet, szüleim is segí
tenek, bátorítanak, így egy csa
ládi vállalkozás lettünk.
– Milyen kérésekkel keresik
az ügyfelek?
– Igyekszünk minden kérés
nek megfelelni, és a vásárlók
igényeit a legjobban kielégíteni.
Széles választékban találhatóak
nálunk cserepes dísznövények,
vágott virágok. Virágcsokrok
rendelhetők tőlünk születésnapokra, esküvőkre, diplomaosz
tókra. Emellett nagyon szép vi
rágdobozaink vannak. Ha a meg
rendelőnk nem tud személyesen
eljönni, akkor kiszállítást is vál
lalunk. A szomorú alkalmakra
pedig kegyeleti virágok, koszo
rúk kaphatók nálunk.
– A növények gondozása
nem kis feladat.
– Természetesen szakértelem
kell hozzá. Ennek érdekében vé
geztem el a Rákóczi Főiskola
kertészmérnöki képzését. Taná
raim által több tapasztalatra tet
tem szert, sokat segítettek abban,
hogy minél jobban megismerjem
a szakterületemet. Egyébként
dísznövénytermesztés területén
gyakorlati helyszínt is biztosí
tunk kertünkben. A szakot vá

adag szeretet is szükséges –
csatlakozik be beszélgetésünk
be Beáta.
– Beáta, ön belecsöppent ebbe
a világba. Hogyan érzi magát?
– Közös baráti társaságban is
merkedtünk meg Andrással. Én is
nagyon szeretem a virágokat, és
megtetszett, ahogyan bánik velük,
beszél róluk. Mindketten szeretünk
a növényekkel foglalkozni, így adta
magát, hogy én is becsatlakozzam
az üzlet munkájába. Kedvelem azt,
amikor cserepes növényt csomago

lunk be, ilyenkor mindig arra gon
dolok, hogy egy család otthoná
nak dísze lesz az általunk gondo
zott virág.
– A törzsvásárlói kör kialakítása nagy és bonyolult feladat. Hogyan sikerült ezt elérni?
– Szüleim kitartó munkája
kellett ehhez, akik akkor sem ad
ták fel, amikor nem volt könnyű
dolguk – mondja András. – Isten
mutatja az utat, ő vezérel minket
a problémák megoldásában, ez
zel a szemlélettel fordulunk a kü
lönböző szituációk felé. Emellett
pedig mindig megpróbálunk va

lami újat csempészni a kínála
tunkba. Két évvel ezelőtt gyer
mekprogramokat indítottunk
az üzletünk felső szintjén. Ki
csiket és kísérőiket vártuk ad
venti kézműves foglalkozásra.
Adventi koszorúkat, karácso
nyi dekorációkat készítettünk.
Nagy érdeklődés mutatkozott a
kezdeményezésünk iránt, ami
nek külön örülünk. Ezek a fog
lalkozások tervben voltak idén
is nemzeti ünnepünk, valamint
anyák napja alkalmából, a ka
rantén miatt azonban le kellett
mondanunk azokat. Reméljük,
hogy a jövőben pótolni tud
juk majd. Sokat köszönhetünk
még a munkatársainknak is. A
virágkötők, a fóliában dolgo
zók is fontos szerepet töltenek
be abban, hogy jól működjön a
vállalkozás.
– Hogyan érintette önöket a
karantén időszaka?
– Ez mindenkinek megter
helő, úgy gondolom. Nekünk
sem ment könnyen, de próbál
tuk kihozni belőle a legjobbat.
A megrendelőink interneten ad
hatták le kéréseiket, mi pedig
örömmel szállítottuk ki azokat
szeretteiknek. Érkezett rende
lésünk Magyarország több tele
püléséről, Debrecenből, Buda
pestről, de Ausztráliából, Mel
bourne-ből. Az ott élők a határ
helyzet miatt nem tudtak haza
jönni, de szerettek volna roko
naiknak kedveskedni, így min
ket kértek meg, egy-egy cso
kor virágot nyújtsunk át a ne
vükben. Nagy öröm volt átad
ni a virágot, az arcukon látha
tó meghatódottság semmihez
sem fogható.
– Mennyire tartják fontosnak a mindenkori megújulást?
– Nagyon fontos, mi is min
dig újítunk, fejlesztünk, e nél
kül egy üzlet nem maradhat
fenn. Nagy segítségünkre van
ebbe a magyar kormány által
elindított Egán Ede Kárpátaljai
Gazdaságfejlesztései Program,
valamint a Bethlen Gábor Alap
különböző pályázata. Ezek által
több eszközt is tudtunk vásárol
ni, ami a növények termeszté
sében volt segítségünkre – fej
ti ki András.
– Milyen terveik vannak a
jövő évre?

– Szeretnénk tovább nép
szerűsíteni a házhoz szállítás
lehetőségét, hogy minél szé
lesebb körben ismerjék ezt a
szolgáltatásunkat is. Emellett a
gyermekprogramokat is szeret
nénk ismét megrendezni. Úgy
gondoljuk, hogy ez egy jó lehe
tőség a gyermekek tanítására,
fejlesztésére. A bolt kínálatát
is kívánjuk bővíteni, és minél
többeket meglepni változatos
virágkompozícióinkkal – érte
nek egyet.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

Isten adománya
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Jó ideje bánt, hogy a kertben keletkező zöldhulladékot az utcánkban lakók többsége zsákokba rakja, és még fizet is azért,
hogy a kukásautó elvigye. Ahelyett, hogy a kertjét „építő” hasznos anyagot – mulcsot, komposztot, trágyát – állítana elő belőle – több-kevesebb munkával. Az itt lakók ráadásul – tisztelet a
kivételnek – alig tudnak többet a növényekről, állatokról, a biológiai törvényszerűségekről, mint a városi emeletes házakban élők.
Holott egy közepes méretű kert olyan kísérletekre ad lehetőséget, melyekből sok mindent megtapasztalhatunk, megérthetünk.
Alapigazság, hogy biológi
ai értelemben az a legteljesebb,
legkomplexebb és egyben legsi
keresebb porta, kert, ahol haszon
állatot is tartanak. Itt ugyanis ke
letkezik annyi trágya, amennyi
re helyben szükség van. Tegyük
hozzá, aki nem tart állatot, hanem
komposztálja a kert növényi mel
léktermékeit, az is elérhet hason
ló eredményt, de korántsem ak
korát és olyan teljeset, mint az
állattartással is foglalkozó ház
táji gazdaság.
Mindennek az alapja a 2-3 év
alatt kialakítható, szerves- és táp
anyagban gazdag, levegőháztar
tással bíró talaj. Egy megterve
zett vetésforgó. Egy előre tekin
tő gyümölcsös és díszfás rend
szer kialakítása. A fák ugyanis
egyre inkább szolgálhatnak min
ket: a következő évtizedekben bi

csábítanak. S nem mellesleg érté
kes zöldtakarmányt jelenthetnek
haszonállataink számára. Ezért
aztán egy ökológiai értelemben
ideálisnak minősíthető kertben
nem kapálták ki az összes gazt.
Elég azt kiszedni a kultúrnövé
nyek töve mellől. Elég az ágyást
gyomtalanítani, a művelőutakat,
az éppen nem használt parcellá
kat, a kerítés mentét pedig érde
mes hagyni elgyomosodni, ezeket
sarlózva nap mint nap friss zöld
takarmányt adhatunk állataink
nak, tyúknak, kacsának, libának,
nyúlnak, kecskének, sertésnek
stb. Mire a kertben körbe érünk,
a sarjúból újra megfelelő méret
re növő paréj, fűfélék, galajok,
libatopok, tarackok, pitypangok,
csalánok, útifüvek, herék, szulá
kok nőnek. Márciustól decembe
rig működik e körforgás, amely

zonyosan mind több lesz a kiug
róan forró és száraz időszak ta
vasszal, nyáron és ősszel. Egyre
nagyobb erejű viharok, esőzések
várhatók. Fáink mind a perzselő
naptól, mind az óriási szélverés
től, mind a lezúduló eső okozta
kártól védhetik a kertet. Az ár
nyékoló hatás miatt kertünk mik
rokörnyezete kevésbé meleg
szik fel, kevesebb vizet párolog
tat. Mindez takarékosabbá teheti
életünket: kevesebbet kell költe
ni a lakás hűtésére, a locsolásra.
A szerves trágya Isten ado
mánya: aki használta már, tud
hatja, mit képes egy sovány talaj
jal művelni. Nemcsak tápanyagot
ad, hanem a talajéletet is gazda
gítja, legyen szó baktériumokról,
gombákról, talajlakó rovarokról
férgekről. Hat a talaj szerkeze
tére is, az egyszerre lesz képes
több vizet befogadni és tartalé
kolni úgy, hogy közben levegős
szerkezetű marad. Erre egy mű
trágya képtelen!
A termékenyebbé tett talaj
két-háromszor annyi zöldséget,
gyümölcsöt ad, mint korábban.
Tápanyagban ez akár tízszer an�
nyit jelent, mint ha boltban vá
sárolnánk. Kövérebbek lesznek
persze a gyomok is, amelyekre a
kertművelők többsége ellenség
ként tekint. Irtja is azokat, ami
vel csak teheti. Holott igen érté
kes növények ezek, még a sokat
szidott parlagfű is. E növények
egy része például kiváló növény
védő szerként is működik, gon
doljunk csak például a csalánra
és annak levére. Egy sor növény
gyökere olyan anyagokat termel,
melyek távol tartják a talaj káros
férgeit, virágaikkal, illatanya
gaikkal pedig hasznos, beporzó
vagy éppen ragadozó rovarokat

hez alkalmazkodva – télen csak a
tenyészállatokat, néhány tyúkot,
kakast, nyulat stb. kell tartani,
aztán tavasztól, takarmánybőség
idején neveljük a vágásra szánt
szaporulatot – állataink nagy ré
szének alig kell vásárolt abrakta
karmányt adnunk. A kert termeli
meg a tojás, a hús előállításához
szükséges takarmány 30-90 szá
zalékát. Mondhatni ingyen.
De a lekaszált gyomok, fü
vek egy része a kapálástól is
megszabadítja az okos kertészt: a
kaszálékot egyszerűen a zöldség
tövek köré kell teríteni – a fákkal
és bokrokkal hasonlóan járjunk
el –, és már kész is a mulcsozás,
mely 4-5 hétig szinte gyommen
tesen tartja az ágyásokat. Közben
folyamatosan lebomlik, a talajt
ismételten szerves anyaggal látja
el, a talajlakó élőlényeknek táplá
lékot biztosít és jelentősen csök
kenti a párolgást, így kevesebbet
kell öntözni.
Egy ilyen kertben szinte alig
lehet komposztot készíteni, mi
vel nincs miből, kivéve az őszi
lombtömeget. Nem baj, a képző
dő trágya, a vegetációs időszak
ban alkalmazott mulcsozás bőven
biztosít tápanyagot a következő
évekre talajunk számára.
S hogy mindez megéri-e?
Egészen biztosan: környeze
ti egyensúlyt tudunk teremte
ni kertünkben, nem kell mű
trágyára költeni, és növényvé
dő szerre is kevesebbet, mert
az egészséges talajon növénye
ink is stressztűrőbbekké válnak.
Így a forrósággal, a faggyal, a
szárazsággal és a betegségekkel
szemben egyaránt ellenállóbbak
lesznek.

Bodnár István
kertészmérnök
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Heti műsor

Köszöntjük Achilles nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:05 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

04:45 Teleshop
05:10 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:45 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

12:10 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Am. krimisor.

November 2.
Olasz tévéfilmsor.

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

Köszöntjük Győző nevű olvasóinkat!

Kedd
04:05 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

04:45 Teleshop
Török tévéfilmsor.
05:10 Barátok közt
19:35 Rex felügyelő
06:00 Reggeli
Olasz bűnügyi tévé- 09:05 Asztro Klub
filmsor.
10:10 Teleshop
20:30 Kékfény
11:45 Anyák gyöngye
21:25 Diagnózis
Am. vígjátéksor.
Tévéfilmsor.
12:10 Glades – Tenger22:10 Ne ölj! II
parti gyilkosságok
Krimisor.
Am. krimisor.
23:15 Kenó
13:15 Drága örökösök
23:20 Don Matteo
Magyar filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
14:30 Házasodna a gazda
00:25 4 összeesküvő
15:55 Egy csodálatos
és 1 temetés
asszony
Német bűnügyi té-

November 3.

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Károly, Linett nevű olvasóinkat!

Szerda
04:05 Anyák gyöngye

Olasz bűnügyi tévéAm. vígjátéksor.
filmsor.
04:45 Teleshop

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

05:10 Barátok közt
06:00 Reggeli
Észt tévéfilmsor.
09:05 Asztro Klub
22:25 Kenó
10:10 Teleshop
22:35 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor. 11:45 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.
23:35 Don Matteo
12:10
Glades – TengerOlasz tévéfilmsor.
parti gyilkosságok
00:35 4 összeesküvő
Am. krimisor.
és 1 temetés
13:15 Drága örökösök
Német bűnügyi té-

November 4.

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Imre nevű olvasóinkat!

Csütörtök
04:05 Anyák gyöngye

Olasz bűnügyi tévéAm. vígjátéksor.
filmsor.
04:45 Teleshop

20:30 Skandináv Lottó 05:10 Barátok közt
20:40 Halálügyész
06:00 Reggeli
Magyar tévéfilm
09:05 Asztro Klub
22:00 Négy nap - Ká- 10:10 Teleshop
dár János árulása 11:45 Anyák gyöngye
22:55 Kenó
Am. vígjátéksor.
23:05 Napló apámnak, 12:10 Glades – Tengeranyámnak
parti gyilkosságok
Magyar filmdráma

Am. krimisor.

November 5.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Fábry
21:50 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:40 Kenó
22:50 Munkaügyek IrReality Show

01:00 Szabadság tér ´89 13:15 Drága örökösök
Tévéfilm
01:45 Don Matteo
23:25 141 perc a befejeMagyar
filmsor.
Magyar
filmsor.
Magyar filmsor.
véfilmsor.
Olasz tévéfilmsor.
zetlen mondatból
14:30 Házasodna a gazda
14:30 Házasodna a gazda
01:25 Új idők, új dalai 14:30 Házasodna a gazda 02:45 4 összeesküvő
Játékfilm
15:55
Egy
csodálatos
15:55
Egy
csodálatos
15:55 Egy csodálatos
01:55 Rúzs és selyem
és 1 temetés
01:45 Don Matteo
asszony
asszony
asszony
02:20 Fülszöveg:
Német bűnügyi téOlasz tévéfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
véfilmsor.
Kováts Judit
véfilmsor.
02:45 4 összeesküvő
17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
17:05
Barátok
közt
17:05 Barátok közt
01:15 Új idők, új dalai
02:45 Mesterember
03:35 Kárpát-medence 18:00 RTL Híradó –
és 1 temetés
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
01:45 Rúzs és selyem 18:00 RTL Híradó –
03:15
Magyar
Krónika
03:55 Világ
Német bűnügyi téEsti kiadás
Esti kiadás
Esti
kiadás
Esti kiadás
véfilmsor.
02:15 Fülszöveg
03:40 Esély
18:50 Fókusz
18:50 Fókusz
18:50
Fókusz
18:50 Fókusz
03:35 Magyar gazda
02:45 Mesterember
20:00 Drága örökösök
20:00 Drága örökösök
20:00 Drága örökösök
20:00 Drága örökösök
13:15 Drága örökösök

Magyar filmsor.

21:05 Házasodna a gazda
22:40 Barátok közt
23:35 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami
helyszínelők
Am. krimisor.

01:55 Autogram
02:40 Fókusz

04:45 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

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

05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

09:30 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 halál története Európai temetők
13:45 A halál története Európai temetők
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo

Magyar filmsor.

21:05 Házasodna a gazda
22:40 Barátok közt
05:00 Híradó
23:25 Házon kívül
05:15 Angol nyelvű hírek 23:50 RTL Híradó 05:20 Német nyelvű
Késő esti kiadás
hírek
00:25 CSI: Miami
05:25 Orosz nyelvű hírek
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:35 Itthon vagy!
01:35 CSI: A
05:55 Öt kontinens
helyszínelők
06:20 Summa
Am. krimisor.
06:40 Család'20
02:45 Fókusz
07:10 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 A nagyok
04:30 Zenebutik Gála
09:35 A nagyok
05:05 Családi Titkok
10:10 Önkéntesek
06:10 Tűsarok - mini
10:40 Mai hitvallások 06:15 MOKKA
11:05 Biblia és irodalom 06:25 Tények Reggel
11:30 Ember a híd alatt 06:55 MOKKA
Magy. játékfilm
08:45 MOKKACINO
12:50 V4 híradó
09:35 TELESHOP
13:00 Híradó
10:50 Jóban Rosszban
13:20 Roma magazin
Magyar filmsor.
13:45 Domovina
12:00 Tények Délben
14:20 Család-barát
12:30 Walker, a Texas-i
15:55 Divat & dizájn
kopó
16:20 Magyar Krónika
Am. akciófilm-sor.
16:50 Öt kontinens
13:30 Walker, a Texas-i
17:25 Ízőrzők
kopó
Am. akciófilm-sor.
17:55 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 14:35 Vészhelyzet
Mexikóban
szakácskönyve
Mexikói filmsor.
19:00 Hagyaték
19:30 Ünnepi koncert 15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
közvetítése a
Szent István Ba- 16:45 A bosszú
csapdájában
zilikából
Török filmsor.
20:25 Határtalanul
18:00 Tények
magyar
18:45 Tények Plusz
21:00 Híradó
19:50 Mintaapák
21:25 V4 híradó
Magyar fikciós sor.
21:35 Ridikül
20:45 Bezár a bazár!
22:30 Dokuzóna
22:25 Újratervezés
23:30 Hazajáró
23:25 Magánnyomozók
00:00 Hagyaték
Zsaruvér
00:35 Hetedhét kaland 00:30 Am.
krimi-sor.
00:45 M2 matricák 01:35 Gotham
Ha nagy leszek…
Amerikai sor.
00:55 Himnusz
02:40 Tények Este
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hagyaték
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
05:00 Labdarúgó
06:30 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
06:30 Sporthíradó
06:45 Kenó
07:35 ISL - Nemzetkö- 06:50 Srpski ekran
zi Úszóliga
07:15 Unser Bildschirm
08:55 Múlt és Jelen
07:45 Ridikül
09:30 UEFA Bajnokok 08:40 Drága doktor úr
Ligája magazin
Olasz vígjátéksor.
10:00 Sporthíradó
09:35 Fogd a kezem
10:30 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
közvetítés
10:25 Család-barát
12:30 Építők
12:00 Déli harangszó
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
13:25 Szabadidő
12:35 Nemzeti
14:00 MLSZ SajtótájéSporthíradó
koztató - Marco 12:50 Michela:
Rossi kerethirToszkána ízei
detése
13:20 Helyek, emberek,
14:55 UEFA Bajnokok
történetek – KeLigája magazin
resztül-kasul
15:25 Jövünk!
Nagy-Britannián
16:00 ISL - Nemzetkö- 14:15 Sorsok útvesztője
zi Úszóliga
Török tévéfilmsor.
18:00 Boxutca
15:05 Rex felügyelő
18:30 Kosárlabda
Olasz bűnügyi tévémagazin
filmsor.
19:30 Kézilabda magazin 15:55 Don Matteo
20:30 Góóól2
Olasz tévéfilmsor.
21:30 Sporthíradó
17:05 Ridikül
21:55 ISL - Nemzetkö- 18:00 Híradó
zi Úszóliga
18:25 Nemzeti

Magyar filmsor.

21:05 Házasodna a gazda
04:05 Ridikül
22:40 Barátok közt
05:00 Híradó
23:30 RTL Híradó 05:15 Angol nyelvű hírek
Késő esti kiadás
05:20 Német nyelvű
23:55 CSI: Miami
hírek
helyszínelők
05:25 Orosz nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:05 ÉletmódKalauz
05:35 Itthon vagy!
01:55 Fókusz
05:55 Esély
03:15 Amerika legvic06:15 Kék bolygó
cesebb videói
06:40 Magyar gazda
Am. vígjátéksor.
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 04:30 Zenebutik Gála
a nóta
05:05 Családi Titkok
10:20 Református
06:10 Tűsarok - mini
riportok
06:15 MOKKA
10:45 Evangélikus
06:25 Tények Reggel
magazin
06:55 MOKKA
11:15 A sokszínű vallás 08:45 MOKKACINO
11:35 Az OP-ART kalap 09:35 TELESHOP
Tévéfilm
10:50 Jóban Rosszban
12:50 V4 híradó
Magyar filmsor.
13:00 Híradó
12:00 Tények Délben
13:15 Srpski ekran
12:30 Walker, a Texas-i
13:45 Unser Bildschirm
kopó
14:20 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
15:50 Család'20
13:30 Walker, a Texas-i
16:10 Novum
kopó
Am. akciófilm-sor.
16:40 Térkép
14:35 Vészhelyzet
17:15 Ízőrzők
Mexikóban
17:50 Ízőrzők
Mexikói filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
15:40 Kegyetlen város
szakácskönyve
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
20:00 Már egyszer tetszett!
Török filmsor.
21:00 Híradó
18:00 Tények
21:25 V4 híradó
18:45 Tények Plusz
21:35 Ridikül
19:50 Mintaapák
22:30 Klasszikusok
Magyar fikciós sor.
délidőben
20:45 Bezár a bazár!
23:30 Hazajáró
22:25 Újratervezés
00:00 Hagyaték
23:25 Magánnyomozók
00:35 Hetedhét kaland 00:30 Zsaruvér
00:45 M2 matricák - Ha
Am. krimi-sor.
nagy leszek…
01:35 Gotham
00:55 Himnusz
Amerikai sor.
01:00 Híradó
02:40 Tények Este
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Már egyszer tetszett!
05:55 Hajnali
gondolatok
05:05 Boxutca
06:00 Híradó
05:30 Góóól2
06:30 Nemzeti
06:30 Sporthíradó
Sporthíradó
07:30 Kosárlabda
06:40 Kenó
magazin
06:45 Hrvatska
08:30 Kézilabda magazin
Kronika
09:25 Boxutca
07:15 Ecranul nostru
10:00 Sporthíradó
07:45 Ridikül
10:30 Kosárlabda
08:35 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.
közvetítés
12:30 UEFA Bajnokok 09:30 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.
Ligája magazin
10:25 Család-barát
13:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
13:25 Boxutca
12:01 Híradó
13:55 Kosárlabda
12:35 Nemzeti
magazin
Sporthíradó
14:55 Kézilabda magazin
16:00 ISL - Nemzetkö- 12:50 Michela:
Toszkána ízei
zi Úszóliga
13:20 Helyek, embe18:05 Hajime
rek, történetek –
18:40 Asztalitenisz
Keresztül-kasul
magazin
Nagy-Britannián
19:10 Fradi Tv
útvesztője
19:40 UEFA Bajnokok 14:20 Sorsok
Török tévéfilmsor.
Ligája magazin 15:10 Rex felügyelő
20:15 Felvezető műsor:
Olasz bűnügyi tévéLabdarúgás
filmsor.
21:00 UEFA Bajnokok 16:05 A vádlott vádló
Ligája
17:05 Ridikül
22:50 Értékelő műsor: 18:00 Híradó
Labdarúgás
18:25 Nemzeti

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 A nagyok
09:50 A nagyok
10:25 Rome Reports Vatikáni híradó
10:50 Így szól az Úr!
11:00 Kereszt-Tények
11:10 Vallás és szabadság
11:15 A sokszínű vallás
11:40 Súlyfürdő
Tévéfilm

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 Bűn és büntetlenség
20:10 Az én '56-om
20:20 Tálentum
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Tehenesek
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!
02:25 Súlyfürdő
Tévéfilm

Magyar filmsor.

21:05 Házasodna a gazda
22:40 Barátok közt
23:30 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:55 Brandmánia
00:40 Édesítő
01:30 CSI: A
helyszínelők

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!
Am. krimisor.
05:55 Novum
02:40 Fókusz
06:20 Summa
06:40 Világ
07:10 EtnoKlub
04:30 Zenebutik Gála 08:20 Élő népzene
05:05 Családi Titkok 08:45 Élő népzene
06:10 Tűsarok - mini 09:20 Jó ebédhez szól
a nóta
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 10:20 Isten kezében
10:45 Új nemzedék
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 11:25 Zsarumeló
Magyar filmsor.

Tévéfilm

12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
12:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
13:20 Rondó
kopó
13:50 Kvartett
Am. akciófilm-sor.
13:30 Walker, a Texas-i 14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
kopó
16:20 Noé barátai
Am. akciófilm-sor.
16:50 Szerelmes
14:35 Vészhelyzet
földrajz
Mexikóban
Mexikói filmsor.
17:20 Ízőrzők
15:40 Kegyetlen város 17:55 Ízőrzők
Török filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
16:45 A bosszú
szakácskönyve
csapdájában
19:00 Jó ebédhez szól
Török filmsor.
a nóta
18:00 Tények
19:25 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
a nóta
19:50 Mintaapák
20:00 Szenes Iván írta
Magyar fikciós sor.
Andreával
20:45 Bezár a bazár!
Magy. zenés filmsor.
22:25 Újratervezés
21:00 Híradó
23:25 Propaganda
21:25 V4 híradó
00:00 Road Movie
21:35 Ridikül
Guide Tillával
22:30 Túlélés vagy
00:30 Zsaruvér
népszolgálat?
Am. krimi-sor.
23:30 Hazajáró
01:35 Gotham
00:00 Hagyaték
Amerikai sor.
00:35 Hetedhét kaland
02:40 Tények Este
00:45 M2 matricák 03:30 Zeneexpressz Ha nagy leszek…
Fásy Ádám műsora 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:55 Hajnali
gondolatok
05:00 Labdarúgó
06:00 Híradó
közvetítés
06:30 Nemzeti
06:30 Sporthíradó
Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 06:45 Kenó
Ligája
06:50 Rondó
09:25 UEFA Bajnokok 07:15 Kvartett
Ligája összefoglaló 07:45 Ridikül
10:00 Sporthíradó
08:40 Drága doktor úr
10:30 Labdarúgó
Olasz vígjátéksor.
közvetítés
09:35 Fogd a kezem
12:30 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
13:00 Sporthíradó
10:25 Család-barát
13:35 ISL - Nemzetkö- 12:00 Déli harangszó
zi Úszóliga
12:01 Híradó
15:00 Felvezető műsor: 12:35 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
15:30 Labdarúgó
12:50 Michela:
közvetítés
Toszkána ízei
17:20 Értékelő műsor: 13:20 Helyek, emberek,
Labdarúgás
történetek – Ke17:45 Felvezető műsor:
resztül-kasul
Kézilabda
Nagy-Britannián
18:15 Kézilabda
14:15 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
19:45 Értékelő műsor: 15:10 Rex felügyelő
Kézilabda
Olasz bűnügyi tévé20:00 Felvezető műsor:
filmsor.
Labdarúgás
16:00 Don Matteo
21:00 UEFA Bajnokok
Olasz tévéfilmsor.
Ligája
17:05 Ridikül

04:20 Bringasport
04:35 Labdarúgó
közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok
Ligája
09:25 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:25 Kézilabda
közvetítés
12:05 Bringasport
12:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok
Ligája
15:30 Bringasport
15:45 Napos Oldal DVTK
16:20 Jégkorong
közvetítés
19:00 Bajnokok Klubja
19:50 Jégkorong
közvetítés
22:30 Sporthíradó
22:55 UEFA Bajnokok
Ligája
00:55 Labdarúgó
közvetítés

2020.
október 28.

Heti műsor
Köszöntjük Lénárd nevű olvasóinkat!

Péntek
04:05 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

04:45 Teleshop
05:10 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:00 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

November 6.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 ATenkes kapitánya
Tévéfilmsor.

21:00 Földi paradicsom
Angol filmdráma

22:45 Kenó
12:30 KölyökKalauz
13:15 Drága örökösök 22:55 Karol 2 - A pápa,
aki ember maradt
Magyar filmsor.
Tévéfilm
14:30 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 00:35 Partitúra
01:35 Don Matteo
asszony
Olasz tévéfilmsor.
Török filmsor.
02:35 Berlin ege alatt
17:05 Barátok közt
Német tévéfilmsor.
18:00 RTL Híradó –
03:25 Rúzs és selyem
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök
Magyar filmsor.
21:05 Házasodna a gazda 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
22:40 Barátok közt
05:20 Német nyelvű
23:20 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű
23:50 CSI: Miami
hírek
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:35 Itthon vagy!
01:00 CSI: A
05:55 Multiverzum
helyszínelők
06:20 Kárpát-medence
Am. krimisor.
06:40 Kék bolygó
02:10 Fókusz
03:25 Amerika legvic- 07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
cesebb videói
08:50 Élő népzene
Am. vígjátéksor.
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
04:30 Zenebutik Gála
05:05 Családi Titkok 10:30 Katolikus krónika
06:10 Tűsarok - mini 10:55 Önkéntesek
11:30 Zsarumeló
06:15 MOKKA
Tévéfilm
06:25 Tények Reggel
12:50 V4 híradó
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 13:00 Híradó
13:15 P'amende
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 15:55 Kincskereső
12:30 Walker, a Texas-i 16:25 Multiverzum
17:00 Kárpát-medence
kopó
Am. akciófilm-sor.
17:20 Ízőrzők
13:30 Walker, a Texas-i 17:55 Ízőrzők
kopó
18:30 Borbás Marcsi
Am. akciófilm-sor.
szakácskönyve
14:35 Vészhelyzet
19:00 Jó ebédhez szól
Mexikóban
a nóta
Mexikói filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
a nóta
Török filmsor.
20:00 Önök kérték
16:45 A bosszú
21:00 Híradó
csapdájában
21:25 V4 híradó
Török filmsor.
21:35 Ridikül
18:00 Tények
22:35 „Angyaltollakat
18:45 Tények Plusz
keresni mentem”
19:50 Mintaapák
- In memoriam
Magyar fikciós sor.
Nagy László 20:45 Bezár a bazár!
MMA portré
22:25 Újratervezés
23:30
Hazajáró
23:25 Magánnyomozók
00:00 Hagyaték
00:30 Zsaruvér
00:35 Hetedhét kaland
Am. krimi-sor.
00:45 M2 matricák 01:35 Gotham
Ha nagy leszek…
Amerikai sor.
00:55 Himnusz
02:40 Tények Este
01:00 Híradó
03:30 Bombaparty
01:20 Angol nyelvű hírek
Maryvel
01:30 Önök kérték
02:20 Zsarumeló
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Szombat
04:05 Győzike
04:55 Kölyökklub
06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:25 KölyökKalauz
10:00 Teleshop
10:55 Brandmánia
11:30 ÉletmódKalauz
12:10 Autogram
12:55 Édesítő
13:35 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Am. krimisor.
14:45 102 kiskutya

November 7.

19:40 Gyilkosság az
Orient
Expresszen
Játékfilm

21:50 Éjjelek és
nappalok

Angol filmdráma

23:20 Kenó
23:25 Fábry
00:45 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

01:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:45 Berlin ege alatt
Német tévéfilmsor.

03:35 Család'20
03:55 Esély

Am. családi vígjáték

16:50 Életünk története
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz
Plusz
20:00 Apatigris

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
Magyar vígjátéksor. 05:20 Német nyelvű
hírek
21:05 Meg - Az őscápa
05:25 Orosz nyelvű
Am. akciófilm
hírek
23:25 Mindenáron
05:30 Kínai nyelvű
gyilkos
hírek
Am. akciófilm
01:35 Élet vagy halál 05:35 Itthon
vagy!
Olasz akcióvígjáték
05:55 Magyar
gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon
04:30 Zenebutik
vagy!
Gála
05:00 Egy rém rendes 07:05 Opera
Café
család
Am. filmsor.
07:30 Kincskereső
05:30 Egy rém rendes 08:00 Evangélium
család
08:30 Hogy volt?!
Am. filmsor.
09:25 Gasztroangyal
06:00 TV2 MATINÉ
10:20 Rejtélyes
10:00 Trendmánia
XX. század
10:35 A Pénz beszél
10:50 Öt kontinens
11:05 TechGuru
11:20 Mária két
11:40 Poggyász
éjszakája
12:10 Adris Kitchen
Magyar játékfilm
12:45 Az Építkezők
12:50 V4 híradó
13:15 Nagy Vagy!
13:00 Híradó
13:50 Könyvek és
13:25 Múlt és
szerelem 1.
Jelen
Am. romantikus ka- 22:05 Fábry
landfilm
23:30 Dokuzóna
15:50 Columbo
00:30 Térkép
Amerikai krimi
00:55 Himnusz
18:00 Tények
01:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
01:20 Angol nyelvű
20:00 Dancing with
hírek
the Stars – Min- 01:30 Gasztroangyal
denki táncol
02:20 A szélhámosnő
23:00 A Szállító 3.
Magyar filmvígjáték
Am.-angol-fr. ak03:45 Mária két
ciófilm
éjszakája
01:20 Hunky Blues
Magyar játékfilm
03:45 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

04:05 Napos
Oldal 04:00 Élő
DVTK
egyház
04:30 Női labdarúgó
04:20 Himnusz
magazin
04:25 Család-barát
05:00 UEFA Bajnokok
05:55 Hajnali
Ligája
gondolatok
összefoglaló
06:00 Híradó
05:40 UEFA Bajnokok
06:30 Nemzeti
Ligája
Sporthíradó
összefoglaló
06:40 Kenó
06:30 Jégkorong
06:50
Magyar
Tévéfilm
közvetítés
Krónika
08:45 Szabadidő
05:55 Hajnali
07:20 Hazajáró
09:20 Labdarúgó
gondolatok
07:50 Térkép
közvetítés
06:00 Híradó
08:25
Noé
04:55 Kézilabda
11:25 UEFA Bajnokok
06:30 Nemzeti
barátai
közvetítés
Ligája
Sporthíradó
08:55 Divat & dizájn 13:25 Kékek
06:30 Sporthíradó
06:40 Kenó
09:30 A világörökség
07:00
Sporthíradó
13:55 ISL - Nemzetkö06:45 P'amende
kincsei
07:20 Jégkorong
zi Úszóliga
07:15 Öt kontinens
09:50 Nálatok, laknak 16:00 Ute tv
közvetítés
07:45 Ridikül
állatok?
08:40 Drága doktor úr 09:30 Pecatúra
Német tévéfilmsor. 16:30 Felvezető
10:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
műsor:
10:25
Család-barát
10:25 Napos Oldal 09:35 Fogd a kezem
Labdarúgás
12:00
Déli
DVTK
Török tévéfilmsor.
17:00 Labdarúgó
harangszó
10:55
UEFA
Bajnokok
10:25 Család-barát
közvetítés
12:01 Híradó
Ligája
12:00 Déli harangszó
18:45
Értékelő
12:35
Nemzeti
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
műsor:
Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok
12:35 Nemzeti
Labdarúgás
Ligája összefoglaló 12:55 Ízőrzők
Sporthíradó
19:00 Felvezető
13:30
A
mi
kis
14:10
UEFA
Bajnokok
12:50 Michela:
műsor:
állatkertünk
Ligája összefoglaló
Toszkána ízei
Labdarúgás
Angol tévéfilmsor.
13:20 Helyek, emberek, 14:55 Bajnokok Klubja
19:30 Labdarúgó
14:25
Partitúra
15:50
Női
labdarúgó
történetek – Keközvetítés
15:25 A szélhámosnő
magazin
resztül-kasul
21:15 Értékelő műsor:
Magyar
filmvígjáték
16:20
Jégkorong
Nagy-Britannián
Labdarúgás
17:00 Gasztroangyal
közvetítés
14:15 Sorsok útvesztője
21:30 Góóól
19:00 Péntek Esti Foci 18:00 Híradó
Török tévéfilmsor.
22:30 Jégkorong
18:25 Nemzeti
20:00 Labdarúgó
15:05 Rex felügyelő
közvetítés
Sporthíradó
közvetítés
Olasz bűnügyi tévé00:45 Labdarúgó
21:45 Péntek Esti Foci 18:40 Szerencsefilmsor.
közvetítés
Perc
22:15 Sporthíradó
16:00 Don Matteo
02:40 Kosárlabda
Olasz tévéfilmsor.
22:40 UEFA Bajnokok 18:45 Szerencse
közvetítés
17:05 Ridikül
Ligája összefoglaló
Szombat

10:20 Unitárius
ifjúsági műsor
10:25 Vallás és
November 8. 10:30 szabadság
Református
12:20 Brandépítők
magazin
12:55 Házibuli
11:00 Római katolikus
Fr. vígjáték
szentmise
15:25 Swing
Ecsédről
04:00 Fókusz
Magyar romantikus 12:00 Déli harangszó
Plusz
vígjáték
12:01 Híradó
04:55 Kölyökklub
18:00
Tények
12:35 Nemzeti
06:00 Teleshop
18:50 Sztárban
Sporthíradó
06:30 Kölyökklub
sztár
12:50 Jó ebédhez szól
09:25 HighLife
22:00
Bridget
Jones
a nóta
09:55 Teleshop
babát vár
13:20 Alain Delon, a
10:55 Édes
Angol romantikus
magányos
Otthon
vígjáték
filmsztár
11:35 Kalandozó
00:45 A fülke
14:10 Édes anya12:20 Szuperzöld
Am. akciófilm
nyelvünk
13:00 Az Év Hotele
02:25 Zsaruvér
14:20 Meseautó
13:45 XXI. század – a
Am. krimi-sor.
Magyar filmvíglegendák velünk 03:20 Kegyetlen
játék
élnek
csillogás
16:00 Hatoslottó
Am. filmsor.
14:20 Házon kívül
sorsolás
14:55 Hidalgo – A tűz
16:05 Hogy volt?!
óceánja
17:00 Mozogj otthon!
Amerikai kaland17:10 Mozogj otthon!
film
04:20 Himnusz
18:00 RTL Híradó –
04:25 „Angyaltollakat 17:25 Borbás
Marcsi
Esti kiadás
keresni menszakácskönyve
19:00 Álarcos énekes
tem” - In
18:00 Híradó
Ki van a maszk
memoriam
18:25 Nemzeti
mögött?
Nagy László Sporthíradó
21:20 Életünk története
MMA portré
18:45 Családi
22:30 Az a hülye szív 05:25 Borbás
kör
Német vígjáték
Marcsi
01:00 Portré
szakácskönyve 19:40 Magyarország
szeretlek!
01:45 CSI: A
05:55 Hajnali
21:15 Ragyogó napfény
helyszínelők
gondolatok
Bűnügyi film
Amerikai krimiso06:00 Híradó
rozat
23:10 Kenó
06:30 Nemzeti
23:15 A legjobb
Sporthíradó
szándékok
06:45 Kenó
Svéd életrajzi film
06:55 Családi
04:40 Lazíts, Kevin!
kör
Am. vígjáték-sor.
07:50 Isten
05:00 Egy rém rendes
kezében
05:15 Angol nyelvű
család
08:15 Kereszthírek
Am. filmsor.
Tények
05:20 Német nyelvű
05:30 Egy rém rendes 08:25 Katolikus
hírek
család
krónika
05:25 Orosz nyelvű
Am. filmsor.
08:50 Így szól az Úr!
hírek
06:00 TV2 MATINÉ
08:55 Rome Reports 09:05 Fald Fel!
Vatikáni híradó 05:30 Kínai nyelvű
hírek
09:40 Tűsarok
09:20 A sokszínű
05:35 Itthon
10:10 Több mint
vallás
vagy!
TestŐr
09:35 Kérdések a
05:55 Térkép
10:45 Super
Bibliában
06:20 Élő
Car
09:45 Új nemzedék
egyház
10:10 Baptista
11:15 Életmódi
06:45 Esély
ifjúsági műsor
11:50 Innovátor
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07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Novum
09:20 Önök kérték
10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Szerelmes
földrajz
11:50 Kincsesládánk
12:20 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 A becsület útján
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti

04:25 Ute tv
04:55 Bringasport
05:10 Labdarúgó
közvetítés
07:10 ISL - Nemzetközi Úszóliga
08:30 Kékek
09:00 Múlt és Jelen
09:30 Kézilabda
közvetítés
11:25 Labdarúgó
közvetítés
13:25 Jövünk!
14:00 ISL - Nemzetközi Úszóliga
16:05 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
16:35 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 Labdarúgó
közvetítés
18:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:30 Felvezető
műsor:
Labdarúgás
19:45 Labdarúgó
közvetítés
21:30 Értékelő
műsor:
Labdarúgás
21:50 Labdarúgó
közvetítés
23:50 Kosárlabda
közvetítés
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi sze
mélytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– 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!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyel
Egyszerű
mesen, hibák és javítá
sok nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hir
Kiemelt
detések, amelyek ellentmon
20 hr.
danak a szerkesztőségi fel 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok
40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott in
formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Az édesburgonya (batáta)
betakarítása és tárolása

Az édesburgonya termesztésével kapcsolatban már szót ejtettünk a palántanevelésről, az
ültetésről és az év közbeni ápolási munkálatokról. Az ősz beköszöntével viszont a termesztési folyamatok közül a legmunkaigényesebb feladatra,
az édesburgonya
betakarítására kell
összpontosítanunk.
Az augusztusi,
szeptemberi hónap
folyamán folyama
tosan vizsgálgathat
juk (a tövek alá betekintve), ho
gyan fejlődnek a batáta gumóink,
hogy a lehető legjobb méretek
ben és időben történjen meg an
nak betakarítása. Optimális ég
hajlati viszonyok mellett (sok
napfény, megfelelő mennyiségű
csapadék) ez az időszak, az ülte
téstől számolva 100-110 nap, de
legkésőbb október közepén-vé
gén meg kell, hogy történjen a
betakarítás, mielőtt beköszön
tenek az éjszakai mínuszok. Az
édesburgonya egy rendkívül me
legigényes növény, ezáltal érzé
keny a hidegre, 10°C alatti hő
mérsékleten megfázik és tárolá
sának az időtartalma jelentősen
csökken, ezért az időjárási elő
rejelzések figyelembevételével
történjen meg a batáta betakarí
tási időpontjának kiválasztása.
Betakarításának és
tárolásának a folyamatai
Lombozat eltávolítása
Mielőtt nekilátnánk az édes
burgonya felszedésének, el kell
távolítsuk azt a nagy mennyi
ségű, elterülő zöld lombozatot,
amelyet a növényünk az év fo
lyamán nevelt. A batáta vegeta

Gazdaoldal

tív része is fogyasztható és sok vi
tamin található benne. Ha a lombo
zattal valamilyen felhasználási cé
lunk van: a) turmixok, saláták ké
szítése; b) állatok takarmányozása;
c) komposzt készítése, akkor ebben
az esetben késsel vagy
metszőollóval, ha viszont
csak szeretnénk a talajba
visszaforgatni a zöld tö
megünket, akkor motoros
fűkaszával vagy szecská
zással is eltávolíthatjuk a
vegetatív részeket.
A fóliatakarás és csepegtetőcsövek eltávolítása
Amennyiben bakhátakat alakí
tottunk ki és azokat feketefóliával és

amely valószínűleg a szezonunk vé
gére bomlásnak indultak, és ezeket
csak a talajba kell visszaforgatnunk.
Alávágás
Ezt a műveletet közvetlenül a
felszedés előtt végezzük. Erre azért
van szükség, hogy megkönnyítsük
vele a kézi betakarítást. Ezt általá
ban egy facsemete alávágóval, vagy
ahhoz hasonló eszközzel és mini
mum egy 40 lóerős traktorral vé
gezzük. A traktorral közre vesszük
a sort és 50-55 cm szélesen, 30-35
cm mélyen a sor alá vágva megla
zítjuk a földtömeget.
Felszedés
A batáta felszedése kézimunka
igényes, amelyet legtöbbször ásó
villával (gombos villával) végez
zük. A sor két oldalán két személy
egymással szemben, megkeresve
és aláásva a töveknek emelik ki, és
szedik le a gyökérzetről a megvas
tagodott gumókat az előre fellazí
tott talajból. Ezt követően, megta
karítva a gumókat, műanyag vagy

csepegtető rendszerrel láttuk el, ak
kor ezeket a gumók felszedése előtt
el kell távolítanunk. Kivétel ez alól
a 100%-ban lebomló fekete fólia,

fa rekeszekbe rakjuk, és mosás alá
készítjük.
Mosás
A felszedést követően egy fon

Hatékony védekezés a
rágcsálók ellen

Idén is rendkívül elszaporod- gazdaboltokban. Tudni kell, hogy a
tak a rágcsálók (mezei egerek), védekezés csak akkor hatékony, ha
ami nagy gondokat fog okoz- mindenki a saját parcelláján idejé
ben elvégzi a védekezé
ni a gazdáknak az
si munkálatokat. A föld
őszi-téli időszakban,
jeink nagy részét évek
különösen akkor, ha
óta nem használják, és itt
nem lesz lényeges hóúgynevezett „rezervátu
takaró.
mok” alakulnak ki, ahol
A múlt héten sok
mindig felszaporodnak a
mezőt átnéztem, és bi
rágcsálók, amelyek utá
zony nagyon meg vol
Tel.: 2-41-74
na belakják a vetéseket.
tam lepve, amikor azt
Mikor is célszerű el
láttam, hogy rengeteg
mező meg van fertőzve a rág kezdeni védekezni a rágcsálók ellen?
A vetéseinket minden héten leg
csálókkal, különösen a többéves
füveknél (lucerna, lóhere), egyes alább egyszer körbejárjuk, hogy
táblákat teljesen elpusztítottak az idejében meg tudjuk állapítani a vé
egerek. Azért már most különös dekezési munkálatok időpontját. Ha
figyelmet kell fordítani ezekre egy hektáron három–öt „kolóniát”
a kultúrákra. Ha ez továbbra is találunk, már célszerű elkezdeni a
így fog folytatódni, akkor ez a védekezést. Már, mint említettem,
probléma az őszi kalászosoknál a többéves füveknél (lucerna, lóhe
re) azonnal el kell kezdeni a véde
is meg fog jelenni.
Sok gazda felteszi a kérdést, kezést, mert ott a leghamarabb kez
hogy lehet-e a vetőmagot olyan dődik el a rágcsálók megtelepedése.
Felmerül a kérdés, milyen vegy
csávázószerrel ledolgozni, hogy
a rágcsálók ne károsítsák. Saj szereket is használjunk, ami nem
nos ilyen módszer még nem lé nagyon drága és hatásos?
Erre a célra a legalkalmasabb a
tezik. A csávázószerekkel egyes
gombabetegségeket tudjuk el Brodisan, amit meg lehet vásárol
pusztítani, amiről már részlete ni egyes gazdaboltokban. Hogy mi
sen írtam az előző cikkeimben. nél gazdaságosabban használjuk fel
Szeretném felhívni a gazdák fi a vegyszert, azt tanácsolom, a gaz
gyelmét, hogy a rágcsálók elle dák kooperáljanak és úgy vegyék
ni védekezés speciális, úgyne meg a vegyszert, és maguk készít
vezett rotendicidekkel végez sék el a csalit, amit majd fel fognak
zük, amit meg lehet vásárolni a használni a védekezéskor. A csali el

készítésekor használhatunk búzát,
árpát, zabot stb. Egy mázsa csali
előkészítéséhez 2,2 liter Brodisant
használunk fel, amit nem keve
rünk fel vízzel. A hatékonyság nö
velése érdekében célszerű hozzá
adni ehhez a keverékhez 2-3 liter
elhasznált napraforgó olajat.
Amire különösen felhívnám
a figyelmet: vigyázzunk a ter
mészetre a csali szétrakásakor!
Ne szórjuk szét a mezőn, hanem
csak a lyukakba helyezzük el, ez
zel megkíméljük a vadállatokat
(nyulak, őzek, sasok stb.) a mér
gezésektől. Amit szeretnék kér
ni a termelőktől, hogy rendkívül
komolyan végezzék el a rágcsá
lók elleni védekezést.
Szeretném még felhívni a
gazdák figyelmét a fiatal gyü
mölcsösök rágcsálók elleni vé
delmének fontosságára különö
sen az almatermésűeknél, mert
itt visszafordíthatatlan károkat
okozhatnak. A gyökérnyak kö
rül átrágják és a gyökérrendszer
nél telepednek a rágcsálók, meg
rágva a fiatal gyökereket és ezzel
elpusztítják a fiatal fákat. A fiatal
gyümölcsösökben célszerű csali
nak használni az úgynevezett bri
ketteket, amelyeket egész tél fo
lyamán a rágcsálók fogyaszthat
ják, még a hó alatt is hatásosak.
Ezeket a briketteket is meg le
het vásárolni a gazdaboltokban.
Várom továbbra is kérdése
iket, szívesen válaszolok Önök
nek. Tel. 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

tos és szintén munkaigényes fo
lyamat következik, méghozzá a
gumók mosása. Ezzel a művelet
tel eltávolítjuk azokat a talajszen�
nyeződéseket a gumókról, ame
lyeket nem tudtunk maradékta
lanul leszedni felszedéskor. Ezt a
munkafolyamatot nagyban befo
lyásolja a talajunk szerkezete. A
homoktalajokon termesztett édes
burgonyát sokkal kevesebb idő
be kerül megmosni, mint a kötött
vagy középkötött agyag talajo
kon termesztett batátákat. A mo
sást követően és a tárolását meg
előzően csupán egy művelet ma
radt hátra, ez pedig nem más, mint
a hőkezelés.
Hőkezelés
A hőkezelést közvetlenül a
mosást követően végezzük. Ezt
a folyamatot egy olyan helyiség
ben (palántanevelő, raktár stb.)
hajtsuk végre, ahol 3-4 napon ke
resztül 30 °C körüli hőmérsékle
tet és szellőztetést tudunk bizto
sítani az édesburgonyá
inknak. Erre a folyamatra
azért van szükség, hogy a
betakarítás során keletke
ző sérülések begyógyul
janak, ezzel biztosítva a
gumók hosszabb távú el
tarthatóságát.
Tárolás
A tárolásra a legalkal
masabb egy olyan helyi
ség, ahol 14 °C állandó
hőmérsékletet tartani tu
dunk az egész év folya
mán. Ilyenek lehetnek a
házhoz tartozó fűtetlen
helyiségek: garázs, elő
tér vagy pince. Mint arról
már szó esett, a batáta na
gyon érzékeny a hidegre,
ezért 12 °C alatt semmi
képpen ne tartsuk. Táro
lása során a 20 °C körü
li hőmérsékletet is kerül
ni kell, mivel ennél a hő
mérsékletnél csírázásnak indul.

Ügyesen
szinte minden
tárolható!

Nem győzzük eleget hangoztatni, hogy milyen fontos minden
lehetőséget kihasználni a termények tárolására. Van azonban néhány trükk is...
A gyökérzöldségek (sárgaré
pa, petrezselyem, pasztinák, téli
retek, cékla, torma) nagy értéket
adnak a téli hónapokban. Eze
ket a legcélszerűbb pincében,
nyirkos homokban eltartani, de
fa- vagy műanyag ládába, so
ronként berakva, az egyes sorok
közé több rétegű papírt téve, akár
az erkélyen is tárolhatók. Persze,
ha nagy a hideg, akkor a ládát be
kell takarni pokróccal, használt
paplannal, ami fölé – a nedves
ség felfogására – még egy mű
anyag fóliát is terítsünk.
Városi lakásban is lehet rövi
debb ideig burgonyát tárolni. A gu
mót át kell rakni kender- vagy pa
pírzsákba, hogy ne érje fény! Az
erkélyen, műanyag fóliával leta
karva megvédhetjük a kiszáradás
és a penészedés ellen; ha fagyos
ra fordul az idő, akkor terítsünk a
zsákra pokrócot, vagy védjük több
réteg újságpapírral a hideg ellen.
A szép, érett, hibátlan, zöld,
sárga vagy piros paprikatermé
seket is el lehet tartani néhány
hétig oly módon, hogy a kocsá
nyuk végét egy csepp gyertyá
val lezárjuk és papírszalvétába
vagy papírzsebkendőbe burkol
juk őket. Ily módon bármilyen
fagymentes, hűvös helyen jól tá
rolhatók és decemberben kivá
ló, friss csemegét szolgáltatnak.
Ha a paradicsomtövön ma
radt még zöld paradicsom, ak
kor abból nemcsak salátát lehet
készíteni. A hajtást a zöld para
dicsomokkal együtt levágjuk és
fagymentes helyen (kamrában,
Nagy Csaba falugazdász,
garázsban) felakasztjuk; a bo
Pro Agricultura
gyók fokozatosan beérnek, és a
Carpatika Alapítvány
friss paradicsomot fogyaszthat
juk akár karácsonyig is.
Kevesen ismerik a tarka héjú laskatököt. Ennek a kifejlett, érett,
sértetlen, 3-6 kg-os gyümölcseit minden gond nélkül, hónapokig le
het tárolni fagymentes, lehetőleg egyenletes hőmérsékletű, száraz

helyen. Amikor elkészítenénk, megkönnyíti a háziasszony munká
ját, hogy nem kell gyalulni: a tök húsa forró vízben vékony csíkok
ra esik szét, ezért nevezik istengyalulta töknek is.
A tárolt körték héja megsárgul, elvékonyodik, a húsuk elveszti a
keménységét, illatosak, ízesek, édesek lesznek. A gyümölcsök érési
folyamata egyedi, ezért mindig az éretteket kell kiválasztani, és el
fogyasztani. Alkalmas tárolóban a téli körtefajták gyümölcsei feb
ruár-márciusig is eltarthatók.

Lombhulláskor is védjük a
növényeket!

Ha a gyümölcsfák lombja lehullott, ismét foglalkozni kell a növény
védelemmel. Szinte minden gyümölcsfaj lombját fertőzték a nyáron a
különféle gombabetegségek. Ezért a lehullott lomb összegyűjtése és el
égetése nem elegendő! Még az ősszel meg kell a lombjukat veszített fá
kat alaposan, lemosásszerűen permetezni 2%-os bordói lével, mészkénlé
vel vagy az ezeket helyettesítő gyári növényvédő szerek valamelyikével.
Ne feledkezzünk meg a diófák védelméről sem! Erről a mind
annyiunk számára olyan kedves és hasznos fáról régebben azt tar
tották, hogy nincs szüksége növényvédelemre. Sajnos, ez a helyzet
alapvetően megváltozott: a diófákat sokféle betegség és kártevő sa
nyargatja, úgyhogy átgondolt és szervezett növényvédelem nélkül
már nem lehet diót termelni.
Az őszi fokhagyma gerezdjeit még mindig lehet ültetni jól elő
készített, de nem frissen trágyá
zott talajba.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Kiskorú sérült egy balesetben

Nagyszőlősön október 23-án este súlyos
közúti baleset történt, számol be a 0312.
ua. A rendőrséget 23 óra 45 perckor értesítették arról, hogy a Kopanszka utcában egy kismotor az árokba borul.
A helyszínre kiérkezett rendőrök
megállapították, hogy egy Suzuki már
kájú moped vezetője elvesztette ural
mát a jármű felett és az árokba borult.
A baleset következtében a jármű uta

sa, egy 16 éves nagyszőlősi lány sú
lyos sérüléseket szenvedett, őt kórház
ba szállították. A motoros, egy 22 éves
helyi lakos ittasan vezette a járművet. A
vizsgálat 1,03 ezrelék véralkoholszin
tet mutatott ki.
Az ügyben büntetőeljárást indítottak, a
kismotor vezetőjét előzetes letartóztatás
ba helyezték, a járművet pedig a rendőr
ség büntetőparkolójába vitték.

Halálra verte társát egy huszti férfi
Italozgatás közben halálra verte 49
éves társát egy huszti férfi, tájékoztat a
goloskarpat.info.
Az információk szerint a két férfi kö
zött heves vita alakult ki, mely tragédiával
végződött. A tettest letartóztatták. Az ese
tet az áldozat lakótársa jelentette a rendőr
ségnek, aki elmondta, hogy életjelek nél

kül talált rá a férfira a házban. A helyszín
re azonnal kiérkezett az operatív csoport,
akik megállapították, hogy az elkövető a
házigazda 37 éves huszti vendége volt.
Az ügyben eljárás indult, a tettest elő
állították, a vizsgálatok megkezdődtek.
A gyilkosra akár 10 év börtönbüntetés
is várhat.
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Derbi-győzelemmel hangolt a Fradi a Dinamo Kijevre

Minaji pontszerzés Kovalivkában

Az OTP Bank Ligában a 8., míg az ukrán élvonalbeli pontvadászatban a 7.
forduló mérkőzéseit rendezték a hétvégén.
Az egyre súlyosbodó járványügyi
helyzet ellenére közel telt ház, 16 ezer
néző láthatta a Groupama Arénában az
FTC – Újpest derbit, ahol a remek hangu
lat is garantálva volt, hiszen a címvédő és
listavezető Ferencváros jó játékkal 2-0-ra
verte a derekasan küzdő vendégeket.
A Fradival a Mol Fehérvár és az
újonc Budafok is igyekszik tartani a lé
pést, előbbi az alsóházba visszacsúszó
Mezőkövesd vendégeként, míg a buda
fokiak Zalaegerszegen arattak magabiz
tos győzelmet.

selejtezőben érdekelt Kolosz Kovalivka
vendégeként ért el értékes döntetlent.
Mindkét félidőben gyors gólváltáson
estek át a csapatok: Nurijev a 17. percben
szerzett vezetést a vendégek számára, amit
a hazaiak két perc múlva egalizáltak. A 62.
minutumban Sinder ismét a Minajt juttat
ta előnyhöz, ekkor egyetlen percet kellett
várni az egyenlítésre.
A Juventus elleni BL-nyitány és a
Fradi elleni budapesti fellépés között a
Dinamo Kijev az Olekszandriját győzte
le egyetlen találattal, amit Popov az első
percben szerzett. Rossz hír a D-betűsök
számára, hogy koronavírus-fertőzés miatt
a csapat két alapembere, Buscsan kapus és
a védő Mikolenko Budapesten nem állhat

Hosszú idő után nyert ismét a Diós
győr, amely a bajnokságot remekül kezdő,
de azóta több vereséget is begyűjtő Pus
kás Akadémiát győzte le.
Eredmények: FTC – UTE 2-0, MTK
– Kisvárda 1-1, Paks – Honvéd 0-0, ZTE
– Budafok 1-3, Mezőkövesd – Fehérvár
1-2, Diósgyőr – Puskás Akadémia 3-0.
A bajnoki tabellát a többiekhez képest
két mérkőzéssel kevesebbet játszó FTC
vezeti 16 ponttal a 15 pontos Fehérvár és
13 ponttal harmadik Budafok előtt.
***
Az ukrán élvonalban Kárpátalját kép
viselő Minaj FC jól helyt állt a 7. forduló
ban, mivel a nemrég még az Európa Liga

Mircea Lucescu rendelkezésére.
A Real Madrid ellen elért bravúros
idegenbeli sikert követően a Sahtar csak
ikszelni tudott a Vorszklával szemben, és
már 4 pont a hátrány a tabellán a Dinamo
mögött.
Eredmények: Kolosz Kovalivka –
Minaj FC 2-2, Sahtar Donyeck – Vorszkla
Poltava 1-1, Olimpik Donyeck – Gyeszna
Csercsihiv 0-2, Dinamo Kijev – FK
Olekszandrija 1-0, FK Lviv – Dnyipro
1-3, Inhulec Petrovo – FK Mariupol 1-1,
Zorja Luhanszk – Ruh Lviv 4-0.
A tabella élén a 17 pontos Dinamo Ki
jev áll a 15 pontos Vorszkla és 13 ponttal
harmadik Sahtar előtt.

Néhány sorban

Ilosva vezeti a tabellát 20 ponttal a 19
pontos Huszt előtt.
***
A legtöbb helyen zártkapus meccseken
elrajtolt az európai nemzetközi labdarú
gó idény 2020–2021-es idénye.
A G-csoportban az FTC bátran kez
dett, de végül 5-1-re maradt alul a hajrá
ban 10 emberrel is két gólt szerző ellen
féllel szemben. Ugyanebben a négyesben
a Dinamo Kijev hazai pályán 2-0-ra kapott
ki a Ronaldo nélkül felálló Juventustól.
Az egész forduló legnagyobb meg
lepetését szerezte a tartalékos Sahtar
Donyeck azzal, hogy Madridban 3-2-re
legyőzte a Realt.
A folytatásban FTC – Dinamo Ki
jev, illetve Sahtar – Inter találkozók kö
vetkeznek.
***
A női kézilabda Bajnokok Ligája 6.
fordulójában a hosszú idő után ismét
teljes játékoskerettel kiálló FTC remek
hajrábeli teljesítménynek köszönhető
en 32-25-re győzte le a szlovén Krim
Ljubljanát.
A Győri Audi ETO idegenbeli mec�
cse viszont elmaradt a montenegrói
Buducsnoszt ellen, mivel fertőzés-eset
miatt a győriek teljes kerete is karantén
alá került.

Halálos baleset történt a Beregszászi járásban

Halálos sérüléseket szerzett egy oroszi
nő egy közlekedési balesetben, írja a
mukachevo.net.
Az eset október 21-én történt. A beje
lentést követően a rendőrség operatív cso
portja kiérkezett a helyszínre, akik meg

állapították, hogy egy Mercedes Sprinter
19 éves sofőrje elvesztette uralmát a jármű
felett, s elgázolt egy gyalogost. A 46 éves
nő a helyszínen életét vesztette.
A baleset pontos körülményeit még
vizsgálják, az ügyben eljárást indítottak.

Halálos baleset Ilosván
Október 21-én délben halálos kimenetelű közúti baleset történt Ilosván, számol be a pmg.ua.
Beregkisfalud (Szilce) irányában, az
OKKO tankolóállomás mellett egy Sko
da márkájú gépkocsi elütött egy kerék

párost. A baleset okait és körülményeit a
rendőrség vizsgálja.
Egyébként ezen a szakaszon ez a má
sodik halálos baleset idén. Májusban egy
Mercedes márkájú gépkocsi sofőrje gázolt
el egy kerékpárost.

Késsel támadtak a járókelőkre éjjel Ungváron
A megyeszékhelyen október 21-re virradóan arról érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy ismeretlenek késsel fenyegetőznek az utcán, írja a pmg.ua.
A telefonáló elmondta, hogy a Szilvay
utcában néhány férfi késsel támadt a járó
kelőkre. A megadott címre kiérkezett rend

őrök, a sértettel beszélgetve, viszonylag
pontos leírást kaptak a támadókról. Ez
után a rendőrök bejárták a környéket és rá
találtak a vélhető elkövetőkre. A közelük
ben, a bokorban egy eldobott kés is hevert.
A rendőrök feltartóztatták a támadó
kat, és értesítették az esetről a nyomozókat.

Tömegbaleset a Kijev–Csap autóúton

Halálos kimenetelű tömegbalesetről számol be a mukachevo.net, amelyik a Kijev–Csap autóúton történt október 19-én.
A Kijev–Csap autóúton négy jármű üt
között össze: egy VAZ–2109-es, egy Opel

Astra, egy Citroen és egy Mazda. A bal
esetben életét vesztette a VAZ sofőrje és
egyik utasa, valamint a Citroen egyik utasa.
A baleset pontos körülményeit még
vizsgálják.

Tűz ütött ki egy lakóházban az Ilosvai
járásban

Tűz ütött ki egy családi házban az
ilosvai járási Boródon – olvashatjuk a
mukachevo.net hírportálon.
A helyszínre azonnal kiérkezett a Rendkí
vüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ)
kárpátaljai kirendeltségének ilosvai egysége

két járművel. A tűzoltók minden igyekezeté
nek ellenére a tűz érkezett megsemmisíteni a
tetőszerkezetet 20 négyzetméteren, valamint
a személyes holmik egy részét.
A tűz kitörésének okát és az általa oko
zott kár értékét még vizsgálják.

Romák támadtak rá iskolatársukra
Ökörmezőn

Ökörmező egyik iskolájában történt
felháborító esetről számol be a pmg.ua.
Egy vita során az intézményben tanuló romák rátámadtak egy diáktársukra, s annak édesanyjára.
Az iskola tanulóinak 20%-a roma szár
mazású. Az intézményben tanuló gyere
kek azt állítják, hogy folyamatosan sér

tegetik őket és borzalmas magaviseletet
produkálnak.
Az információk szerint a roma gyere
kek azért támadtak rá a gyerekre és édes
anyjára, mert a fiú megpróbált megvédeni
tőlük egy fogyatékossággal élő gyermeket.
A szülők a hatóságokhoz fordultak, az
ügyben tart a nyomozás.

Illegális migránsokat és segítőjüket fogták el a
rendőrök Csarodán

A külföldiek nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét.
A Barabási Határrendészeti Kirendelt
ség munkatársai 2020. október 23-án 22
óra 30 perckor intézkedtek a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitány
ság Migrációs Osztályának jelzése alapján
Csarodán, egy személygépkocsival közle
kedő 42 éves magyar-ukrán kettős állam
polgárral szemben, adta hírül a police.hu.

A járművezető a gépkocsijában két
külföldit szállított, akik szír állampolgár
nak vallották magukat, de személyazonos
ságukat és magyarországi tartózkodásuk
jogszerűségét nem tudták igazolni.
A rendőrök a gépkocsi két külföldi uta
sát idegenrendészeti eljárás lefolytatása
miatt, míg a járművezetőt embercsempé
szés elkövetésének gyanújával előállítot
ták a határrendészeti kirendeltségre.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Az országos harmadosztályú labdarú

gó-bajnokságon szereplő Ungvári FC
Tiscsenkónak a 94. percében szerzett ta
lálatával mentett pontot hazai pályán
Csernyihiv ellen (1-1).
A 8. forduló találkozóját eredetileg
Csernyihivben kellett volna lejátszani, de
az ottani súlyosbodó járványhelyzet mi
att a csapatok felcserélték a pályaválasz
tói jogot.
A bajnoki tabellát az Epicentr
Dunajivci vezeti 17 ponttal az egyformán
16 pontos Pogyilja Hmelnickij és Ung
vár előtt.
Volodimir Vaszjutik együttese az ok
tóber 31.-én esedékes 9. fordulóban az él
mezőnyhöz tartozó Kárpáti Halics gárdá
ját fogadja majd.
***
A Kárpátaljai Megyei élvonalbeli labda
rúgó-bajnokságban a 9. forduló mérkő
zéseit rendezték a hétvégén. Már lassan
nem is lehet a meglepetések között em
líteni, hogy ismét vereséget szenvedett a
címvédő Nagyszőlős, amely így a tabella
második feléhez csúszott vissza.
Eredmények: FC Polena – Nagy
szőlős 2-1, Ilosvai Buzsora – Irhóc 5-1,
Szerednye – Huszt 0-0, Rahói Kárpá
ti – FK Medvigy Borhalom 1-1.

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

Ingatlan
Ház eladó
Családi ház eladó Bereg
szászban az Arany János u.
21. szám alatt, közel a köz
ponthoz. Áron alul. Mob.:
066-0162484.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás csa
ládi ház eladó nyári kony
hával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpar
tig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +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 m -es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
2

Bátyúban nagyon jó helyen
– közel a középiskola, üz
letek, vasútállomás – eladó
egy régi építésű ház, ben
ne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földte
rület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Lakás eladó
Beregszászban a Sztefanik
utcában 3 szobás lakás eladó
a második emeleten, önálló
fűtéssel, internettel. Mob.:
099-9070381.

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.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai
utcában. Új típusú fa
nyílászárók, balkon,
lodzsa. Önálló fűtés,
internet. Mob.: +380987050320.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén el
adó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36205648127.

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

Technika
Televízió
Vásárolnék elektronikát: a
szovjet időből tévéket, rá
diókat, magnókat és számí
tógépeket. Mob.: +380508215686.

Szolgáltatás

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

Munka
Újlak előtti éttermünkbe
mosogatót és konyhai kisegí
tőt, kinti munkára pedig ud
varmestert keresünk. Érd.:
095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

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.

Magyarországi pékségekbe

Ardóban eladó kétszobás,
összkomfortos ház, kerttel,
0,083 területű. Tel: 0957254060.

Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES

Borzsován összkomfortos
családi ház eladó. Tel: 0994359507.
Családi ház eladó Eszenyben
(Pázsit u. 66., Ungvári járás),
120 m2, 19 szotek. Irányár: 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.

keresünk munkatársakat

kiemelkedő fizetéssel.
Részletes információ:

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Idősgondozó/házvezetőnő kerestetik Szegeden
ottlakással. Előny: orosz
(vagy más szláv) nyelvtu
dás, idősgondozás terén
szerzett tapasztalat. Ked
ves, emberséges, rend
szerető hölgy jelentkezé
sét várom. Dohányzás, ita
lozás kizáró körülmény.
Bér: lakhatás, teljes körű
ellátás + 100.000,- Ft/
hó dr. Deilinger Viktória
+36304878265 deilinger.
viktoria@gmail.com.

Munkásokat keresünk
szalagparketta gyártó
cégbe. A betanítást vállal
juk. Munkásoknak 1000012000 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).
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Káposztaszedés Hollandiában (nők és férfiak
18-65 év között). Fize
tés: 220 euró/nap teljesít
ménytől függően. Mob.:
067-5050410.
Munkalehetőség Csehországban! Facsemeték
ültetése erdőkben. Magyar
útlevél! Ukrán útlevéllel
várni kell az engedélyre.
Mob.: 067-5050410.
Webáruházunk (www.
kreativator.hu) munkatár
sat keres ügyfél kapcsolat
tartó, ügyintéző munkakör
ellátására. Feltétel az ukrán
és magyar nyelv ismerete (az
angol plusz előny) szóban
és írásban, önállóság, rugal
masság, nyitottság új isme
retek elsajátítására. Fix bé
rezés. Munkavégzés helye:
Beregszász, teljes munkaidő
(heti 5 nap/8 óra). Jelentkez
ni önéletrajzzal az alábbi cí
men: info2@kreativator.hu.
Mob.: 099-7345292 (Már
ton Gábor).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg-

Targoncakezelőket

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

Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

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

További ajánlataink:

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

- Belorusz beltéri ajtók

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapá
csok, autóhoz való szere
lő kulcsok. Mob.: +380996608338, +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, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

Bútor
Használt szolyvai és román
szekrénysor eladó. Tel: 0668548536.
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 7000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

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

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz

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

- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

akció

-20 -40
%!

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

Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 métere
sek, armatúra vasak, 3-4 mé
teresek, deszkák, 5-7 méte
resek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Eladó boroshordók: 300 li
teres, 65 literes. Ugyanitt ká
posztagyalu, fonott korsók
– 12 és10 literes, és káposz
táshordó, 100 literes. Mob.:
066-8243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

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

Növény
Beregszászban szamócapa
lánta eladó. Mob.: +380662406034.
Folytatás a 13. oldalon

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

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

Háziállatok
Drótszőrű fox terrier kis
kutyák eladók aktívan vadá
szó szülőktől. Irányár: 2000
UAH. Érd.: 050-5472526.
Fejőskecskék eladóak Be
regszászban. Mob.: 0957405750.

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

Közlemények
Beregszászban eltűnt egy kis
termetű, róka kinézetű kutya a
vasútállomás környékén. A be
csületes megtaláló jutalomban
részesül. Mob.: 099-6397796.
Özvegyasszony vagyok,
olyan házaspárt keresek, aki
gondomat viselné házamért
cserébe. Mob.: 068-7900199.

Felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mun
katársat keres képgyűjtemények felügyeletére és művészeti
programok szervezésére.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jártasak a
művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel rendelkez
nek (specialiszt, BSc, MSc).
Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Főiskolá
nak címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön ki
térve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége van: inté
zet és szak megnevezésével, esetleges szervezői tevékeny
ség bemutatása).
3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00 (közép európai idő szerint)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elektroni
kus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-címre, nyomta
tott formában a következő címre várjuk: 90202 Beregszász,
Kossuth tér 6., személyzeti osztály. A levél tárgyaként főis
kola-művészeti munkatársa címet jelölje meg!
A beérkezett anyagok kiértékelése után a főiskola veze
tősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

A kis Moticska Palikánál SMA (Spinális Izomatrófia) 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 telefonszámot +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 Kárpátalján élő, 16 év és 30 év közötti 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 képzőművészetének 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 ingye
nes részvételi lehetőséget nyer a kárpátaljai ifjú mű
vészek tavaszi, egyhetes alkotótáborába, ahol a zsű
ritagokkal együtt alkothat egy héten át. A szervezők
biztosítják a kiválasztott művészek számára az uta
zást, szállást, háromszori étkezést és részben a mű
vészeti kellékeket (vászon, papír, farost lemez stb.).
A résztvevők a zsűri által kiválasztott egyik alkotá
sukat felajánlják a szervezőknek. Az alkotótáborban
kiválasztott alkotások a karácsonyi tárlaton díjazott
műalkotásokkal, valamint a zsűritagok alkotásaival
együtt részt vesznek majd a projekt 2021 nyarára ter
vezett 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 vis�
sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20-ig.
A zsűri által kiválasztott műveket a zsűri értesítését
követően a következő címre kérjük eljuttatni postai úton
(megj. a postai költségeket a feladó fedezi.) vagy szemé
lyesen: Magyarország Konzulátusa, 90202, Beregszász,
Bogdan Hmelnickij u. 53.
Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

Szilágyi Mátyás főkonzul

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partne rünk!

Újságárusokat
keresünk!

A Kárpátinfo heti
lap szerkesztősége újságárusokat ke
res a Beregszászi és a
Nagyszőlősi járásokban,
akik előfizetőket tobo
roznak és kiviszik az új
ságot. Fizetés teljesít
mény szerint. Jelentkezés
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283.

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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KÁMME FOTÓMŰHELY:
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Ala
pítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) céljai és fel
adatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben műkö
dik alapítója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gon
dolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek meg
őrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a
társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és
értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény al
kotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, ma
radandó értékeinek létrehozása érdekében. A KÁMME Alapít
vány „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatá
sa” alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DI
GITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, hatá
ron túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény
ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban: Kárpát-me
dencei arcok – Önarckép (figyelem: nem szelfi, hanem olyan
önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitval
lását, hogy hol helyezi el magát a világban) 1. Mindenszentek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás,
a lelki felkészülés művészi ábrázolása) 2. Karácsony (még
élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás,
Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, Kiskarácsony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövetelének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még
élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás,
búcsú). A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentá
ló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott
művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által leg
jobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben meg
rendezendő fotóművészeti alkotótáborba. A pályázatra olyan
új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet be
küldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pá
lyázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfel
jebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek szá
ma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában
részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei ar
cok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben
elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az erede
ti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázó
nak rendelkeznie kell az eredeti fotók ,,nyers” (lehetőség sze
rint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tar
talmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonás
sal a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely. Pályáz
ni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött,
digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép
hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. Beküldési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategória: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kategória: 2021. május 28. A nevezés díjmentes. A nevezés a ki
töltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű be
küldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.
keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is meg
küldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Ala
pítvány címére (1016 Budapest Aladár u. 17). A nevezés csak a
határidőkig megérkezett fotó(k) és nevezési lap esetén érvényes.
A pályázó a pályázata és a nevezési lap beküldésével hozzájárul
személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltéte
lek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcso
latos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) be
küldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek sze
mélyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal
lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, to
vábbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő joga
it. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fa
kadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelős
séggel tartozik és köteles a KÁMME-t mindennemű jogi igény
érvényesítése alól mentesíteni. A pályázók a pályaműve(i)k és
az aláírt nevezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy
a rendező a beküldött pályaműve(ke)t térítésmentesen, szerzői
jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, földrajzi és időbeli kor
látozás nélkül, nevük feltüntetésével: ▪ a kiállítás és/vagy kiállí
tás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként be
mutassa; ▪ a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotó
művészet támogatása” alprojekttel és a kiállítással kapcsolatos
on-line és nyomtatott publikációkban felhasználja; ▪ a pályázat
és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása”
alprojekt online és nyomtatott archívumában megőrizze; ▪ nyil
vánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; ▪ a pályá
zat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet tá
mogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és
ott publikálja; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresz
tény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szak
mai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra
való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön
írásbeli megállapodás alapján jogosult. A zsűrizés: a zsűri pon
tozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről.
Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsű
ri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfe
lelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiál
lításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem auto
matikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályáza
ti feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése el
len nem lehet fellebbezni. A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna
Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész, Józsa Judit kerá
miaszobrász, művészettörténész, Keresztes Dénes, a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese, Madarassy István
Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész Molnár János festő- és
grafikusművész. Díjazás: a rendező kategóriánként egy hivatá
sos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 50.000 Ft értékű
(igény szerinti) fotóeszközzel. Azok közül a pályázók közül, akik
valamennyi kategóriájában részt vettek, egy hivatásos és egy ama
tőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény sze
rinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot,
a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik
és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltétele
ket. További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy +
36-1-328-0164. Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján,
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás megnyitója és díjátadó:
2021 nyara, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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Kaleidoszkóp

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,

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

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 ös�
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 kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Egyet fizet, hármat kap!

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez az időszak elő
re jelezheti a mentá
lis elégedetlenséget,
depressziót és szo
rongást, a feszültség és a
stressz eluralkodhat az éle
tében. Ez a hét kényelmet
len, kihívásokkal teli és bo
nyolult lehet az Ön számára
és talán el akar majd vonul
ni az emberek elől, arra az
időre, amíg ismét feltöltő
dik megkönnyebbüléssel és
nyugalommal.

Bika (4. 21.-5. 20.)
A siker kulcsa ezen a
héten az, hogy előtér
be helyezze az önbizal
mát. Elegendő önbiza
lommal ugyanis maximálisan ki
tud teljesedni ebben az időszak
ban. A lelki és érzelmi egészség
kulcsfontosságú a kiegyensú
lyozottsághoz, és szüksége van
a jólléte folyamatos fenntartásá
ra. A sikerességi szintje a mun
kahelyén hihetetlenül magas és
jól fog boldogulni a versenytár
saival szemben.

Ikrek (5.21.-6.21.)

mon lehet jelentkezni.

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

Загублений атестат про середню освіту на ім”я
Попович Федір Федорович серія АЗ №273438
виданий Берегівською середною школою № 3 м.
Берегово, Закарпатська обл. УРСР у 1990 році,
вважати недійсним.

hirkereso.hu

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko
la mély megrendüléssel értesült dr. Kótyuk István
nyelvész, tankönyvíró, nyugalmazott egyetemi és főis
kolai tanár, a Filológia Tanszék korábbi tanszékvezető
je haláláról.
A Rákóczi Főiskola teljes közössége együttérzését
és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak és a
hozzátartozóknak.
A Főiskola dr. Kótyuk Istvánt saját halottjának tekinti.

www.karpatinfo.net

Ezen a héten az élete
legtöbb területén az
izgalom hiányát fogja
érezni, de különösen a munka
területén. Ez befolyásolhatja,
hogyan teljesít a munkahe
lyén és negatív hatással lehet
a másokkal való együttműkö
désre, vagy az előléptetési le
hetőségére. Több veszekedés
re számíthat a magánéletében,
de szerencsére felcsillan egy
kis szikra a boldogságra a sze
relemi életét illetően.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Bizonyos kudarcok,
akadályok és konf
liktusok problémákat
okozhatnak ezen a héten Ön
nek. Nem minden alakul úgy,
ahogyan azt eltervezte. Emlé
keztetnie kell magát arra, hogy
nem tarthat mindig mindent a
kezében. A dolgok sok esetben
maguktól megtörténnek, mi
alatt mi tervezgetünk, és ezek
az esetek emlékeztetnek ben
nünket arra, hogy nem tudunk
mindent ellenőrzés alatt tartani.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Ezen a héten félelmet
fog érezni akár önma
gával, akár általános
értelemben a világgal szem
ben. A félelem egy szörnye
teg, amit mások szorongá
sa táplál, tehát, fontos, hogy
nyugodt és körültekintő ma
radjon. Ne engedje meg ma
gának, hogy beleessen a szo
rongás spiráljába. A meditá
ció egy remek módja annak,
hogy a dolgokat a valóságnak
megfelelően észleljük.

Szűz (8.24.-9.22.)
A sors váratlan fordu
latokat tartogat az Ön
számára ezen a héten.
Az idő során felmerülő prob
lémák sajnos egyszerre mu
tatkozhatnak meg, ezáltal né
hány párkapcsolat szakítás
sal zárulhatnak, a házassá
gok pedig válással végződ
hetnek. Emellett szembe ke
rülhet olyan akadályokkal és
nehézségekkel, amik meg
gyötörhetik a többi emberi
kapcsolatát is.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ön hihetetlenül in
telligens, előrelátó és
ügyes, ráadásul mű
vészi és kreatív adott
ságait a héten jócskán kama
toztathatja. Ha ugyanis mind
ezt kihasználja, új lehetősé
geket találhat ki a pénzszer
zésre. Belevágni a saját vál
lalkozásba egyike lehet azok
nak a lehetőségeknek, ami
ket vonzónak tart, mivel ez
függetlenséget és szabadsá
got jelenthet az Ön számára.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Lehet, hogy túl sokat
vár el a környezetétől,
ennek eredményeként
úgy érezheti, hogy ki
hívásokkal kell szembenéznie,
amikor bölcs, átgondolt dön
tést kell meghoznia. Egy sze
mélyen dilemma lóghat a leve
gőben, és nem tudja, hogyan
oldhatná meg ezt a problémát.
Azonban segíthet, ha kikéri az
idősebb rokonok tanácsát, hi
szen az ő bölcsességüket sem
mi sem képes pótolni.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A belső ambíciói
előtérbe kerülnek a
héten, és végre ké
pes lesz összhangba
hozni a legmélyebb vágyait
és igényeit. Képes lesz arra
is, hogy a terveit ne tartsa
magában, hanem megossza
másokkal is, és komoly lé
péseket tegyen annak érde
kében, hogy álmai végre va
lóra váljanak. Ambíciói kü
lönbözhetnek másokétól, de
ez egyáltalán nem baj.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ez a hét az Ön szá
mára rendkívül har
monikusan és boldo
gan fog telni, munkamorál
ja miatt garantáltan jó ered
ményeket fog elérni szinte
minden téren. Pénzügyileg
és szakmailag is kifizetődik
mindaz a jó, amit az utóbbi
időben letett az asztalra, és ez
csak arra inspirálja, hogy még
jobban teljesítsen. Gondolata
iban egyre többször felmerül
egy bizonyos utazás.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Diszharmónia, negativitás és szorongás
lehet jelen ezen a hé
ten, különösen a szeretteivel
kapcsolatban. Talán úgy érzi,
hogy nem lehet önmaga. Szá
mos rossz gondolat tör utat
magának Önben, ami nehéz
ségeket okozhat, ezért tegyen
meg mindent annak érdeké
ben, hogy leküzdje ezeket.
Könnyen rosszul érezhetjük
magunkat, és sötétnek lát
hatunk mindent, ha hagyjuk.

Halak (2.21.- 3.20.)
A jelenlegi nyugal
ma, békéje és hig
gadtsága az, amivel
magához vonz másokat, kü
lönösen a krízishelyzetekben.
Azt veszi majd észre, hogy a
barátai és a családja Önhöz
fordulnak majd tanácsért és
útmutatásért és Ön tölti be a
tanár, a vezető vagy a guru
szerepét a környezetében,
még akkor is, ha nem szeret
né. Ön művészi beállítottsá
gú személy.

Mozaik

Ezt teszi a szervezeteddel a csodálatos
vírusölő gyógy- és fűszernövény
Van, aki minden nap imádja, és van, aki
csak húsvétkor veszi elő, pedig számtalan
pozitív tulajdonsággal rendelkezik, amely
sokat segíthet szervezetünknek az év minden
napján. Ez nem más, mint a torma, amiről
sokan talán nem is tudják, hogy mennyi előnyös hatása van, amelyek bizony jól jöhetnek az étrendünkben és a házi patikában is.
Vitaminok, ásványi anyagok
A torma nagy mennyiségben tartalmaz B- és C-vita
mint (ez utóbbiból a citromnál is többet), valamint olyan

salakanyagoktól, így felfrissül és megkönnyebbül, egyben
védettebb is lesz a támadó kórokozókkal szemben.
A torma kiváló eleme lehet a méregtelenítő kúránknak,
érdemes minden nap fogyasztani belőle.
Nem kell túlzásba vinni, de egy kiskanálnyi reszelt tor
ma már bőven hatásos lesz, szendvicseinket például bár
mikor feldobhatjuk vele.

Gyulladáscsökkentő

A torma hatóanyagainak köszönhetően hatékony gyul
ladáscsökkentőnek számít: segíti a szervezeten belüli gyul
ladások mielőbbi gyógyulását, antibakteriális hatású. A
húgyutak gyulladásai esetén kifejezetten ajánlott, napi rend
szerességgel elég egy kis mennyiséget fogyasztani belőle.
Külső gyulladásokra is hatásos lehet, de a bőrrel érint
kezve könnyen irritációt vált ki, ezért érdemes óvatosan
kezdeni a külsőleg való alkalmazást.

Megfázás

A torma egyik jellegzetes eleme a népi gyógyászat
nak, legtöbbször megfázásra és ezzel kapcsolatos problé
mákra javasolják. Frissen reszelve felszabadul az illóola
ja, amely azonnal és hatékonyan tisztítja az orrunkat, át
járja a légutakat.
Antibakteriális hatásának köszönhetően hatásos min
denfajta légúti fertőzés ellen, akár párhuzamosan is alkal
mazható: belsőleg és inhalálva egyaránt. Köhögésre, hörg
hurutra, váladékoldásra kiváló.
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A füled többet elárul az egészségi állapotodról
mint gondolnád: ezekre figyelj oda
A fülünkre nem feltétlenül fordítunk nagy
figyelmet, pedig sok esetben már egy-két
apróság is fontos dologra utalhat. Akár
a fülcsengésről, akár a bőrödről van szó,
mindezekkel üzenni próbál a tested!
Ránc a fülcimpa előtt

Ha a fejed és a fülcimpád találkozásánál észreveszel
egy ráncot, érdemes mostantól jobban odafigyelned a ko
szorúereidre. Szakértők szerint ugyanis ez arra utalhat,
hogy nincs minden rendben velük.
Úgy vélik, a fülnél és a szívnél található kisebb vér
erekben lerakódás lehet, és ez ilyen tünetet produkálhat
a bőrön. Összességében ez még nem jelent gondot, in
kább innentől kezdve arra kellene figyelned, hogy egész
ségesebben étkezz.
Ha viszont ehhez más tünetek, például légzési ne
hézségek, mellkasi fájdalom jelentkezik, kérd ki orvos
véleményét!

Fülcsengés

Emberek milliói tapasztalják meg gyakran a fülcsen
gést, így ezzel a problémával nem vagy egyedül. Noha

Univerzális torma

hasznos ásványi anyagokat, mint a kálium, a kalcium, a
vas és a foszfor.
Naponta egy kis adag fogyasztása már bőven fede
zi a szervezet vitaminszükségletét, és különösen a hosszú
tél végén, a tavasz kezdetén nyújt nagy segítséget a kime
rült szervezetnek, hiszen segít feltölteni annak tartalékait.

Emésztés

A torma egyértelműen rendelkezik emésztést könnyí
tő hatással. Fogyasztása különösen a nehéz, zsíros ételek
mellé javasolt, mivel segít a szervezetnek a nehezebb táp
lálékok feldolgozásában is.
Fogyókúra kiegészítőjeként is kiváló, mivel egészsé
gesen tart, és fokozza az emésztést, ami nem csak a fo
gyást, de az emésztőrendszer tisztulását, méregteleníté
sét is eredményezi.

Méregtelenítés

A méregtelenítés egy manapság már sokak által rend
szeresen végzett, a szervezet számára nagyon hasznos fo
lyamat. A test ilyenkor megszabadul a felgyűlt, felesleges

A torma tehát számtalan oldalról segítheti szervezetünk
megfelelő működését: véd a fertőzések, betegségek ellen,
és pótolja a szervezet kiürült tartalékait is. Serkenti a vér
keringést, csökkenti a gyulladásokat, kiváló méregtelení
tő, és javítja az emésztést is. Bár az íze sok embert eltán
torít, azért nekik is megéri tenni egy próbát.
A torma annyi módon elkészíthető, hogy biztosan min
denki megtalálja majd a neki megfelelőt. Érdemes lesz ke
resni ezeket, szervezetünk hálás lesz érte!

Ár – érték

Egyre elterjedtebb a mindennapi szóhasználatban is az
úgynevezett ár-érték arány. Vagyis nézzük meg egy pilla
natra, hogy egy torma mennyibe kerül, azt hány napon-hé
ten keresztül fogyaszthatja a család minden tagja, és per
sze azt is, hogy mindezért mennyi mindent adunk szerve
zetünknek.
Hasonlítsuk össze az árat a gyógyszerek, vagy akár
az étrendkiegészítők árával, és máris minden érv a torma
mellett szól. Szervezetünk szempontjából nagy értéket fo
gunk kapni kifejezetten alacsony áron – vajon mi lehetne
ennél jobb üzlet?

Nem volt időd hajat mosni? 5 egyperces trükk,
hogy frissen mosottnak tünjön a hajad
Az egész napos rohanás mellett nem csoda,
ha neked sem marad túl sok időd az esti hajmosásra. Emiatt valószínűleg nálad is gyakran megesik, hogy bár nem éppen a legfrissebb a frizurád, inkább szimplán összefogod,
és másnap vagy harmadnap kerítesz sort a
hajmosásra. Csakhogy a gyors copfon kívül akad még néhány klassz módszer, amivel rögtön frissnek tűnhet a frizurád!
Használj száraz sampont

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ráadásul napokat
spórolhatsz meg vele! Amikor úgy érzed, hogy a hajad már
nagyon zsíros, érdemes kipróbálnod a száraz sampont, hi
szen kimondottan egyszerű és gyors a használata, ráadá
sul rögtön frissebbé varázsolja a hajad.
Mindössze fújsz belőle egy keveset a hajadra (különösen
a hajtövekhez), belemasszírozod, majd kifésülöd a tincseidet.
Arra viszont oda kell figyelned, hogy ne használd túl gyakran,
mert kiszáríthatja a hajszálakat: a legjobb, ha maximum két egy
mást követő napon veszed igénybe, és utána megmosod a hajad.

A papírtörlő csodákra képes

Ha nincs kéznél száraz sampon, de mindenképpen sür
gős megoldásra van szükséged, használj papírtörlőt! Oké,
talán ez a trükk nem annyira hatásos, mint a sampon, de
nagyon sokat tud segíteni a hajad állapotán.
Fogd meg a papírt, és a zsírosabb hajtincseket töröld át vele

alaposan! Nagyfokú felszívóképessége miatt gyorsan átvesz
némi olajat a fejbőrödről, és máris jobban fog kinézni a hajad.

Szárítsd meg a hajad

Nem szabad túl gyakran hajszárítót használni mosás
után, mert ez köztudottan megtöri a hajvégeket, de azért
időnként nyugodtan vedd igénybe! Például akkor, ha zsí
rosabb a hajad, de nincs időd megmosni.
A módszer nagyon egyszerű: szimplán kezdd el megszá
rítani és fésülni a hajad úgy, mint amikor hajat mostál, ugyan
is a hő segít megszabadulni némi zsírtól. Még jobb megoldás,
ha előtte a korábban említett papírtörlős trükköt is beveted!

Egy jó frizura mindent megold

Kimondatlan szabály, de ha zsíros a hajad, inkább ne
viseld kibontva! A legjobb, ha olyan fazont választasz erre
a napra, aminél nem annyira szembetűnő, hogy igazából
már tegnap meg kellett volna mosnod a hajad.
A fonatok (például oldalra) ilyenkor különösen hasz
nosak, de a hajpántokat is szokták javasolni a fodrászok
ezekre a napokra. Hidd el, ha ügyesen belövöd a frizurád,
észre sem fogják venni mások, hogy nem direkt van vizes
hatása a tincseidnek.

A hintőpor sokoldalú hasznosítása

Az egyik legjobb egyperces trükk mosatlan hajnál a hin
tőpor! Ez a készítmény csodákra képes, és bizony még a
zsíros hajat is egy szempillantás alatt frissebbé varázsolja.
Szimplán szórj egy keveset a tenyeredre, majd próbáld
meg egyenletesen a hajadba (különösen a hajtövekbe) dör
zsölni. Végül ne felejtsd el egy törölközőt végig futtatni a
tincseiden, nehogy fehér poros maradjon a hajad!

általában ezt a hangos zajok váltják ki, van, hogy egé
szen más dolog bújik meg a háttérben.
Például egy fülfertőzés vagy bizonyos gyógyszerek
egyaránt előidézhetik a hangot.
Sőt, szakértők megállapították már, hogy sok esetben
összefüggésben áll ez a magas vérnyomással vagy magas
koleszterinszinttel, esetleg a hormonális változásokkal.

Viszkető fülek

Nagyon sokszor érzed azt, hogy a füleid (vagy akár
csak az egyik) rendkívül viszketnek belül, és hiába pró
bálod megvakarni, ez egyszerűen nem múlik el?
Ha már régóta küzdesz a problémával, érdemes szak
értői segítséget kérned, hiszen meglehet, hogy gombás
fertőzés okozza, vagy ekcéma van a füleidben! Ha előbbi,
akkor fehér darabkákat találhatsz a füleidben, ha viszont
az utóbbi, akkor vörössé válhat a hallójáratod.
Ezt is fontos kezelni, hiszen a sok vakarás szintén
fertőzést alakíthat ki, amit sokkal nehezebb meggyógyí
tani. A lényeg, hogy ne vedd félvállról a viszketést, hi
szen rövidtávú halláskárosodást is szenvedhetsz miatta.

Fülfájdalom

Ha érzed, hogy belülről fáj a füled, még nem kell
azonnal komoly dologra gondolni. Van, hogy egy fer
tőzés áll a háttérben, esetleg allergia, de az is megesik,
hogy a fülzsír okoz problémákat.
Ugyanakkor orvosok szerint egy rossz fog vagy begyul
ladt torok is előidézheti a kellemetlen tüneteket. Érdemes át
gondolni, mivel lehet összefüggésben a fájdalom, hogy mi
nél hamarabb megtaláld a leghatékonyabb kezelést.

Vörösödő fül

A füled lehet vörös attól, hogy elpirultál, de okozhat
ja ennél összetettebb dolog is.
Az egyik ilyen a hormonális változás, amibe a
menopauza is beletartozik. A hőhullámok sok esetben az
arcon és a test felső részén erősek, ami a füleket is érin
ti. Ha épp változókorban vagy, akkor valószínű, hogy a
vörös füleket ez a probléma okozza.
A másik, ennél ritkább gond az úgynevezett RES,
azaz vörösfül-szindróma. Ilyenkor a színelváltozás mel
lé nagy fájdalom társul, de orvosok még mai napig ke
resik ennek kiváltó okát.

Érzéketlenség

Ha a füled kicsit zsibbadtnak érződik, figyelj oda arra,
nincsenek-e más tüneteid is.
Amennyiben a karodat is nagyon gyengének érzed,
valamint az arcidegeid néha megránganak és nehezeb
ben tudsz beszélni, lehet, hogy stroke-od van, ebben az
esetben pedig azonnal hívnod kell a mentőket.
Ha ezt nem tapasztalod, csak a füleid tűnnek kicsit
zsibbadtnak, az sem kizárt, hogy a vércukorszinteddel
vannak gondok, de általában sokkal kisebb a probléma.
Van, hogy az ideg sérült meg, vagy egy fertőzés okoz
za a kellemetlen érzést.
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Csaba készítette.

KŐDARAB !
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FÉRFI PÁRJA
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SAJÁT
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IDŐMÉRŐ
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FÉLBE !
… CSELEBI –
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VETERÁN
NÉMET
LABDARÚGÓ
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… DATA - A
MICROSOFT
VÁLLALATA

KÍGYÓISTEN

gyártásához keressük új kollégáinkat
Magyarországra 3 műszakos,
8 órás munkavégzésre.

AMERIKAI
ROCKÉNEKES
(BILLY)

3

TONNA
AMAZONAS
MELLÉKFOLYÓJA
KAUKÁZUSI NÉP
TAGJA

HELYSÉG
SZOMBATHELY
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SELYEMSZÖVET
LAKÁJ

PORTUGÁL HÍRÜGYNÖKSÉG

SZLÁV ÍRÁS
OXIGÉN

ADY EGYIK
ÁLNEVE

… OF BASE SVÉD ZENEKAR
RÉGEBBI
LÉGNYOMÁS
EGYSÉG

TÖMÖRÍTETT
FÁJL
KITERJESZTÉSE
LENMAG !

… LANKA ÁZSIAI ÁLLAM
BIORITMUS
ELEME !

ALATTOMOS

BELSŐ HANG !

PÁROS SZÁM !

TETEJÉRE

ELLENBEN

4
JÓD

RÉGI SPANYOL
PÉNZEGYSÉG

V

KASSÁK LAJOS
EGYIK LAPJA

ZSARÁTNOK

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó
ját állíthatja össze:
A fogorvos már percek óta egyre mélyebbre fúr a
beteg zápfogába.
– Úgy látom, hogy valamikor aranytömést tettek
ebbe a fogba.
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AB, AR,
AZ, CU, ET, LT, OT, RÁ, RÍ,
SI, ST, TP.
Hárombetűsek: ÁSV,
DOH, GÜL, LÁT, LEU,
MAE, RAC, REL, SRB,
TET, USA, VKI.
Négybetűsek: ÁDÁZ,
ELAD, ELŐD, ESIK, KÉSZ,
OLAJ, PAÁL, POÓR, UNÁS,
ZAGY, ZELK, ZOLÓ.
Ötbetűsek: ÁMBÁR,
ÁPOLT, ÁTDUD, FONDA,
HÁLÓZ, IMOLA, JEANS,
KUSZA, MEZES, REPRÓ,
SIDOL, TARKA, TOTAL,

TRISÓ, ÜGETŐ, ZOLEE,
ZOLTI.
Hatbetűsek: CALGON,
CSEREZ, EMELET, IGAZÁN,
INKÁBB, JÓDOZÓ, KŐ
OLAJ, NEBULÓ, PETŐCZ,
RONGÁL, SALÁTA, TA
LÁLT, TÓBIÁS, ZSERBÓ.
H é t b e t ű s e k :
ANEMÓNE, BÁCSIKA, BE
ÉPÍTŐ, ITÓKÁZÓ, KÓDO
LÁS, OSZTÁLY, PETERDI,
ZÁRULÁS.
Kilencbetűsek: KI
RÁLYSAS, PETER FALK,
SZERINTEM.
Tízbetűsek: FAZEKAS
ÁRU, LEGALIZÁLÓ.
Tizenegy betűsek:
ARANYTINÓRU, ING
GOMBOMRA, PIPERE
MÁRKA, RÁKATTINTÁS,
SISAKTEKNŐS.

2020. 43. szám meg
fejtése: Csak a hü
lyék tudnak mindent,
a többiek életük vé
géig tanulnak.

Plusz e gy vicc: –
Nem, de arról fogunk
beszélgetni.
kocka

Szalonnás ananászos hajtovány

Tészta: 50 dkg liszt, 1/2 evőkanál só, 25 g friss élesztő, 1 dl tej,
1 teáskanál cukor, 6 dkg olvasztott vaj, 1 tojás, kb. 1- 1,5 dl tejföl.
Töltelék: 1 kis pohár tejföl (140 g), kb. 20 dkg kockázott baconszalonna, 3-4 konzerv ananászkarika (lehet friss is), 20 dkg
bármilyen reszelt sajt, 1 teáskanál szárított bazsalikom, 1 teáskanál oregano, só, bors.
Tetejére: 1 tojássárgája, 1 evőkanál tej – a kenéshez, len/szezámmag – a szóráshoz.
Elkészítése: Az élesztőt a langyos, cukros tejben felfuttatjuk.
A lisztet összeszitáljuk a sóval, közepébe mélyedést készítünk, ide
öntjük a felfutott élesztőt, a tojást, az olvasztott vajat és elkezdjük
összedolgozni, majd annyi tejfölt adagolunk hozzá, hogy közepe
sen lágy tésztát kapjunk. A tésztát letakarva, meleg helyen a dup
lájára kelesztjük. A tejfölt ízesítjük, sóval, borssal, fűszerekkel. Ha
a tészta megkelt, kétfelé osztjuk, kb. fél cm-es vastagságú téglalap
alakúra kinyújtjuk, megkenjük tejföllel eloszlatjuk rajta a szalon
nát, a lecsepegtetett ananászt és megszórjuk sajttal. Azután felte
kerjük mint a bejglit és háromszög alakú szeletekre vágjuk. Így te
szünk a másik tésztadarabbal is. A hajtoványokat sütőpapírral bé
lelt tepsibe helyezzük, egy fakanál nyelével a közepükbe mélye
dést nyomunk, majd lekenjük a tojássárga és a tej keverékével és
megszórjuk tetszés szerinti magokkal. Kb. 20 percig pihentetjük,
azután 180 0C-ra melegített sütőben szép pirosra sütjük.

JELENTKEZZ GYÁRI MUNKÁINKRA,
SEGÍTÜNK MINDENBEN!

Egészségügyi segédeszközök

HUSZÁRKABÁT

TŐLE
MÉLYEBBRE

AMERIKAI
CSAVARGÓ

SZERETNÉL MAGYARORSZÁGON DOLGOZNI,
DE NEM BOLDOGULSZ A KIUTAZÁSSAL?

►Általunk kínált juttatások és extrák:

▪ kiemelt bérezés
▪ COVID19 teszt, mely eredményének
megérkezéséig biztosítjuk a szállást
▪ ingyenes szállás teljesen felszerelt
8 fős apartmanházakban, üdülőövezetben
egy villaparkban
▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk a szállás
és munkahely közt
▪ Cafeteria már az első hónaptól, melynek
összege fél év után emelkedik

►Ha csatlakoznál a csapatunkhoz,

jelentkezz kollégánknál!

►Elérhetőség: +380 (66) 534 6605
hétköznap 9:00-17:00-ig

Válaszd a megbízhatóságot,
válaszd a HUMÁNIÁT!

Ezért imádjuk annyira a gyömbért,
nem csak finom, egészséges is

A gyömbér egy kiváló fűszer, nagyon jól illik a narancsos répaleveshez és
a sütőtökös kenyérhez,
ugyanakkor az egészségügyi előnyei mellett se
menjünk el szó nélkül!
Összeszedtük azokat az
előnyöket, amelyek miatt annyira
imádjuk a
gyömbért.
Különösen
ebben a hideg, őszi
időben.
Jól kezeli
a náthát
A gyöm
bér már ős
idők óta az
ajurvéda része. A fő bio
aktív vegyülete a gingerol,
amely gyulladáscsökken
tő, jól kezeli a náthát és a
köhögést.
Segítheti a fogyást
A gyömbér fokozza az
anyagcserét, segíthet csök
kenteni a testtömeg-inde
xet. Egy 2016-os tanul
mányban 80 elhízott nő vett
részt, akik 2 gramm gyöm
bérport fogyasztottak 12
héten keresztül. A kutatók
azt találták, hogy a gyöm
bérpor hatására csökkent a
testtömeg-indexük.
Hasznos hányinger
esetén
Az émelygés és hányin
ger ellen is kiváló. Készít
hetünk belőle például teát,
amelyet lassan kortyolgat
va fogyaszthatunk.
Immunerősítő
Az egyre hidegebb,
őszi napokon kevés

jobb immunerősítő van,
mint a gyömbér. Renge
teg antioxidáns van ben
ne, vitaminok és ásványi
anyagok kiváló forrása,
ezért fokozhatja az im
munitást.
Csökkentheti a
koleszterinszintet

Egy 2018-as tanul
mányban 60 magas ko
leszterinszintű embert vizs
gáltak. Közülük 30-an 5
gramm gyömbérpasztát fo
gyasztottak 4 hónapig. Ös�
szesen 17,4%-kal csökkent
a koleszterinszintjük.
Hogyan fogyasszuk?
Kiváló salátaalapanyag,
megízesíti a curryt, készít
hetünk belőle teát, süte
ményt, és megpiríthatjuk.
Jól illik továbbá a csirké
hez és a marhához is, de a
halételeknek is kiváló ki
egészítője.
Főként az ázsiai kony
ha és az indiai levesek el
engedhetetlen alapanyaga,
jól kiegészíti a tök- és a
répakrémleveseket egy kis
szerecsendióval. Sőt, kek
szeket vagy muffint is ké
szíthetünk a hozzáadásával,
igazán egyedi ízélményben
lehet részünk.

