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A Kárpátaljai Rózsa-
hölgyek Társasá-

ga már megalakulása-
kor célul tűzte ki, hogy 
ápolja Beregvidék neves 
hölgy szülötteinek emlé-
két. Ezért évente rózsa-
tövet ültet és emléktáb-
lát avat Beregszász és a 
vidék ismert és elismert 
nőalakjai számára. Erre 
az eseményre általában 

tavasszal kerül sor, ám a 
koronavírus-járvány mi-
att csak most kerülhetett 
sor. Ezúttal a beregszászi 
születésű Báthy Anna is-
mert operaénekes kapott 
rózsatövet, illetve Zrínyi 
Ilona, aki bár nem a vidék 
szülötte, de ezer szállal 
kötődik Kárpátaljához. 

A Kárpátaljai Magyar 
N a g y  c s a l á d o s o k 

Egyesülete  (KMNE) 
idén első alkalommal 
rendezte meg csalá-
di napját Salánkon. A 
program lényege, hogy 
a gyerekek, felnőttek 
ne csak megismerkedje-
nek a népi mesterségek-
kel, hanem ki is próbál-
ják azokat, készítsenek 
is valamit a délután fo-
lyamán. 

Azt szerettük volna 
elérni, hogy a családok 
együtt töltsenek el egy 
kellemes napot, hogy az 
itt élő magyar családok 
érezzék, milyen fontos 
szerepet játszanak a ma-
gyarság megmaradásá-
ban, valamint, hogy a 
gyerekeik közelebbről 
is megismerjék nemze-
ti hagyományainkat és 
a nagycsaládos egyesü-
letet.

Ős z .  E l m ú l á s . 
Gyász. Emléke-
zés. Ezekben a na-

pokban emberek tömegei 
keresik fel a temetőkerte-
ket. Virágokkal, koszorúk-
kal, gyertyákkal és mécse-
sekkel indulnak, hogy rég, 
vagy épp a napokban el-

hunyt szeretteikre emlékez-
zenek. Gyertagyújtáskor – ha 
máskor már egyre ritkábban 
is –, a sír körül most együtt 
áll meg a család, a rokonok, 
a jó barátok. Hogy felidéz-
zék az egykor együtt töltött 
szép napokat. Emlékeznek az 
édesanyára, aki mindig fél-

tő szeretettel óvta gyermeke-
it még akkor is, amikor már 
ők is szülők voltak; az édes-
apára, aki soha nem ismert 
fáradságot, ha családja bol-
dogulásáról volt szó; a test-
vérre, akihez bármikor for-
dultak, jó tanácsaival, segítő 
szándékkal könnyített gond-

jainkon; a gyermekre, aki 
megelőzve szüleit korán 
került a temetők sírhant-
jai alá, aki meg sem ismer-
hette az élet igaz örömeit, 
szépségeit: korán itt hagy-
ta a földi életet… 
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Virágok, gyertyák, emlékek…
Szívünkben fájdalom, sze-

münkben könnyek… 
De éppen itt, a temetőkert-

ben éltet a remény: feltáma-
dunk. Egy új, örök életben is-
mét találkozunk. Erre a hitre 
mindannyiunknak szüksége van. 
Mert „ha csak ebben az életben 
reménykedünk, minden embernél 
nyomorultabbak vagyunk. Ámde 
Krisztus feltámadt a halottak kö-
zül” (1Kor 15; 19–20). 

Meg kell barátkozni a halállal, 
készülni kell rá. „Emlékezz a ha-
lálra!” – figyelmeztet az ősi böl-
csesség. De ne féljünk tőle. Jé-
zus legyőzte már. Kereszthalálá-
val megváltott bennünket. Örök 
életünk van, ha hiszünk Őbenne! 

Ez a megváltottság-tudat segítsen 
bennünket, amikor eltávozott sze-

retteinkre gondolunk. És gyer-
tyagyújtáskor, a virágok elhelye-
zésekor, amikor megállunk a sí-
roknál, ez a belső értékrend te-
remtődjön meg bennünk. 

m.e.

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök törvényjavaslatot nyújtott 
be a parlamenthez, amelyben 
az alkotmánybíróság menesz-
tését kezdeményezte a korrup-
cióellenes ügynökség, a NAZK 
jogköreinek megnyirbálása mi-
att – számolt be pénteken az 
Ukrajinszka Pravda.

Komoly belpolitikai vihart 
kavart, de még Ukrajna nyugati 
partnereinek nemtetszését is ki-
váltotta az, hogy az alkotmány-
bíróság a napokban – 47 parla-
menti képviselő keresete alap-
ján – olyan határoza-
tot hozott, amelyben 
kimondta, hogy alkot-
mányellenes a bün-
tetőjogi felelősségre 
vonás a benyújtott va-
gyonnyilatkozatokban 
feltárt pontatlanságo-
kért. Ezen felül az al-
kotmánybíróság meg-
szüntette a Nemzeti 
Korrupciómegelőzési 
Ügynökség (NAZK) 
jogát arra, hogy ellen-
őrizhesse a tisztségviselők va-
gyonnyilatkozatait, és azonosít-
hassa az összeférhetetlenségeket.

Megfosztotta továbbá az ügy-
nökséget attól a jogától is, hogy 
hozzáférhessen az állami nyil-
vántartásokhoz, igazolandó a 
tisztségviselők nyilatkozatainak 
helytállóságát. Ilyen igazolás nél-
kül viszont a hatályos ukrán jog-
szabályok szerint a vagyonnyilat-
kozatra kötelezettek – amely ki-

Hazaárulás gyanújával nyomoznak az 
alkotmánybíróság elnöke ellen

nevezett és választott tisztségvise-
lők elég széles körére terjed ki, be-
leértve parlamenti képviselőket és 
tanácselnököket is – nem foglalhat-
ják el hivatalukat.

Zelenszkij törvényjavaslatában 
kezdeményezte továbbá az alkot-
mánybíróság említett határozatának 
semmissé nyilvánítását is.

Az Ukrajinszka Pravda ugyan-
akkor rámutatott arra, hogy az ukrán 
alkotmány és az alkotmánybírákról 
szóló törvény felsorolja, milyen kö-
rülmények között válthatók le a tes-
tület tagjai, és milyen törvényjavas-

lat elfogadásával nem. A hírportál 
szerint az alkotmánybíróság össze-
tétele csak a bírák beleegyezésével 
változtatható meg. Ehhez a döntés-
hez a bírák legalább kétharmadának 
jóváhagyása szükséges.

Olekszandr Tupickij, az alkot-
mánybíróság elnöke kijelentette, 
hogy az elnök törvényjavaslata „al-
kotmányos puccs” jeleit hordozza.

Az ukrán Állami Nyomozó Iro-
da (DBR) később sajtóközlemény-

ben tudatta, hogy nyomozást in-
dított Tupickij ellen hazaárulás 
gyanújával. Az alkotmánybíró-
ság elnöke ugyanis még 2018 jú-
liusában az orosz jogszabályok 
szerint jutott hozzá egy telekhez 
az Oroszország által önkénye-
sen elcsatolt Krím félszigeten, 
ráadásul ezt a vagyonnyilatko-
zatában nem tüntette fel. A föld-
terület ily módon történő meg-
szerzésével Tupickij a nyomozó-
iroda szerint Ukrajna szuvereni-
tásának, területi integritásának, 
állam- és gazdasági biztonságá-

nak rovására követ-
hetett el bűncselek-
ményt, amelyért akár 
15 év börtönbüntetés 
is kiszabható.

Közben pénteken 
mintegy ezer korrup-
cióellenes aktivista 
kezdett tüntetést Ki-
jevben az ukrán al-
kotmánybíróság épü-
lete előtt, Moszkva-
barátsággal vádol-
va a határozat mel-

lett szavazó alkotmánybírákat. 
A tüntetők gumiabroncsokat és 
megnyújtott, füstölő és világító 
tűzijáték-rakétákat dobáltak ke-
resztül az alkotmánybíróságot 
körülvevő kerítésen, követelték 
továbbá, hogy eresszék be őket 
az épületbe. A helyszínre nagy-
számban vezényletek ki rend-
őröket, egyelőre atrocitásokról 
nem érkezett hír.

MTI

Ukrajnának teljes mértékben, 
jóhiszeműen és maradéktalanul 
tiszteletben kell tartania és vég-
re kell hajtania valamennyi nem-
zetközi szerződéses kötelezettsé-
gét – jelentette ki Győri Enikő 
fideszes európai parlamenti (EP-) 
képviselő az MTI-hez eljuttatott 
közleményében.

A képviselő az EP nemzet-
közi kereskedelmi bizottságának 
(INTA) az Ukrajnával folytatott át-
fogó kereskedelemi kapcsolatokról 
(DCFTA) szóló jelentése elfogadá-
sát követően közölte, hogy az ukrán 
fél több esetben „leleményesen ki-
használja az Európai Unióval kö-
tött szabadkereskedelmi megálla-
podás kiskapuit”. A „trükkök” nem 
tesznek jót a kétoldalú kapcsolatok-
nak, aláássák a két fél közötti bizal-
mat – fogalmazott. „Üdvözlöm az 
Európai Unió és Ukrajna között lét-
rejött szabadkereskedelmi megálla-

Ukrajna teljesítse nemzetközi 
egyezményekben vállalt kötelezettségeit

podással összhangban eddig elfoga-
dott ukrán reformokat és jogszabá-
lyokat, azonban azt várom, hogy ke-
leti partnerünk a szerződésben vál-
lalt összes kötelezettségét teljesít-
se. Arra szólítom fel Ukrajnát, hogy 
tartózkodjon a hasonló gyakorlatok-
tól” – fogalmazott. Jövőre esedékes 
szabadkereskedelmi egyezmény fe-
lülvizsgálata, az Európai Unió ad-
dig árgus szemmel figyeli a fejle-
ményeket – tette hozzá a képviselő.

Győri Enikő kiemelte azt is, 
hogy Ukrajna az Európai Unió fon-
tos stratégiai partnere, amelynek 
stabilitása és gazdasági fejlődése 
Európa érdeke is.

Ennek elősegítésére az unió 
2014 óta jelentős összegű hitelt 
nyújtott az országnak makroszin-
tű pénzügyi támogatás keretében, 
és nem hagyta magára a korona-
vírus-válság idején sem – közölte.

MTI

Rendkívüli ülést tartott a 
technogén és ökológiai biz-
tonság, valamint a rendkívüli 
helyzetek kérdéseivel foglalko-
zó városi bizottság a karanté-
nos korlátozások enyhítése kap-
csán – tette közzé Babják Zol-
tán, Beregszász főpolgármeste-
re november 2-án.

Az ülésen hozott határozatot 
megküldik a megyei, majd pedig 
az állami bizottságnak. A városi 
bizottság tagjai javasolják, hogy 
még ezen a héten mielőbb enge-
délyezzék:

– a menetrend szerinti és 
menetrend nélküli személy-
szállítást, betartva a közegész-

Bírósági keresetet ad be a városi tanács 
Beregszász besorolása miatt

ségügyi és járványügyi előírá-
sokat;

– az óvodák és bölcsődék, az is-
kolák I–IV. osztályainak, valamint 
a speciális iskolák, oktatási-reha-
bilitációs központok működését, 
betartva a közegészségügyi és jár-
ványügyi előírásokat, illetve napon-
ta kötelezően ellenőrizve a gyerme-
kek egészségi állapotát;

– a kereskedelmi egységek, a 
vendéglátóhelyek és közszolgálta-
tási egységek működését közép-eu-
rópai idő szerint 6.00 és 21.00 óra 
között. Eközben egynél több sze-
mély nem tartózkodhat 10 négyzet-
méter területen;

– az uszodák, medencék műkö-

dését nem több mint 30 százalé-
kos telítettség mellett. A sport-
csarnokok, fitneszközpontok 
működését, de eközben egynél 
több személy nem tartózkodhat 
10 négyzetméter területen.

A városi tanács kollektív le-
velet kapott a helyi vállalkozók-
tól, amelyben a karanténos kor-
látozások felülvizsgálását kérik. 
„Arról is tájékoztatnék, hogy a 
városi tanács bírósági keresetet 
készített elő, amelyben azt sze-
retnénk elérni, hogy nyilvánít-
sák megalapozatlannak Bereg-
szász vörös zónába történő be-
sorolását” – olvasható a polgár-
mester bejegyzésében.

Ukrajna készen áll a konstruktív 
együttműködés folytatására Ma-
gyarországgal a vitatott kérdések 
megoldása érdekében, annak el-
lenére, hogy magyar tisztségvi-
selők agitációt folytattak az uk-
rajnai helyhatósági választáso-
kon – jelentette ki csütörtöki ki-
jevi online tájékoztatóján Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminiszter.

„E kirívó esetet nem tekintve, 
a diplomácia hosszú játék, és ké-
szek vagyunk tovább lépni a kap-
csolatokban, de csak mindkét or-
szág nemzeti érdekeinek tiszte-
letben tartásával. Azok, akik a vi-
ták fennmaradását akarják, a bari-
kád túloldalán vannak, és mi hatá-
rozottan ellenállunk minden olyan 
kísérletnek, amely megkérdőjelezi 
az ukrán szuverenitást” – hangsú-
lyozta a miniszter.

Emlékeztetett arra, hogy az el-
múlt évben sikerült helyreállíta-
ni a két ország közötti konstruktív 
együttműködést. Kiemelte, hogy 
Magyarország támogatta Ukraj-
na csatlakozását a NATO „kiszé-
lesített lehetőségek” elnevezésű 
programjához.

„Majd jöttek a helyhatósá-
gi választások, és sajnos, a ma-
gyar kollégák úgy döntöttek, hogy 
kampányolnak egy kicsit. Az uk-
rán jogszabályoknak megfelelően 
azonban az ilyen kampányok til-
tottak. Többször figyelmeztettük 
erre magyar kollégáinkat, de saj-
nos nem hallgattak meg bennün-
ket” – mondta Kuleba.

Kuleba: Ukrajna továbbra is kész a 
konstruktív párbeszédre Magyarországgal

Azzal összefüggésben, hogy Ki-
jev megtiltotta a beutazást két ma-
gas rangú magyar tisztségviselőnek 
Ukrajnába, közölte, hogy bármely 
más országgal szemben ugyanilyen 
kemény válaszreakciójuk lett volna 
hasonló esetben. „Minden ország-
nak tisztelnie kell önmagát, és ha 
egy állam nem tiszteli a törvényeit, 
azért felelnie kell. És mi keményen 
válaszoltunk. Meg vagyok viszont 
győződve arról, hogy a kapcsola-
tokban a legjobb eredmény nem a 
győzelem, hanem a hatékony dön-
tetlen, mint amilyet a Dinamo Ki-
jev ért el a Ferencvárossal szem-
ben – fogalmazott az ukrán mi-
niszter a labdarúgó Bajnokok Li-
gája szerdai budapesti csoportmér-
kőzésére utalva.

Kuleba október 26-án az 
Interfax-Ukrajina hírügynökség-
nek nyilatkozva jelentette be, hogy 
országa megtiltotta a beutazást két 
magas rangú magyar tisztségviselő-
nek a helyhatósági választási folya-
mat alatt Kárpátalján folytatott agi-
táció miatt. Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter a döntést 
„szánalmasnak és nonszensznek” 
nevezte. A választások napján, ok-
tóber 25-én Szijjártó közösségi ol-
dalán felhívást tett közé, amelyben 
a kárpátaljai magyarokat a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) jelöltjei és Babják Zol-
tán beregszászi polgármester mellet-
ti szavazásra buzdította – emlékezte-
tett a Jevropejszka Pravda hírportál.

MTI

A vörös zóna ellenére sem zár-
nak be a kávézók, nem áll le a tö-
megközlekedés a megyeközpont-
ban – döntött soron kívüli ülésén 
az Ungvári Városi Tanács.

Az ülésnek egyetlen napirendi 
pontja volt: a városlakók alkotmá-
nyos jogainak biztosítása. A járvány-
ügyi előírások maximális betartása 
mellett a városban engedélyezni kí-
vánják az óvodák nyitva tartását, va-
lamint, hogy az elemi osztályok ta-

A vörös zóna ellenére sem áll meg az 
élet Ungváron

nulói is az iskolapadok mögé ülhes-
senek. A határozat szerint nem áll le 
a tömegközlekedés és a vendéglátó 
egységek is üzemelhetnek. A városi 
tanács döntését ugyanakkor megyei 
és állami szinten is jóvá kell hagyni az 
életbe léptetéshez – közölte Bogdan 
Andrijiv, Ungvár polgármestere.

Rendőrségi mobilcsoportok lét-
rehozásáról is döntött a tanács. Fel-
adatuk a karanténintézkedések be-
tartásának szigorú ellenőrzése lesz.

November 2-tól ideiglenesen be-
szüntetik a menetrend szerinti vo-
natokra szóló jegyárusítást több 
kárpátaljai állomáson.

A változtatást bizonyos terüle-
tek vörös zónába sorolásával in-
dokolják. A technogén-ökológiai 
és a rendkívüli helyzetekért fele-
lős bizottság döntése a követke-

Több kárpátaljai járatot is felfüggeszt 
az Ukrzaliznicja

ző állomásokra vonatkozik: Be-
regszász, Hajasd (Voloszjanka), 
Nagyberezna, Csontos (Kosztrino), 
Csontosvölgy (Sztavne), Perecseny 
és Ungvár.

Az utasok ezen állomásokon 
nem szállhatnak fel a vonatra. A le-
szállásra a módosítás nem vonat-
kozik.
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Rózsatő Zrínyi Ilonának és 
Báthy Annának

Emléktáblát avattak a rózsahölgyek

A Budapest parkban Horváth 
Gabriella rózsahölgy üdvözöl-
te a résztvevőket, aki köszöne-
tet mondott a város vezetésének, 
hogy a park átépítésekor is figye-

lembe vették a rózsahölgyek ké-
rését, és helyet biztosítottak a ró-
zsáknak, emléktábláknak. 

Békésyné dr. Lukács Angé-

la, Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának konzulja, rózsahölgy 
a példamutatás fontosságát emelte 
ki. Báthy Anna és Zrínyi Ilona élete 
értéket teremtett, életük példaként 
szolgál a ma nemzedéke számára is.  

Mező Dianna köszönetet mon-

dott a rózsahölgyeknek, hogy foly-
tatják a megkezdett munkát, s im-
máron hagyományteremtő célzat-
tal állítanak emléket neves előde-

inknek. Horváth Anna, Fedák 
Sári, Jármy Miklósné Gulácsy 
Mária, Ortutay Zsuzsanna mel-
lett most Báthy Anna és Zrínyi 
Ilona emlékét is rózsatő és em-
léktábla őrzi. 

Bobály István, a Beregszászi 
Kodály Zoltán Művészeti Isko-
la igazgatója ismertette a bereg-
szászi születésű Báthy Anna Kos-
suth-díjas operaénekesnő életét 
és érdemeit. Dr. Csatáry György, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola történésze Zrí-
nyi Ilona életútját méltatta, majd 
a két szónok leleplezte az emlék-
táblákat, miközben Szülek Máté, 
a Beregszászi Művészeti Iskola 
tanára trombitaszólóval kísérte 
az ünnepélyes pillanatokat. 

Az ünnepséget kedves kultu-
rális műsor tette igazán feleme-
lővé. Tóth Bianka, a Rákóczi Fő-
iskola Szakgimnáziumának vég-
zős diákja Jánosi Gusztáv Zrínyi 
Ilona búcsúja című versét adta 
elő, a Beregszászi Kodály Zol-
tán Művészeti Iskola két növen-
déke, Fekete Dorina és Csehor 
Cintia Anna pedig Bródy János 
Szabadnak születtél dalát énekel-
ték el nagy átéléssel.

Reméljük, a rózsahölgyek ha-
gyományteremtő akciója a jövő-
ben is folytatódik, s mind több 
közismert személyiség kap ró-
zsatövet és emléktáblát.

Kovács Erzsébet

A napokban ünnepélyes kere-
tek között avatták fel Tarpán 
azt az emléktáblát, amely an-
nak állít emléket, hogy a cseh 
megszállás elől oda menekült 
a Beregszászi Magyar Királyi 
Állami Főgimnázium. 

Avató beszédében Dalmay 
Árpád, az emléktáblát állító Be-
regszászért Alapítvány elnö-
ke felidézte a Beregszászi Ma-
gyar Királyi Állami Főgimná-
zium történetét, majd köszöne-
tet mondott a száz évvel ezelőtti 
tarpaiaknak, hogy befogadták a 
beregszászi főgimnáziumot. „És 
köszönet Tarpa mai vezetőinek, 
a nagyközségi önkormányzatnak 
és az iskola vezetőségének, tan-
testületének, hogy lehetővé tet-
ték a Beregszászért Alapítvány 
számára ennek az emléktáblának 
az elhelyezését, amely remélhe-
tőleg még hosszú évtizedekig, ta-
lán évszázadokig hirdeti a mes-
terséges és igazságtalan határral 
elválasztott beregi magyar embe-

A Tarpára menekített Beregszászi Magyar Királyi Állami Főgimnáziumnak állítottak emléket

Összetartozásunk példája
rek egymáshoz tartozását, összetar-
tását” – mondta.

Az avatóbeszéd után dr. 
Szöllősy Tibor, a Beregszászért 

Alapítvány kuratóriumának tagja 
felolvasta Szabó Árpádnak, a Be-
regszászi Bethlen Gábor Magyar 
Gimnázium jelenlegi igazgatójának 
levelét, aki meghatódva vette hírét, 

hogy a tanintézmény jogelődjé-
nek emléket állítank Tarpán. Ezt 
követően Tilki Attila országgyű-
lési képviselő, Baracsi Endre, a 
megyei közgyűlés alelnöke és 
Szécsi Szabolcs, Tarpa nagyköz-
ség polgármestere mondott be-

szédet. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Hajgató Tamás, 
Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának konzulja is.

-kósa-

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében 
október 29-én online tudo-
mányos vitadélutánra ke-

Tudományos vitadélután a 
Rákóczi Főiskolán

rült sor a Rákóczi Főiskolán.
A rendezvény során a jelenlé-

vők tudományos előadásokat hall-
hattak a tudományos élet, a bölcsé-

szettudományok és az egészség-
tudományok területeiről.

Elsőként Weiszburg Tamás, 
az Országos Tudományos Diák-
köri Tanács alelnöke a társadal-
mat szolgáló 21. századi tudo-
mány lényegét tárta a hallgatóság 
elé. Őt követte Csernicskó István, 
a Kárpátaljai Magyar Akadémiai 
Tanács elnöke, aki a kárpátaljai 
tudományos élet céljairól, kihívá-
sairól szólt. Orosz Ildikó, a Rá-
kóczi Főiskola elnöke az itthon 
maradás lehetőségeit ismertette. 
Váradi Natália, a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány működé-
sét mutatta be.

A délután további részében, 
Szakál Imre, Csatáry György, 
Szekér Nóra az első világhábo-
rú, valamint Trianon hatásait jár-
ták körül.

Az előadásokat követően a 
résztvevők összegezték, megbe-
szélték a hallottakat.

Kurmay Anita

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány szervezésében az 
idei évben is meghirdetésre ke-
rült a Soós Kálmán ösztöndíj-
program. A jelentkezésüket be-
nyújtottak közül 53-an része-

sültek ösztöndíjban. Az ünne-
pélyes átadóra október 30-án 
került sor a Rákóczi Főiskolán.

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgatója 
köszöntötte, aki elmondta, hogy a 
Soós Kálmánról, a főiskola egy-
kori rektoráról elnevezett ösz-
töndíjprogram célja a Kárpátal-
ján működő magyar nyelvű felső-
oktatási szakok és intézmények 
együttműködésének elősegítése. 

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

Átadták a Soós Kálmán 
ösztöndíjakat Beregszászban

iskola elnöke beszédében a szü-
lőföldön maradás fontosságáról 
szólt. „Mindig is fontosnak tar-
tottuk az olyan kutatások támo-
gatását, amelyek az itt élő ma-
gyarság számára jelentős témá-

kat dolgoznak fel” – tette hoz-
zá. Csernicskó István, a főis-
kola rektora szintén gratulált a 
nyerteseknek.

Ezt követően átadásra kerül-
tek az ösztöndíjak. A fiatal kuta-
tók Váradi Natáliától, Orosz Ildi-
kótól és Csernicskó Istvántól ve-
hették át munkájuk gyümölcsét.

A benyújtott pályamunkák bí-
rálatát és értékelését a Kárpátal-
jai Felsőoktatási Tehetséggondo-
zó Tanács végezte.

K. A.

Családi nap Salánkon
A családi napot az egyesület 

elnökének, Tarpai Józsefnek a kö-
szöntő beszéde nyitotta meg. El-
mondta, hogy mennyire örül an-
nak, hogy a rossz idő ellenére is 
ennyien ellátogattak az alkalomra. 

Köszöntötte a megjelenteket 
Hajgató Tamás, Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának kon-
zulja, majd a görögkatolikus egy-
ház képviseletében Csirpák József 
atya, a református egyház képvi-
seletében Balogh Attila tiszteletes 
kértek áldást az egybegyűltekre.

A köszöntőbeszédek után a 
Salánki Művészeti Iskola nö-
vendékeinek fellépése követke-
zett, majd mindenki elfogyasz-
totta a helybéli ügyes kezű férfi-
ak és asszonyok által elkészített 
bográcsgulyást.

Közben egész délután kéz-
műves sátrak, gyermekjátékok 
várták az érdeklődőket.

A délután hangulatáért a 
Csipkés Zenekar felelt, akik 
élőzenével kísért táncházra és 
népi játékokra hívták a részt-
vevőket.

A program sikeres lebonyo-
lításáért köszönettel tartozunk 

a Magyar Kormánynak, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt-nek, 
Csirpák Viktória elnökségi ta-
gunknak – aki közreműködése 
nélkül nem sikerült volna meg-
valósítanunk a rendezvényt. Kö-
szönet a salánki asszonykörnek 
az egész napos segítségért, illet-
ve ezúton köszönjük a salánki pi-
henőhely tulajának a helyszínt, 
és természetesen önkénteseink 
segítségét is.

Pisták Enikő
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„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr 
előtt, ujjongjunk szabadító kő-
sziklánk előtt! Menjünk eléje 
hálaadással, ujjongjunk előtte 
énekszóval! Mert nagy Isten az 
Úr, nagy király minden isten fö-
lött.” (Zsolt 95,1–3)

Kukkantsunk be a börtönaj-
tón! Ott látjuk Pál apostolt láncok 
között, kalodában, Silás társasá-
gában, amint imádkoznak. Nem 
kérnek semmit, csak imádattal 
dicsérik Istent, majd énekelnek. 

„Éjféltájban Pál és Szilász 
imádkozott, és énekkel magasz-
talta az Istent.” (ApCsel 16,25) 

S milyen erő van az Isten 
magasztalásában, dicsőítésében! 
Tudjuk a történetet: megmozdul 
a föld, a bilincs lehull, és a bör-
tönajtó kitárul.

Nekem is és neked is lehullna 
a bilincsünk, és az életünk börtön-
ajtaja kitárulna, ha így tudnánk di-
csőíteni az Urat!

Ma divattá vált a természet-
imádás. Isten nem kell, de a te-
remtménye imádni váló. Köny-
nyebb a napot, a patakot dicsér-
ni, mint Istent, mert Isten kérdez, 
vagy válaszol a kérésedre, a ter-
mészet meg néma. 

A felkelő nap nem kérdez az 
életed felől, és nem érdekli, hogy 
kivel paráználkodtál az éjjel. A 
természet valóban magasztos, de 
csak a Teremtő Isten nagyságának 
alárendelve! Méltó a mi Istenünk, 
hogy dicsérjük Őt. Lehet Őt ma-
gasztalni a betegágyon, az iskola-
padban, a mosogatótál mellett is.

Ősz van, és szívem hálás az 

Hálát zengek
eltelt esztendőért. Figyelem a 
madarak mozgását, költözését. 
Énekük elhalkult, virágaim leve-
lei sárgulnak. A rózsabimbó már 
nem bontja szirmait, hűvös sze-
lek járnak… Mily nagy vagy Te, 
Istenem! Csodálom kezed mun-
káját a kertemben. És ámulat-
tal gyönyörködöm kicsiny uno-
káimban; megszületett a tizen-
kilencedik kis unokám – Eme-
se Lídia. Csodálatos Isten alko-
tása: olyan tökéletes minden pi-
ciny ujjacskája, szeme, a moso-
lya. Sírok, könnyeim Istent di-
csőítő könnyek, mert újra meg-
ajándékozott az Úr, emberéletet 
bízott ránk. 

Zengd, szívem, a hálát, mert 
reggel van, új napra virradtam! 
Felhő takarja az eget, de ez is 
nekem szól, és ezzel is engem 
vigasztal az Úr: „Ne félj, veled 
vagyok!” 

Holnap a felhők mind mesz-
sze tűnnek és újra felsüt a nap. 
Ajándékozd nekem újra a Te bé-
kességedet, Uram! Csodálatos 
dolog Téged imádni, magasztal-
ni, jó Benned gyönyörködni, al-
kotásaidért hálát adni. A legfen-
ségesebb dolog, hogy a Tied va-
gyok, megváltott gyermeked va-
gyok! Gyönyörködöm Benned, 
Uram. Imádlak csodálatos tettei-
dért. Köszönöm a megváltott éle-
temet. Szeretnélek szüntelenül di-
csőíteni az én hálaadó imámmal 
és énekemmel. Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány idén huszonegyedik al-
kalommal hirdetett felvételt a 
Zrínyi Ilona Szakkollégium-
ba, melynek célja felkarolni a 
kárpátaljai felsőoktatási intéz-
ményekben tanuló legtehetsé-
gesebb magyar ajkú hallgató-
kat. A vizsgákat október 29-én 
online formában rendezték meg 
a Rákóczi Főiskolán.

Váradi Natália, az alapítvány 
irodaigazgatója elmondta: „Ez 
egy nagy múltú program, amire 
büszkék vagyunk. Most először 
fordul elő, hogy online térben kell 
megvalósítanunk a felvételi vizs-
gákat, ami nagy kihívás minden-
ki számára.”

Ebben az évben 26-an adták 
be jelentkezésüket az ösztöndíj-
programra, közülük 24-en fe-

Huszonnégyen nyertek felvételt 
a Zrínyi Ilona Szakkollégiumba

leltek meg a formai követelmé-
nyeknek.

Az ünnepélyes megnyitót kö-
vetően megkezdődhetett az érde-
mi munka. Az elhangzottakat a 
Kárpátaljai Felsőoktatási Tehet-
séggondozó Tanács bírálta el. A 
felvételi eljárás a benyújtott je-
lentkezések elbírálásából és szó-
beli vizsgából állt.

A felvételizőket meghallgat-

va, a Tehetséggondozó Tanács 
összegezte és értékelte a diákok 
munkáját. Döntésük értelmében 
mind a huszonnégy jelentkező-
nek, hallgatóknak és tutoraiknak 
megítélték a havi 10 ezer forintos 
ösztöndíjat a tanév 10 hónapjára, 
melyet egy összegben, 2021. jú-
niusában a GENIUS Tehetségna-
pon vehetnek át.

Kurmay Anita

A hiperaktivitás és figyelem-
zavar a viselkedés, a figyelem, a 
gondolkodás és az érzelemsza-
bályozás komoly károsodásokat 
okozó zavara. Magyarországon 
félmillió embert – gyermeket és 
felnőttet – érint. Megfelelő támo-

gatás nélkül a tünetegyüttes jelen-
tősen megterheli az egyént, a kö-
zösségeket, viszont, ha időben ke-
zelik, nagyon jól lehet vele együtt 
élni. Az ADHD okozta funkció-
zavarok nemcsak a gyermekekre 
vannak közvetlenül hatással, ha-
nem a körülöttük élő családtagok-
ra, tanárokra is. Illetve nemcsak 
a gyerekkor mindennapjaira, ha-
nem az esetek jelentős részében 
egész felnőtt korukra is rányom-
ja bélyegét. Az átlagosnál általá-

Különleges helyzetek – különleges segítség

Előadás és tréning az ADHD tünetegyüttesről 
tanároknak, szülőknek, érintetteknek

Kárpátalján először szerveztek képzést az érdeklődők és érintettek 
számára – a járványügyi helyzet miatt online – a hiperaktivitás és vi-
selkedészavar témakörében. Október 16–17-én több helyszínen – Be-
regszász, Nagyszőlős, Sárosoroszi, Nagydobrony – lehetett csatlakoz-
ni ahhoz az előadáshoz, amelyet Magyarország egyik legelismertebb 
szakembere, dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász, gyermekpszichiá-
ter, a Bethesda Kórház ADHD Szakambulanciájának vezetője tar-
tott. Nagyon nagy érdeklődés övezte a kétnapos programot, hiszen 
szülőként, tanárként, nevelőként óriási kihívást jelent ADHD-s gyer-
mekkel foglalkozni, integrálni, segíteni, hogyan lehet úgy alakítani az 
életét, hogy boldog lehessen gyerekként és felnőttként is

ban jóval szétszórtabbak az ebben 
szenvedők, kevésbé terhelhetőek, 
sokszor kifejezetten jó adottságai-
kat nem tudják jól felhasználni sem 
maguk, sem mások, sem a köz ja-
vára. Jelentősen több erőfeszítésbe 
kerül nekik minden, mint egy átla-

gos gyermeknek vagy felnőttnek. 
Alapvetően az ADHD-s em-

berek két csoportját különböztet-
jük meg. Az egyik csoport nagyon 
mozgékony, izgága, sokat és han-
gosan beszél, hevesen reagál, hirte-
len természetű, dühét nehezen keze-
li. A másik csoportra a szétszórtság, 
szórakozottság, figyelmetlenség, el-
merengés, unatkozás, álmodozás, 
lassúság jellemző. Akár lassú, akár 
hirtelen, szertelen, szétszórt, mind-
két esetében ADHD-ról beszélünk. 

A megfelelő időben diag-
nosztizált esetek célzott se-
gítséggel sok mindenben tud-
nak fejlődni. A kezelés több 
módszer együttes alkalma-
zását jelenti. Van gyógysze-
res kezelési lehetőség, vi-
selkedésterápia, 10 éves kor 
alatt pedig nagyon fontos he-
lye van a szenzomotoros fej-
lesztésnek, különféle tornák-
nak, egyéb kiegészítő terápi-
ás módszereknek. Ilyen példá-
ul a neurofeedback, speciális 
adhd coaching, étrend kiegé-
szítők alkalmazása, mozgás-
programok, diétás tanácsadás.

Az ADHD – figyelemhiányos 
hiperaktivitás-zavar – egy életre 
szól, és ezért érdemes inkább ki-
hívásként mint ellenségként te-
kinteni rá. Az előadó nemcsak 
a diagnosztizálásról beszélt, ha-
nem a kezeléséhez is adott ötle-
teket, jó gyakorlatokat. Minden 
nevelő, aki részt vett, sok hasz-
nos információt kapott tanítvá-
nya, gyermeke vagy saját maga 
megértéséhez. Dr. Csiky Miklós 
felajánlotta segítségét a közben 
felmerülő problémákkal, esetek-
kel kapcsolatban. 

 A programot a Hálózat a lel-
ki egészségért Kárpátalján megál-
modója, Buza Domonkos pszicho-
lógus, Török Orsolya mentálhigié-
nés szakember (Kezünkben a Jövő 
Alapítvány), valamint Bihari Betti-
na mentálhigiénés szakember szer-
vezte. Utóbbinak külön köszönet a 
program gyakorlati megvalósításá-
ban való részvételért. 

Aki szeretne további infor-
mációkat kapni a program foly-
tatásáról, a Hálózat a lelki egész-
ségért Kárpátalján FB oldalon 
keresheti.

 Török Orsolya

Az elmúlt években (2016 óta) 
minden évben szerveztünk 
lovastábort a Nagyszőlősi Sze-
líd Lovas Központban. Idén a 
koronavírus-helyzet miatt saj-
nos nem tudtuk a megszokott 
formában megszervezni a tá-
borokat. A járvány miatt csak 
nappali formában lehetett meg-
valósítani a négy turnust, ami 
azt jelentette, hogy a gyerekek 
minden reggel beutaztak a tá-
bor területére és délután visz-
szaindultak. 

Ez komoly szervezést je-
lentett a KMNE iroda számára, 
hisz a gyerekek egész Kárpát-
alja területéről érkeztek. Sajnos 
az étkeztetés is elmaradt, mi-
vel a tábor területén nem biz-
tosíthattunk ebédet a résztve-
vőknek. Ezt is az iroda oldotta 
meg egységes csomagok bizto-
sításával. A négy turnus ideje 
alatt, 2020. július 6–31. között, 
16-20 fős csoportok váltották 
egymást 8–14 éves korú gyere-
kek részvételével.

A turnusokat ismerkedő 
játékokkal kezdtük. Ezt a lo-
vardai szabályzat ismertetése 
követte, a biztonsági szabá-
lyok elsajátítása. Minden dél-
előtt lovaglással kezdődött. 

Nagycsaládosok lovastáborában

Lovaglás, játék, 
közösségformálás

A résztvevők felügyelet mellett 
csutakolták a lovakat. A foko-
zatosság elve alapján, a gyere-
kek első nap megismerkedtek a 
lovak kommunikációjával, hogy 
fel tudják ismerni a lovak jelzé-
seit. Ezt követően minden nap 
egyre tovább haladtunk az elmé-
leti és gyakorlati ismeretek elsa-
játításában. Idén két új lóval bő-
vült lovardánk, ez biztosította, 
hogy a gyerekek több időt tölt-
hessenek a lovak mellett. Nyolc 
ló mellett a 16–20 fős csoportok 
igényes foglalkozásokban vehet-
tek részt.

A fedett lovardában íjászat-
tal és csapatépítő játékokkal 
teltek a délutánok. Minden nap 
új játékkal és izgalmas csaták-
kal, baranta elemekkel vártuk 
a fiatalokat. Az elméleti fog-
lalkozásokon megismertettük a 
fiatalokkal a lókiképzés alap-
jait, a lovak evolúcióját, a lo-
vas sportok közötti különbsé-
geket (lovastorna, díjlovaglás, 
díjugratás, galopp versenyek) 
és a lófajtákat. Emellett külön-
böző ritmust és kézügyességet 
igénylő játékokban vehettek 
részt  a táborozók.  Örömmel 
töltött el, hogy visszatérő tá-
borozóink ügyesen tudtak vá-

laszolni kérdéseinkre, me-
lyeket az előző évek tábo-
rainak anyagából tettünk fel.

A turnusok végén a fiatalok 
önálló bemutatót tartottak saját 
tehetségüket kibontakoztatva. 
Mindenki olyan témát válasz-
tott, amelyhez a legjobban ér-
tett. Például a 8 évesek csapa-
ta ügyes gimnasztikai képes-
ségekkel rendelkezett, ezért ők 
egy táncot mutattak be, mely-
ben gimnasztikai elemeket 
használtak fel.

Nagy előnye táboraink-
nak, hogy a Kárpátalja kü-
lönböző részeiről érkező fia-
talok együtt töltenek egy-egy 
hetet, ahol életre szóló barát-
ságokat kötnek, melyek évek 
múltán is hasznosak lehet-
nek számukra. Megtanulnak 
együttműködni,  csapatban 
dolgozni, odafigyelni egy-
másra. Ezeket a készségeket 
életük más területein is kama-
toztatni tudják. Egy-egy tábor 
után fejlődnek a fiatalok tár-
sas készségei, hatékonyabban 
tudnak kommunikálni, érzel-
mileg stabilabbá, kiegyensú-
lyozottabbá válnak. Megta-
nulnak felelősséget vállalni 
és közelebb kerülnek a ter-
mészethez.

N a g y o n  h á l á s a n  k ö -
szönjük az Emberi  Erőfor-
r á sok  Min i sz t é r iumának , 
hogy  tábora ink  megva ló-
sulhat tak!

Margitics Ildikó, a Szelíd 
Lovas Központ vezetője
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Buhajla József főkonzul kö-
szöntőjében arra emlékeztetett, 
hogy a kötet ékes bizonyítéka 
annak, hogy ezen a vidéken év-
századok óta békességben élnek 
együtt a különböző népek képvi-
selői. Méghozzá úgy, hogy közö-
sen munkálkodnak szülőföldjük, 
településük felvirágoztatásán, 
emellett termékenyítve és gazda-
gítva a másik kultúráját. 

A helyi történelem a történe-
lemtudományon belül a legköze-
lebb áll a mindennapok emberé-
hez, mivel a lokális történelem-
nek mindannyian részesei va-
gyunk, mutatott rá a könyvbe-
mutatón Zubánics László. A most 
megjelent kötet feléleszti ezt a 
gazdag múltat. Az egyetemi tanár 
annak a reményének adott hangot, 
hogy hamarosan helytörténeti 
munkák egész sora lát majd nap-
világot Munkácsról, Beregszász-
ról, Nagyszőlősről, Técsőről, 
Viskről, Aknaszlatináról stb.

De hogyan is született a Múlt-
idéző séta Ungváron? Mint meg-
tudtuk, a szerző még 2014-ben 
hozzálátott az Elveszett Ungvár 
elnevezésű szerzői projekt végre-
hajtásához. Ebben azt tűzte ki cé-
lul, hogy bemutassa, százhúsz év-
vel ezelőtt miként élték minden-
napjaikat a kisváros lakói, ami-
kor is a magyarok még abszolút 
többséget, 80%-ot alkottak. Pub-
likációihoz az anyagot az állami 
levéltári és könyvtári kutatások-
ból, és a tősgyökeres ungváriak, 
illetve azok leszármazottjainak 
visszaemlékezéseiből gyűjtötte. 

Amúgy joggal merülhet fel 
a kérdés: mennyiben más az El-
veszett Ungvár ukrán nyelvű kö-
tet, és a Múltidéző séta Ungvá-
ron c. kiadvány? Természetes mó-
don az utóbbi a város történelmé-
nek magyar vonatkozásaira fóku-
szál. Emellett ebben a kiadvány-
ban a szerző archív képanyaga 
kiegészült a kiadó, Kovács Sán-

A polgári létforma értékei

A megtalált Ungvár
Ungvár sokkal többet adott a történelemnek, mint amennyi a vá-
ros nagysága, vagy lélekszáma alapján elvárható lett volna, hang-
zott el a Múltidéző séta Ungváron könyv bemutatóján. A megyei 
székváros magyar főkonzulátusán szervezett alkalmon a házigaz-
dákon kívül a rendhagyó helytörténeti kiadvány szerzője, Literáti 
Tetyjana újságíró és az ő írásait magyar nyelvre átültető Makusina 
Rehó Viktória, valamint a kötetben szereplő, a település történeté-
ben jelentős szerepet játszó néhány család leszármazottja is részt 
vett, személyes életpéldájukkal hitelesítve a könyvben leírtakat. 

dor, illetve Olekszandr Volosin, 
valamint az Országos Széchenyi 
Könyvtár ide vonatkozó darabja-
ival. Kovács Sándor emellett vé-
gigjárta az egyes objektumokat, 
hogy megörökítse azok mai ál-
lapotát, hitelessé téve a múlt és a 
jelen párhuzamát. Végezetül mi-
lyen érzések kerítik hatalmába az 
embert, ha belelapoz a gazdagon 
illusztrált, érdekfeszítően megírt 

kötetbe? Valamennyi család be-
mutatásánál előbb-utóbb kide-
rül, hogy a klasszikus polgári eré-
nyek, a szorgalom, a szaktudás, a 
kezdeményezőkészség, a tisztes-
ség és az áldozatkészség lendí-
ti előre a kis közösségek életét. 
Dédszüleink korában természetes 
elvárás volt, hogy a saját egzisz-
tencia megteremtése mellett, aki 
tehette, az tegyen a szűkebb-tá-
gabb közösségért. Ne csak ado-
mányokkal segítse a rászoruló-
kat, de vegyen részt a gazdasá-
gi, a kulturális közéletben, segít-
se a különböző sportklubok tevé-
kenységét. 

Makusina Rehó Viktória, a 
kötet fordítója arról szólt, hogy 
könnyű Literáti Tetyjánával dol-
gozni, mivel a szerző minden 
esetben alapos és körültekintő 
munkát végez. 

A bemutatón a Romanika 
Kiadó vezetője, Horváth Zoltán 
György, illetve Kovács Sándor, 
a Kárpátaljai Spektrum sorozat-
szerkesztője videóüzenetben kö-
szöntötte a résztvevőket. Kovács 
Sándortól azt is megtudtuk, hogy 
a kárpátaljai Spektrum sorozat-
ban eddig 14 kötet jelent meg.

A járványhelyzet miatt termé-
szetesen csak szűk körben került 
sor a bemutatóra. Reménykedünk 
benne, hogy tavasszal már sokkal 
népesebb közönség előtt kerül be-
mutatásra ez a szép kiállású, tar-
talmas kötet. S azt az érdeklődők 
meg is vásárolhatják. 

Eszenyi Gábor

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

 Baláczky Vlagyimirt, művész-
nevén Pitkint, senkinek sem 
kell bemutatni. Vagy talán még-
is? Talán sokan nem tudják 
róla, hogy lakodalmakban ze-
nélt, gyermekek számára ké-
szített szórakoztató előadáso-
kat, fiával együtt szerkesztette 
a   Vérke-parti város első szá-
mú televízióját TV Beregszász 
néven, valamint több zenekart 
is alapított. Életének alakulásá-
ról, a jó és nehezebb időkről sa-
ját kialakítású próbatermében 
beszélgettünk.

– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, itt 

is jártam orosz tannyelvű iskolá-
ba. Hatéves koromban táncoltam 
először, a rokonaim szerint igen 
tehetséges gyermek voltam. Már 
az iskolai évek alatt zenekart ala-
pítottam, szórakoztattam a körü-
löttem lévőket. Mindig is szeret-
tem másoknak örömet szerez-
ni. Az érettségi bizonyítványom 
megszerzése után sorkatonai szol-
gálatra vonultam be, ezt követen 
haza jöttem Beregszászba, és be-
levetettem magam a szórakozta-
tás világába. Alapítottam egy ze-
nekart, és a város szinte minden 
éttermében felléptünk, rengeteg 
lakodalomban játszottunk. Cso-
dálatos évek voltak azok. 

– Emellett humoros műso-
rokkal állt elő.

Bemutatjuk Baláczky Vlagyimirt, azaz Pitkint

A humorérzék nélküli ember 
katasztrófa

– Mindig is arról álmodtam, 
hogy legyen egy saját humoros mű-
sorom. Rájöttem arra, hogy a leg-
jobb vicc a rövid vicc. Az élet ki-
kerülhetetlen a humor nélkül, csak 
nevetve tudjuk átvészelni, azon-
ban a viccekben rejtőznek a leg-
nagyobb életigazságok is. Emlék-
szem, az első önálló estemen el-
mondtam egy viccet: Haza jön a ci-
gány két tyúkkal, a rendőr kergeti, 
a cigány elbújik az ágy alá. A rend-
őr kérdezi az asszonyt, hogy hol a 
férje. Azt mondja, hogy nincs itt-
hon. A rendőr jól megveri az asz-

szonyt, majd elmegy. Előjön a ci-
gány, és mondja: Te asszony, de jó 
ez a szocializmus, én loptam és té-
ged vertek meg. Mindenki neve-
tett, jó volt, majd másnap hívattak 
engem a hivatalba beszélgetésre. 
Akkor először éreztem azt, hogy 
ez nem vicc, hanem igenis komoly 
dolog. De soha nem adtam fel. 

– Hogyan kapta a Pitkin be-
cenevet?

– Norman Wisdom angol ko-
mikus egyik legismertebb szerepe 
Norman Pitkin. Kisgyerekként én 
is nagyon szerettem ezeket a filme-
ket. Mivel mindig is szerettem szó-
rakoztatni, komédiázni, ezért a ba-
rátaim elneveztek Pitkinnek. Ezen 
a néven kezdtem a pályámat, így is-
mernek sokan. Ez vagyok én.

– Több előadást szervezett 
gyermekeknek.

– A színház világába már ka-
tonaság előtt belecsöppentem. 
Lehetőséget kaptam az ukrán 
népszínházban megmutatni ma-
gam. Majd itthon a magyar szín-
házban is volt lehetőségem fel-
lépni. Ezt követően úgy gondol-
tam, hogy a gyerekeknek is sze-
retnék valamit adni, így nekik 
készítettem humoros előadáso-
kat. A kicsik nagyon hálásak és 
odaadóak tudnak lenni. Fotóal-
bumokat, ajándékokat készítet-
tünk velük, imádtam minden per-
cét. Csak sajnos a felnőttek nem 
ilyen jólelkűek. Több helyszínen 
is berendeztem a saját kis színhá-
zamat, ahol a gyerekeket fogad-
tam, de azokból rendre kiraktak.

– Hogyan érintette, mikor 
elküldték egy-egy helyszínről?

– Dühös voltam, nem értet-
tem a dolgot, hiszen örömteli pil-
lanatokat élhettek meg ott kicsik 
és nagyok egyaránt. Aztán rá kel-
lett jönnöm, hogy sok önző ember 
van a világon, aki csak magának 
akar mindent. De ekkor sem ad-
tam fel. Kitaláltam hat szereplőt, 
akik különböző üzeneteket fogal-
maznak meg humoros formában. 
Így született a Pitkin-show.

– Részt vett a Beregszász TV 
megalapításában is.

– Az egyik utazásunk során 
jött egy ötlet, hogy televíziót sze-
retnénk. Sok munka árán, de meg 
tudtuk valósítani az elképzelé-
sünket. Lett hat magyar, három 
ukrán és három orosz műsorveze-
tőnk. Ezekkel a munkatársakkal 
fél év alatt 360 tv-műsort vettünk 
fel. Naponta tizenhat órát sugá-
roztunk. Ez egy óriási dolog volt. 
2008-ban indultunk, de sajnos öt 
év múlva le kellett állnunk. 

– Mivel foglalkozik jelenleg?
– Több mindennel, folyton 

pörgök. Verseket, könyveket 
írok, dalszövegeket szerkesz-
tek. Az életről írok. Megalakí-
tottuk az Élet zenekart, a dala-
ink pedig az igazságról, a hazá-
ról, honvágyról, igaz emberi ér-
zésekről szólnak.

– Tervek a jövőre…
– Folytatom tovább, amit ed-

dig is. Próbálunk a zenekarral, 
készülünk a fellépésekre. Olyan 
dalokat akarok írni, amitől az em-
berek rácsodálkoznak a világra, 
hogy ez tényleg így van, és ez 
milyen igaz. Egyfajta masszázst 
szeretnék adni a léleknek. 

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

A „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány és a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
közös szervezésében XVII. al-
kalommal került megrendezés-
re a Fiatal Kárpátaljai Magyar 
Kutatók Konferenciája. Az ok-
tóber 30-án megtartott online 
eseménynek a beregszászi főis-
kola adott otthont.

A Magyar Tudományos Aka-
démia tizenhetedik éve valósítja 
meg a magyar tudomány ünne-
pét. A Fiatal Kutatók Konferenci-
ája is éppen tizenhét éves, amire 
nagyon büszkék vagyunk – emel-
te ki köszöntőjében Váradi Natá-
lia, az alapítvány irodaigazgatója.

Weiszburg Tamás, az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács al-
elnöke az együttműködésről, a tu-
dományos utánpótlás segítésének 
fontosságáról szólt. „A mindezidá-
ig elért munka azt mutatja, hogy 
ez a konferencia fontos, lehetősé-

XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar 
Kutatók Konferenciája

get biztosít arra, hogy az ifjú kutatók 
megmutassák magukat, és útmutatást 
kapjanak” – tette hozzá Csernicskó 
István, a Rákóczi Főiskola rektora. 

Az ünnepélyes megnyitót köve-

tően két szekcióban – humán- és 
reáltudományi – összesen tizen-
kilenc előadó tudományos mun-
káját ismerhettük meg. 

Az előadásokat követően a 
szekcióvezetők értékelték, ösz-
szegezték a hallottakat, valamint 
hasznos tanácsokkal látták el a fi-
atal kutatókat. A konferencia zá-
rásaként átadásra kerültek az el-
ismerő oklevelek.

-nitta-
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A fodrászat mestersége egyidős 
a történelemmel. Már az egyip-
tomiak is nagy hangsúlyt fek-
tettek megjelenésükre. A haj-
ápolás ekkor kapott igazán 
nagy figyelmet. A görögök pe-
dig Isten ajándékának tekin-
tették a hosszú hajat.

Azóta többezer év telt el, de 
a hajszobrászat művészete nem 
ment ki a divatból. Sőt, egy-
re jobban fejlődött, gondoljunk 
csak a szépen elkészített hajko-
ronákra! Mi, nők, pedig ma is 
előszeretettel vesszük igénybe a 
fodrászok kínálta lehetőségeket, 
legyen szó egy egyszerű hajvá-
gásról, -festésről, vagy akár egy 
alkalmi kontyról.

Tompa Kurmay Viktória pe-
dig nem csupán a hajszobrászat-
hoz ért, hanem évtizedes tapasz-
talata van a gondosan elkészí-
tett manikűrök terén is. Vendé-
gei a Vérke-part sétányon talál-
ható Tiffany Szépségszalonban 
találhatják meg. Vele beszélget-
tünk kezdetekről, kihívásokról.

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– Keresztanyukám is fodrász-
nő, az ő inspirációjára már isko-
lásként eldöntöttem, hogy ezzel 
szeretnék foglalkozni. Sokat gya-
koroltam a saját és a barátaim ha-
ján, különböző frizurákat próbál-

Tompa Kurmay Viktória a fodrász-manikűrös és ékszerkészítő

Kreativitás és szakértelem
tam elkészíteni több-kevesebb siker-
rel. Majd az érettségi vizsgáimat kö-
vetően Beregszászban, az Erika sza-
lonban tanultam a hajkészítést. Ná-
lunk akkor még csak ott lehetett hi-
vatalosan elsajátítani. Az okleve-
lem megszerzése után egy ideig ott 
is dolgoztam. Majd újabb utat keres-
tem magamnak.

– Mennyire volt nehéz a szak-
ma elsajátítása?

– Nekem könnyű dolgom volt, 
mivel, mint említettem, sokat gya-
koroltam már előtte is. Természete-
sen kell hozzá egy kis kézügyesség, 
és annál több akaraterő, de úgy gon-
dolom, nem nehezebb megtanulni a 
fodrász mesterséget, mint bármely 
más szakmát.

– Milyen kérésekkel keresik 
meg leginkább?

– Általában hajvágással, festés-
sel, szárítással keresnek meg, emel-
lett vállalok például hajhosszabbí-
tást is. Az alkalmi frizurák készí-
tését is nagyon szeretem. Büszke-
séggel tölt el, amikor a vendég ál-
tal kiválasztott kontyot sikerül tel-
jes mértékben megvalósítani.

– Emellett manikűrösként is te-
vékenykedik.

– Már gyermekkoromban is sze-
rettem rajzolni. Szintén keresztanyu-
kám ösztönzésére léptem erre a pá-
lyára. Több mint tíz évvel ezelőtt a 
beregszászi Galaktika szalonban sa-

játíthattam el a manikűrkészítés alap-
jait. Akkoriban még elég kevesen 
voltunk manikűrösök, ezért úgy gon-
doltam, hogy jó ötlet lenne a fodrász 
szakma mellé ezt is megtanulnom. 

– Ennek az elsajátítása is köny-
nyen ment?

– Be kell vallanom, nem olyan 
könnyen, mint hittem. Úgy gon-
doltam, hogy mivel tudok rajzolni, 
ezért ez nekem nem okozhat gon-

dot. Körömre rajzolni, festeni azon-
ban teljesen más. Sokkal precízebb, 
kifinomultabb, de ez sem egy ördö-
gi mesterség, csupán kihívást jelent. 

– Milyen az idei manikűr trend?
– A divat egy mindig változó do-

log. Évszaktól és alkalomtól is függ, 
hogy mit kedvelnek leginkább. Most 
az őszi színek dominálnak, a pasz-
tellszínek, a barnás árnyalatok. Diva-
tosak még halloween tájékán az ext-
rémebb díszítések is. Szeretek minél 
több formát kitalálni, megvalósítani. 

Kedvelem a porcelánnal való deko-
rálást is, mivel így tartósabban meg-
marad a körmökön a minta.

– Szükséges-e fejleszteni a 
szakmai tudást?

– Természetesen, több mint tíz 
éve kezdtem el a szakmámat, azóta 
rengeteget fejlődött úgy a fodrászat, 
mint a manikűr pálya. Újabbnál újabb 
technikák jelentek meg, amivel ne-
kem is tartanom kell a lépést. Több 

tanfolyamon is részt vettem már, va-
lamint az internet világa is sokat segít 
abban, hogy naprakész legyek.

– A visszatérő vendégkört meg-
tartani nem könnyű.

– Úgy gondolom, hogy meg-
bíznak bennem a vendégeim. Sze-
retik a munkáimat, azt, hogy az el-
képzelésüket a tudásom legjavával 
próbálom megvalósítani. A szakér-
telem és az odaadás a kulcsa ennek 
a szakmának. 

– A szépségiparban dolgozó-

nak jó kommunikációs képes-
sége kell, hogy legyen.

– Azt szoktam mondani, hogy 
egy jó fodrász olyan, mint egy 
gyóntató pap. A vendégeink bi-
zalommal fordulnak hozzánk, 
elmesélik bánataikat, problé-
máikat. Nem kell, hogy segít-
sünk nekik, vagy megmondjuk 
a véleményünket, elég, ha meg-
hallgatjuk őket. Sokaknak már 
ez is nagy segítség. Emellett a 
gyermekek hajának igazítása 
is egy kihívást jelent. Ők még 
izegnek-mozognak, van, aki sír. 
Olyankor kell elővennünk a já-
tékos énünket, bevonni a csalá-
dot is, és megnyugtatni a kicsit. 

– Szabadidejében mivel fog-
lalkozik?

– A tavaszi karantén idején 
nagyon hiányzott a munkám, 
nem tudtam kiélni a kreativitáso-
mat kellőképpen. Ezért elkezd-
tem ékszereket készíteni. A legel-
ső ékszerem egy swarovski kris-
tályokkal díszített porcelán gyű-
rű volt, amelyet egy vendégem-
nek ajándékoztam. Aztán változ-
tattam a stílusomon, és több ma-
gyaros mintázatú nyakláncot, fül-
bevalót, gyűrűt kezdtem el készí-
teni. Az első szettemet jótékony-
sági célra ajánlottam fel. A hölgy, 
aki megvásárolta, buzdított arra, 
hogy folytassam a munkát. Így 
mára több is elkészült, amelye-
ket internetes rendelés útján tud-
nak megvásárolni az érdeklődők.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

A csemegekukorica évek óta tar-
tó népszerűsége jól példázza, 
hogy mindig találhatunk olyan 
piaci rést, amelyet érdemes meg-
célozni. A helyi termelők szerint 
mostanság ez a növény adja a 
legnagyobb nyereséget. 

– Persze csak akkor, ha min-
dent jól, szakszerűen csinálunk 
– vallja meggyőződéssel Pallagi 
István fiatal derceni gazda, aki 
idén három hektáron termesz-
tette kedvenc növényét. – Ko-
rábban próbálkoztam fóliaház-
ban sejttálcákon nevelni a palán-
tát, majd a fiatal sarjakat a sza-
badföldbe ültettem ki, más évek-
ben a hajtatóközegben a szapo-
rítóanyagot helyre vetettem. Tíz 
év tapasztalattal a hátam mögött 
elmondhatom, hogy nálam a sza-
badföldi termesztés vált be. Itt is 
hol a tavaszi, hol meg az őszi for-
duló hozza a nagyobb hasznot. 
Azt persze készséggel elisme-
rem, hogy egy évtized alatt sok 
minden megváltozott.

– Például, ahogy hallottam 
más termelőktől, vidékünkön meg-
jelent a hágón túli konkurencia. 

– Mielőtt róluk szót ejtenénk, 
hadd mondjam el, hogy a szabad-
földi termesztést egyrészt az élő-
munkaerő hiánya kényszerítette 
ki, másrészt pedig az tette lehe-
tővé, hogy a Magyar Kormány 
által támogatott Egán Ede Gaz-
daságfejlesztési Program kereté-
ben gazdatársaimmal együtt nem 
csupán korszerű traktorokat, ha-
nem precíziós vetőgépeket is be 
tudtunk szerezni. Márpedig eb-
ben az esetben számunkra mind-
ez létkérdés. Ha jól számolom, 
nálam a minőségi szaporítóanyag 
az önköltségnek mintegy 45%-át 
teszi ki, tehát alapvető fontossá-
gú, hogy szinte valamennyi nö-
vény teljes értékű termést hozzon. 

Továbbra is topon a csemegekukorica

Szakavatott kezekben a legtöbb 
jövedelmet biztosítja

Ami pedig a hágón túlról jelentkező 
konkurenciát illeti: érdekes módon 
ők egyelőre nem tudnak nálunk lab-
dába rúgni. Annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy az itt termett csemege-
kukorica sokkal ízletesebb, mint az 
ottani társa. Holott jelentős részben 
ugyanazon fajtákról van szó. Gondo-
lom, nálam okosabb emberek csak-
hamar kiderítik, hogy a különbség 
az eltérő talajadottságoknak, az ég-
hajlati sajátosságoknak, vagy valami 
egészen másnak köszönhető. 

– Lehet, hogy csak a vásárlók 

részéről megnyilvánuló lokálpatri-
otizmusról van szó.

– Nem, nem – válaszol moso-
lyogva beszélgetőtársam. – Egy-
előre az itteni kispénzű vásárló 
nincs olyan helyzetben, hogy kö-
rükben sikerrel indíthatnánk el a 
„válaszd a helyi terméket” elneve-
zésű kampányt. Itt egyelőre a kőke-
mény piac diktál, s csak a minőség, 
a termék külleme, beltartalmi érté-
ke, ízvilága, no meg természetesen 
az ára számít. Mindennél beszéde-
sebb adat, hogy jelenleg a Kárpát-
alján megtermelt csemegekukori-
ca közel 90%-a a hágón túli tele-
püléseken kerül értékesítésre. Ma-
gam is gyakran viszek árut a mun-

kácsi nagybani zöldségpiacra. A 
nyár közepén akadt olyan nap, 
amikor összesen harminc tonná-
nyi csemegekukoricával megra-
kott teherbusz indult a Kárpáto-
kon túli célpontok felé. 

– Mint mindent, valószínűleg 
a csemegekukorica termesztését 
is lehet jól és jobban csinálni.

– Az imént már említettük 
a precíziós vetés fontosságát. 
Emellett a vetésidő megválasz-
tásán, a tápanyagutánpótlás biz-
tosításán és a növényvédelmen 
is sok múlik. És legfőképpen 
azon, hogy a piacon te jelenjél 
meg elsőként. Ilyesmi talán a vi-
lág egyik részén sem fordul elő: 
aki nyár elején két-három nappal 
megelőzte sorstársait az első téte-
lek piacra juttatásával, az hatal-
mas bevételre tett szert azáltal, 

hogy két, két és félszer drágáb-
ban tudta értékesíteni a csöveket, 
mint az utána következők. Mivel 
ebben az esetben tonnákról van 
szó, az árbevétel is jelentős. Sze-
rényen jegyzem meg, hogy mi is 
az elsők között voltunk. 

– Voltaképpen meddig tart a 
csemegekukorica szezonja?

– Az idény gyakorlatilag akkor 
ér véget, mikor beköszöntenek az 
első fagyok, így akár könnyen elő-
fordulhat az is, hogy az utolsó téte-
leket gazdatársaimmal november 
elején takarítjuk majd be. Ez a hosz-
szúra nyúlt szezon is kedvenc nö-
vényünk termesztése mellett szól.

Kovács Elemér

A Beregszászi Járási Máltai 
Szeretetszolgálat épületében, 
a Health4all! program kere-
tein belül Pető módszeres fej-
lesztések zajlanak. A korona-

vírus által a világban kialakult 
járványhelyzet miatt a foglal-
kozások rendhagyó módon va-
lósulnak meg. A Semmelweis 
Egyetem konduktorai online 
videóhívásban csatlakoznak 

Rendhagyó konduktív pedagógia a Beregszászi 
Járási Máltai Szeretetszolgálatnál

az alkalmakhoz, Beregszászban 
pedig a program szakemberei 
segítik a foglalkozásokat. Egy 
ilyen fejlesztésen, a szabályozá-
soknak megfelelően, egyszerre 

csak két gyermek vehet részt.
A Pető módszer alapgondo-

lata, hogy idegrendszerünk a ká-
rosodások ellenére is rendelke-
zik tartalékokkal, új kapcsolatok 
kiépülésének lehetőségével, s 
ezek a tanulási-tanítási folyamat 
megfelelő vezérlésével mozgó-
síthatók. A foglalkozások alatt a 
gyermekek énekelnek, mondó-
káznak, miközben játékosan sa-

játítanak el különböző mozdulato-
kat. Ezáltal a beszéd- és a mozgás-
készség egyaránt fejlődik.

A program az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósul meg.

-simon-

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány szervezésében a 
2020/2021-es tanév őszén ismét 
útjára indult a tehetséggondo-
zó program, melyben Kárpát-
alja általános és középiskolá-
sai vesznek részt minden tan-
évben a tehetségpontokban: 
Aknaszlatinán, Bátyúban, Be-
regszászban, Mezőváriban, 
Munkácson, Nagydobronyban, 
Péterfalván és Ungváron. 

A tehetséggondozó hétvégé-
ken a foglalkozások 4x60 perc-
ben valósulnak meg az aláb-
bi korosztályi bontásban: 3., 4. 
osztály, 5-6.osztály, 7-8. osz-
tály, 9-11.osztály. A tantárgyi 
bontást illetően a tanulók hu-
mán (történelem-irodalom-
művészettörténet (TIM), ma-
gyar nyelv-ukrán nyelv, angol 

Megtartotta második foglalkozását 
a nyolc tehetségpont

nyelv (AUM)), reál (biológia-
kémia-földrajz (BKF), matema-
tika-informatika-fizika (MIF) 
valamint alsós tantárgyi cso-
portokban vehetnek részt a hét-
végék folyamán. A foglalkozá-
sokhoz szükséges tananyagot, 
tematikát a Kárpátaljai Tehet-
ségsegítő Tanács által kijelölt 
tantárgyfelelősök készítik elő, 
így minden tehetségpontban 
az esélyegyenlőség jegyében, 
ugyanazon tananyag alapján 
zajlik az oktatás.

A tehetségpontokban résztve-
vő gyerekek étkeztetését és utaz-
tatását, a teljes program megva-
lósulását a Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alap támogatja.

„Genius” JA
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Már régen szándékomban volt 
írni a szójabab termesztéséről 
itt, Kárpátalján. Abból a szem-
szögből néztem a cél-
szerűségét ennek a 
kultúrának, mert va-
lami módon a kuko-
rica – őszi kalászosok 
vetésforgója nem elé-
gíti ki a mai követel-
ményeket, ez a vetés-
váltás csak csökkenti 
a talaj humusztartal-
mát, tehát a két kultúra közé 
célszerű lenne még olyan kul-
túrákat beilleszteni, mint pél-
dául szójabab, borsó és más, a 
pillangósok családjához tarto-
zó kultúrákat.

Miért is a szójababot válasz-
tottam?

Először is, az utóbbi években, 
ha felfigyeltünk rá, különösen a 
Beregszászi és a Munkácsi járá-
sokban, a nagybani termelők in-
tenzíven elkezdték termeszteni 
ezt a kultúrát. Felmerül a kérdés, 
hogy miért? Úgy gondolom, ha 
egy mondattal akarok rá válaszol-
ni, akkor a szójabab termeszté-
se nálunk Kárpátalján rentábilis. 

Az ökológiai viszonyok ná-
lunk Kárpátalján szinte ideálisak 
a szójabab termesztésére, például 
korai meleg tavasz, hosszú nyár 
– ez mind pozitívan hat a szója-
bab fejlődésére. Én azt akarom 
bebizonyítani a kistermelőknek, 
akiknek 5-10 hektár földjük van, 
hogy célszerű lenne a vetésfor-

Szójabab termesztés Kárpátalján
góba beiktatni a szójabab termesz-
tését is. Ezt azzal akarom bebizo-
nyítani Önöknek, hogy dupla ha-

szonnal fognak termel-
ni, mert mint bizonyít-
ja a többéves gyakorlat, 
ha hatékonyan foglalko-
zunk a termesztéssel, el 
lehet érni a 20-30 mázsa 
terméshozamot évenként, 
ami bőségesen fedezi a 
kiadásokat, például a fel-
vásárlási ár idén is elérte 

a 10-12 hrivnyát kilogrammonként 
(1 tonna – 10000,00 –12000,00 hr). 
Ez jóval felülmúlja például egy őszi 
kalászosnak a tiszta jövedelmét egy 
hektáron. Úgy gondolom, a kister-
melőknek nem nagy területen, 1-2 
hektáron kéne kipróbálni, a megter-
mett mennyiséget erről a parcellá-
ról saját részre is felhasználhatja. Ez 
azokra a gazdákra vonatkozik, akik 
állattenyésztéssel is foglalkoznak, 
mert mint tudjuk, a szójabab a leg-
fontosabb fehérjepótló takarmány, 
amit mással semmivel nem tudunk 
pótolni, függetlenül attól, hogy mi-
lyen állatokat tenyésztünk.

Most pedig röviden egy pár 
szót a termesztési technológia tud-
nivalóiról.

1. Először is, a legnagyobb prob-
lémát a szójabab termesztésben a 
gyomnövények okozzák. Ez a kul-
túra nagyon nehezen tud konkurál-
ni az egy- és kétszikű gyomokkal, 
amelyek az egész vegetációs idő-
szak alatt túlnövik a növényt. Azért 
ezt a problémát ebben az új techno-

lógiában úgy oldják meg, hogy a 
vegetációs időszak alatt kétszer is 
használnak egy mindenki számára 
ismert totál gyomirtót (amelyik-
nek a hatóanyaga Glifoszád) – 
Raundup és a többiek. Igaz, most 
mindenki észrevette, hogy ez a 
fajta a GMO csoporthoz tartozik, 
ezért ellenáll az említett gyomir-
tó negatív hatására és így oldódik 
meg a probléma a gyomnövények 
hatékony elpusztítására.

2. Másodszor, hogy egyszerre 
érjenek be a babok, deszikációt 
végeznek aratás előtt 5-7 nappal 
és csak utána végzik az aratást.

3. A vetőmag megvásárlá-
sát is meg lehet oldani, mert 
nem csak Kárpátalján, de ezzel 
a módszerrel termesztik egész 
Ukrajnában. 

4. Amit a legvégére hagytam 
és nagyon fontos lenne, a szár-
maradványok (biomassza), ami 
az aratás után maradt, azonnal le-
dolgozzuk biotrágyával, például 
biodesztruktor (2 liter hektáron-
ként), amit utána beszántunk a ta-
lajba és már szeptember – október 
hónapig lebomlik hasznos szerves 
anyagokra, amit már utána az őszi 
kalászosok vagy más kultúrák 
fognak felhasználni. Ezen kívül 
80-90 kg nitrogént termel min-
den hektáron a szójabab, ez meg-
felel 2,5-3 mázsa ammóniumnit-
rátnak a kijuttatásával.

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A kitakarított fóliasátrakban 
lehetőségünk van azoknak a 
talajhibáknak a korrigálásá-
ra, amelyek sok gondot okoz-
hatnak a termesztés folyamán. 
Ebben a cikkünkben 
a talaj átmosatásá-
val, meszezésével és 
elegyenlítésével fo-
gunk részletesebben 
foglalkozni.
A talaj átmosatása 

A  f ó l i a h á -
zak ta la jának el-
szikesedése, azaz a 
sófelhalmozódás a 
talaj felső rétegében igen gyako-
ri probléma. Mivel a termesztési 
időszak kitolódása a kora tavaszi, 
késő őszi időszakra nem ad időt 
a talaj természetes csapadékkal 
történő átmosódására, ezt nekünk 
kell mesterségesen pótolnunk. 

A talaj átmosatását legjobb 
ősszel elvégezni az állomány fel-
számolása után, de még a trágyá-
zás előtt. A sikeres talajátmosa-
táshoz elengedhetetlen, hogy vi-
szonylag rövid idő alatt annyi vi-
zet juttassunk ki a fóliaház talajá-
ra, ami képes kioldani a talaj fel-
ső rétegében, azaz a termőréteg-
ben felhalmozódott ásványi só-
kat, és levinni azt az alsó talajré-
tegekbe. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ehhez négyzetméterenként 
kb. 120-150 liter vizet kell kijut-
tatnunk olyan ütembe, ahogy azt 
a talaj képes elinni. Erre a célra a 
legmegfelelőbbek az esőztető ön-
tőző berendezések. A talaj átmo-
satása ilyen módon csak akkor le-
het eredményes, ha ez a vízmeny-
nyiség, benne a feloldott sókkal el 
is tudja hagyni a termőréteget. Ha 
a helytelen talajművelés és rossz 
talajszerkezet miatt kialakult 
„eketalp betegség” ezt nem teszi 
lehetővé, előzőleg orvosolnunk 

Itt van az ősz, itt van újra… (2.)

A talajhibák korrigálása
kell az eketalp betegséget mélyla-
zítással, és a drénvíz-elvezető rend-
szer kiépítésével. Ez a magas talaj-
víz problémájának megoldásához 
is elengedhetetlen. A talaj átmosa-

tása akkor eredményes, 
ha a talaj sótartalmát si-
kerül legalább 1-1,2 EC 
alá vinni, de az ideális 
0,7-0,8 EC lenne.

A savanyú talajok 
meszezése

Vidékünk talajára ál-
talánosságban a savanyú 
kémhatás a jellemző, né-
hány kivételtől eltekint-

ve. Egyes zöldségfélék jól tolerál-
ják az enyhén savanyú talajkém-
hatást, de a semleges 6,5-7 PH-tól 
való jelentős eltérés súlyos táp-
anyag-felvételi zavarral jár. Súlyos-
bítja a helyzetet, hogy a széleskö-
rűen használt műtrágyák többsége 
tovább savanyítja a talajt.

A savanyú talajkémhatás hely-
reállítására már régóta használato-
sak a különböző mészkő őrlemé-
nyek. Vidékünkön gyakorlatilag 
csak a Borzsavszke melletti mész-
kőbányában állítanak elő ilyen őr-
leményt. Sajnos, a monopol hely-
zetüket kihasználva olyan irreáli-
san magas áron adják a termékü-
ket, hogy az már szinte nevetséges. 
Hatóanyagra átszámítva a Lengyel-
országban előállított minőségi, zsá-
kolt égetett mészkő-por is olcsóbb, 
mint a kétes minőségű sajátunk.

A kijuttatandó mészkőőrlemény 
mennyiségét a talajelemzés eredmé-
nye határozza meg. Alkalmankén-
ti dózis lehetőleg ne haladja meg az 
50 kg/100 m2-t, az égetett mészből 
pedig a 25 kg/100 m2-t. Ha ennél is 
több kellene, akkor egy év múlva 
inkább ismételjük meg az eljárást. 

A lúgos talajok pH-értékének 
csökkentése

Kárpátalja egyes részein nem 

az alacsony pH érték okoz gondot 
a termőföldeken, hanem ellenkező-
leg, a lúgos kémhatás. Ennek korri-
gálásának, azaz savanyításának már 
nincs olyan nagy hagyománya, gya-
korlata. Azonban, az egyedi pH-igé-
nyű növények termesztésének elter-
jedése, valamint az intenzív zöldség-
termesztés sajátosságai miatt erre is 
megnövekedett az igény.

A talaj pH értékének csökken-
tését környezetbarát módon úgy 
tudnánk megoldani, ha viszonylag 
nagy mennyiségű savanyú tőzeget 
dolgoznánk bele. Ezzel nem csak 
a savanyúbb kémhatást tudjuk el-
érni, hanem jelentős mértékben ja-
vul a talaj szerkezete is. Egy hát-
ránya van, mégpedig az igen ma-
gas költsége. 

Olcsóbb és hatékony megol-
dás a kénpor használata. A ma-
gyar szakirodalomban ventilált 
kénpor néven emlegetik, míg Uk-

rajnában takarmány kén néven 
(„szirka kormova”) szerezhető be 
az interneten keresztül. A kijutta-
tandó dózissal kapcsolatban nincs 
egységes gyakorlat.  Az orosz 
szakirodalom szerint 100 gram/
m2 mennyiségű kénpor kijuttatá-
sa kb. 2,5 egységnyivel csökken-
ti a talaj pH értékét. Ha figyelem-
be vesszük, hogy évente legfeljebb 
1 egységnyivel szabad korrigálni a 
talaj kémhatását, akkor egy keze-
léssel legfeljebb 50 gram/m2 meny-
nyiséget szabad kijuttatni. Egy 400 

m2-es fóliasátor esetében ez kb. 
20 kg-ot jelent, ami a 15 hrivnya/
kg-os árral számolva nem egy je-
lentős költség. Egy hátránya van, 
hogy a hatását lassan, kb. fél év 
alatt fejti ki. 

A talajfelszín kiegyenlítése
 A csepegtetőcsöves öntözés 

elterjedésével a gazdálkodók je-
lentős része szembesült azzal a 
problémával, hogy a termőterü-
leten a talaj egyes részeken túl-
öntözötté válik, míg máshol szá-
raz marad. Ennek egyik fő oka 
a talaj egyenetlensége. Ugyanis 
a csepegtetőcsövekből a víz az 
öntözés befejezésével az alacso-
nyabban fekvő részekre folyik ki. 
Annál súlyosabb a probléma, mi-
nél gyakrabban és minél kisebb 
vízadagokkal öntözünk. Sokat ja-
víthatunk a helyzeten, ha ilyen-
kor (a szezonon kívüli időszak-
ban) időt szakítunk a terület el-

egyengetésére. Ehhez egy 
slangos vízmérték segítsé-
gével pontosan fel kell mér-
ni, hogy mely területek és 
mennyivel vannak az ideális-
nak számító vízszintes átlag-
hoz képest magasabban vagy 
mélyebben. A magasabban 
fekvő, dombosabb részekről 
aztán lehordunk annyi talajt 
a laposabb részekre, ameny-
nyit a mérések és számítá-
sok megkívánnak. Eközben 
ügyeljünk arra, hogy a terü-
letünk megtartsa a homoge-
nitását, azaz nem szabad csak 
a felső termő réteget elhor-

danunk egyik helyről a másik-
ra. Ugyanis ebben az esetben a 
dombok helyén csak a szinte ter-
méketlen altalaj marad. E helyett 
a dombosabb részeken keskeny, 
de 2-3 ásónyom mélységű kis ár-
kokat kell ásnunk, s az így kiter-
melt földben vegyesen lesz a fel-
ső termőréteg és az alsó altalaj is. 
Az őszi ásás folyamán aztán el-
tűnnek ezek a keskeny kis árkok.

Gál István
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A tavaszt ősszel kell előkészíte-
ni – mondták a régi, tapasztalt 
gazdák. És valóban, az ősz be-
köszönte nem jelenti azt, hogy 
ezután nem találunk munkát 
a kertben.

A naspolyát csak akkor taka-
rítsuk be, amikor túlesett az első 
fagyon. A leszedett és egy sor-
ban, rekeszben tárolt gyümölcs 
december második felében lesz 
fogyasztásra érett.

Az idén sok gondja volt a 
gyümölcstermelőknek a gom-
bás megbetegedésekkel, főként 
a meggyfák moníliás pusztulá-
sával. A további fertőzéseknek 
úgy tudjuk elejét venni, ha most 
a lehullott lombot gondosan ösz-
szegyűjtjük és megsemmisítjük. 
Ezt követően, de még a fagyok 
beállta előtt kell megpermetezni 
a meggy- és egyéb gyümölcsfá-
kat gombaölő szerrel. A legol-
csóbb és leghatékonyabb a 2 szá-
zalékos bordói lé.

A veteményeskertben hozzá 
kell látni a kiürült ágyások kö-
tött talajának felásásához. Arra 
kell törekednünk, hogy minél 
mélyebben lazítsuk fel a talajt a 
gyomok irtása, a csapadékvíz tá-
rolása és a kedvező talajállapot 
céljából. A hantokat nem kell el-
egyengetni, a téli fagyok szétom-
lasztják a rögöket.

A vályog- és agyagtalajú ker-
tekben a közeljövőben kell felás-
ni a gyümölcsfák alját, a virág-
ágyak talaját is. A homoktalajú 
kertekben hagyjuk ezt a munkát 
tavaszra, nehogy a téli szelek a 
fellazított és fedetlenül maradt 
homokot elhordják.

A szép pázsit minden kert-
kedvelő embernek a szeme fé-
nye! A tavasztól őszig gyakran 
öntözött és rendszeresen nyí-
rott gyep igen sok tápanyagot 
használt fel. 

A legfontosabb 
őszi tennivalók a 

kertben

A többéves gyepek talaja megtömődött, helyenként a gyomok, a 
mohák is elszaporodtak benne és az értékes pázsitfüvek tápanyag-
hiányban szenvednek. Ezért most fontos feladat a talaj fellazítása. 
Erre a célra kiváló eszközök állnak rendelkezésre, amelyek éles ké-
sei meghasogatják a földet, kihúzzák a mohát és a gyomokat.

Ha ezt a munkát elvégeztük, kerül sor a gyep trágyázására. Erre 
a legalkalmasabb az apró, érett szarvasmarhatrágya, a dúsított kom-
poszt, illetve a gombakomposzt. Ha vegyes műtrágyát használunk, 
akkor arra törekedjünk, hogy négyzetméterenként 5-6 dekát szór-
junk ki a frissen lenyírt gyepre!

A fügebokor valóban téli védelemre szorul, de nem is annyira a 
hidegtől, hanem az ónos eső jégbevonatától kell megóvni, mert a 
hosszabb ideig megmaradó jégpáncél alatt a rügyek elpusztulnak.

A bokor ágait össze kell kötni, az ágak közét ki kell tölteni lehul-
lott lombbal, majd pedig körül kell állogatni a bokrot kukorica-, il-
letve napraforgószárral, náddal, magas évelő növények levágott szá-
rával stb. Ne kösse be a fügebokrot műanyag fóliával!

Március végén, a fagyok elmúltával lebonthatja a „télikabátot” a 
fügebokorról. A takaróanyagban sokféle kártevő talált magának téli 
búvóhelyet, ezért a kiszolgált anyagokat égesse el vagy használja fel 
komposztálásra.

Hogyan védjük meg a fügebokrot a 
tél viszontagságaitól?



Csütörtök November 12.

Köszöntjük Jónás, Renátó nevű olvasóinkat!

Hétfő November 9.

Köszöntjük Tivadar nevű olvasóinkat!

Kedd November 10.

Köszöntjük Réka, Virgínia nevű olvasóinkat!

Szerda November 11.

Köszöntjük Márton nevű olvasóinkat!

2020. 
november 4.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:45 KölyökKalauz
12:20 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:25 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:35 Házasodna a gazda
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:50 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

00:25 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

01:00 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

02:10 Autogram
02:55 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

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.

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Bezár a bazár!
22:15 Újratervezés
23:20 Magánnyomozók
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Gotham

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

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:55 Michela: 

Toszkána ízei
13:25 Versenyfutás a

tengerek meg-
mentéséért

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

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

Krimisor.
23:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember

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

 hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Isten kezében
10:45 Önkéntesek
11:20 Néma kolostor

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Divat & dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Legenda - válogatás
01:50 Legenda - válogatás
02:20 Néma kolostor

Magyar játékfilm

04:40 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 Rally Európa-

bajnokság
10:00 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
12:00 Kékek
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:55 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája magazin

14:25 EURO 2020 rá-
játszás előzetes

15:00 Kosárlabda 
magazin

16:00 ISL - Nemzetkö-
zi Úszóliga

18:05 Kézilabda 
magazin

18:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás

19:00 Labdarúgó 
közvetítés

20:30 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

21:00 Góóól2
22:00 Sporthíradó
22:25 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga

04:00 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:20 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:35 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:45 Házon kívül
00:20 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
00:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:05 Szuperzöld
02:50 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Zenebutik Gála
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.

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Bezár a bazár!
22:15 Újratervezés
23:20 Magánnyomozók
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Gotham

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

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Michela: 

Toszkána ízei
13:20 Az égbolt királyai
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

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

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
01:25 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Református 

magazin
10:50 Isten kezében
11:25 Pisztácia
Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:50 Család'20
16:15 Novum
16:45 Térkép
17:15 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

 a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

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

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Már egyszer 

tetszett!
02:15 Pisztácia

Tévéjáték
03:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

04:50 Pecatúra
05:20 Vízilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
07:50 Bringasport
08:10 Kosárlabda 

magazin
09:10 Kézilabda 

magazin
10:00 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
12:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
12:30 Labdarúgó 

közvetítés
14:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:00 Góóól2
16:00 ISL - Nemzetkö-

zi Úszóliga
18:05 Jégkorong 

közvetítés
21:00 Fradi Tv
21:30 EURO 2020 rá-

játszás előzetes
22:00 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája magazin

04:00 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:20 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:35 A Konyhafőnök

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 ÉletmódKalauz
02:20 HighLife
03:05 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Zenebutik Gála
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.

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Bezár a bazár!
22:15 Újratervezés
23:20 Magánnyomozók
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

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

Olasz vígjátéksor.
09:30 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Nigellissima
13:25 Tours-i Szent 

Márton - Kato-
na, aszkéta, em-
berbarát

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Nil tábornok
Játékfilm

23:45 Kenó
23:55 Szabadság tér ́ 89
00:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:45 Berlin ege alatt

Német tévéfilmsor.
02:40 Mesterember

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Vallás és szabadság
11:05 A sokszínű vallás
11:20 Önkéntesek
11:50 Tizenegy több

mint három
Tévéfilm

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

első világhábo-
rúja II. rész - A 
nagy háború

23:40 Hazajáró
00:05 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 Tizenegy több

mint három
Tévéfilm

04:55 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Fradi Tv
07:55 Röplabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 Jövünk!
13:55 Labdarúgó 

közvetítés
15:55 Fradi Tv
16:30 Kerékpártúra
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:45 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Vízilabda 

közvetítés
20:45 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

21:45 Sporthíradó
22:10 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:20 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:35 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök

VIP
23:10 Barátok közt
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:30 Brandmánia
01:15 Kalandozó
02:00 Édesítő
02:45 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Zenebutik Gála
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.

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Bezár a bazár!
22:15 Újratervezés
23:20 Propaganda
23:55 Road Movie 

Guide Tillával
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:30 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Nigellissima
13:25 A Schönbrunni 

állatkert
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Csak színház 
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:25 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:55 Kenó
23:00 Örökmozi

Magy. kísérleti film
00:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:45 A maffia nyomában

Olasz krimisor.
02:35 Mesterember
03:05 Magyar Krónika

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

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

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:50 Baptista 

ifjúsági műsor
10:55 Unitárius 

ifjúsági műsor
11:05 Kérdések a 

Bibliában
11:30 Forduljon 

Psmithhez
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Noé barátai
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A becsület útján
23:30 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 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

közvetítés
09:25 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:25 Bringasport
10:45 Kézilabda 

közvetítés
12:30 Kerékpártúra
13:00 Sporthíradó
13:25 Fradi Tv
14:00 Aranyoroszlánok
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:00 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája magazin

15:30 EURO 2020 rá-
játszás előzetes

16:00 UEFA Labda-
rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

17:00 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Skipper
18:10 DVSC Tv
18:45 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája magazin

19:15 EURO 2020 rá-
játszás előzetes



Szombat November 14.

Köszöntjük Aliz nevű olvasóinkat!

Vasárnap November 15.

Köszöntjük Albert, Lipót nevű olvasóinkat!

Péntek November 13.

Köszöntjük Szilvia nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
november 4. 9Heti műsor

04:00 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
12:20 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:35 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök

VIP
23:10 Barátok közt
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 Az Év Hotele
02:25 Édes Otthon
03:05 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

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.

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

Magyar fikciós sor.
20:35 Bezár a bazár!
22:15 Újratervezés
23:20 Magánnyomozók
00:30 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:35 Orville

Am. kalandfilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Öt kontinens
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 Nigellissima
13:25 Einstein – Az 

orangutánok bi-
rodalmában

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Én, a séf
Fr. filmvígjáték

21:55 Tízparancsolat
Angol játékfilm

00:00 Kenó
00:10 Partitúra
01:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:05 A maffia nyomában

Olasz krimisor.
03:05 Mesterember
03:30 Magyar Krónika

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:40 Tanúságtevők
11:10 A sokszínű vallás
11:30 Neveletlenek

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

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Örökítő - Portré-

film Lelkes Pé-
ter formater-
vező művészről 
- MMA portré

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

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Neveletlenek

Tévéfilm
03:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

04:25 DVSC Tv
04:55 Kézilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:20 DVSC Tv
07:55 Pecatúra
08:25 Skipper
08:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
10:40 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

12:55 Forma-1 - 
szabadedzés 2

14:45 Boxutca
15:15 Vízilabda 

közvetítés
16:25 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

19:20 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:00 Labdarúgó 
közvetítés

21:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

22:15 Sporthíradó
22:35 Boxutca
23:10 Labdarúgó 

közvetítés

04:05 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

04:40 Kölyökklub
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:20 KölyökKalauz
09:55 Teleshop
10:45 Brandmánia
11:20 ÉletmódKalauz
12:00 Autogram
12:40 Édesítő
13:25 Glades – Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

14:30 Átkozott 
boszorkák
Am.-ausztrál víg-
játék

16:40 Életünk története
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
21:00 Amerika Kapitány

Am. akciófilm
23:40 Stratton

Angol akciófilm
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:55 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Két hang között -
Kollányi Zsu-
zsival

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
10:00 Trendmánia
10:35 Bitter magazin
11:05 SzÉpítők
11:40 Poggyász
12:10 Adris Kitchen
12:45 Az Építkezők
13:15 Nagy Vagy!
13:50 Könyvek és 

szerelem 2.
Am. romantikus ka-
landfilm

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

the Stars – Min-
denki táncol

23:00 A zátony
Am. akció-thriller

00:55 Diamond Club
Magyar film

02:55 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

03:55 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

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

kincsei
09:50 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők
13:20 A mi kis 

állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

14:15 Partitúra
15:10 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Nyaraló 

gyilkosok
Bűnügyi film

21:40 Blue Valentine
Játékfilm

23:25 Kenó
23:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:35 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

01:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
02:35 A maffia 

nyomában
Olasz krimisor.

03:30 Család'20

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

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Gasztroangyal
10:20 Rejtélyes 

XX. század
10:50 Öt kontinens
11:20 Sziámi macska

Magyar romanti-
kus film

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

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:20 Dokuzóna
00:20 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

05:00 Múlt és Jelen
05:25 Skipper
05:55 Pecatúra
06:25 Labdarúgó 

közvetítés
08:25 Szabadidő
08:55 Építők
09:25 Boxutca
09:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
11:15 Skipper
11:40 Szabadidő
12:15 Építők
12:45 M4 Sport: 

Forma-1
13:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
14:15 M4 Sport: 

Forma-1
14:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:00 MOL Magyar 

Kupa sorsolás
17:35 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája előzetes

20:45 Forma-1 - 
Időmérő edzés

22:10 ISL - Nemzetkö-
zi Úszóliga

00:05 Labdarúgó 
közvetítés

02:00 Kosárlabda 
közvetítés

03:45 Vízilabda 
közvetítés

04:00 Fókusz 
Plusz

04:55 Kölyökklub
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:45 HighLife
10:15 Teleshop
11:10 Édes 

Otthon
11:40 Kalandozó
12:15 Szuperzöld
12:50 Az Év Hotele
13:30 Glades – Tenger-

parti gyilkossá-
gok
Am. krimisor.

14:40 XXI. század – a
legendák velünk 
élnek

15:15 Házon kívül
15:50 A titánok haragja

Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Álarcos énekes

Ki van a maszk 
mögött?

21:35 Életünk története
22:50 Adaline varázsla-

tos élete
Am. romantikus film

01:25 Portré
02:15 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:30 Fald Fel!
10:05 Tűsarok
10:35 Több mint 

TestŐr
11:10 Super 

Car
11:40 Életmódi
12:15 Innovátor

12:45 Brandépítők
13:20 Házibuli 2. - A

házibuli 
folytatódik
Fr. vígjáték

15:50 Anyabuli
Am. vígjáték

18:00 Tények
18:50 Farm VIP
20:35 Mamma Mia!

Am.-angol-német 
zenés vígjáték

23:15 True Lies – 
Két tűz között
Am. akcióvígjáték

02:20 Kegyetlen 
csillogás
Am. filmsor.

03:20 Kegyetlen 
csillogás
Am. filmsor.

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Örökítő - Portré-

film Lelkes Pé-
ter formater-
vező művészről 
- MMA portré

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:50 Kenó
07:00 Családi 

kör
08:00 Isten 

kezében
08:30 Kereszt-

Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Útmutató
10:05 Református 

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus 

ifjúsági 
műsor

10:20 Görögkatolikus
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:30 Vallás és 
szabadság

10:35 Metodista 
magazin

11:00 Evangélikus 
riportok

11:30 Tanúságtevők
12:00 Déli 

harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Caravaggio 

máltai kalandja
14:25 Édes anya-

nyelvünk
14:35 Lovagias ügy

Magyar filmvíg-
játék

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj 

otthon!
17:10 Mozogj 

otthon!
17:25 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi 

kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Maigret és a ha-

lott gyémántke-
reskedő
Angol bűnügyi té-
véfilm

22:45 Kenó
22:50 Éjféli gyors 

Lisszabonba
Romantikus dráma

04:05 Sziámi macska
Magyar romanti-
kus film

05:35 Angol nyelvű 
hírek

05:40 Német nyelvű 
hírek

05:45 Orosz nyelvű hírek

05:50 Kínai nyelvű 
hírek

05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők
11:50 Otthon, távol 

a hazától
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és 

Jelen
22:05 A becsület 

útján

05:00 Vízilabda 
közvetítés

06:15 Kézilabda 
közvetítés

07:55 Múlt és 
Jelen

08:30 Jövünk!
09:05 Forma-1 - 

Időmérő edzés
10:30 M4 Sport: 

Forma-1
11:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
13:10 M4 Sport: 

Forma-1
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

14:00 ISL - Nemzetkö-
zi Úszóliga

15:50 Forma-1 - Nagy-
díj futam

18:00 ISL - Nemzetkö-
zi Úszóliga

20:05 Felvezető műsor:
Labdarúgás

20:45 UEFA Labda-
rúgó Nemzetek 
Ligája 2020

22:30 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

23:15 ISL - Nemzetkö-
zi Úszóliga
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Itt a top 5 őszi 
koleszterincsökkentő étel

A koleszterinszint általában si-
keresen csökkenthető étrendi 
és életmódbeli változtatások-
kal, és erre ősszel is meg lehet 
találni a megfelelő zöldségeket, 
gyümölcsöket.

A tartósan magas koleszte-
rinszint az érelmeszesedés ki-
alakulásának első számú koc-
kázati tényezője, jobb megelőz-
ni, és egy kevés odafigyeléssel 
megoldható.

A koleszterinszint könnye-

dén csökkenthető a feldolgozott 
élelmiszerekben található zsírok 
kerülésével, és teljes kiőrlésű 
gabonák illetve zöldségek, gyü-
mölcsök fogyasztásával. Arra fi-
gyelj, hogy magas rost, omega-3 
zsírsav, lecitin, E- és C-vitamin, 
niacin és rutin tartalmuk legyen, 
és legjobbakat ezek közül, most 
mi is eláruljuk.

1. Avokádó
Magas telítetlen zsírsavtartal-

mának köszönhetően az avokádó 
fokozza a HDL (jó) koleszte-
rin termelődését, valamint meg-
akadályozza az LDL (rossz) ko-
leszterin lerakódását. Kutatások 
megállapították, hogy a közepe-

sen zsíros étrend részeként elfo-
gyasztott napi egy darab avokádó 
segít csökkenteni az LDL koleszte-
rin szintjét a túlsúlyos vagy elhízott 
emberek esetében. Az avokádó fo-
gyasztása hozzájárul számos szív- 
és érrendszeri megbetegedés, köz-
tük a keringési zavarok és vérnyo-
másproblémák megelőzéséhez. De 
ugyanebben segít a jelentős magné-
zium- és káliumtartalma is.

2. Dió
A szakember szerint sokakat 

eltántorít a diófogyasztástól a ma-
gas zsírtartalom, valójában azon-
ban a dió többszörösen telítetlen 
és egyszeresen telített zsírsavakat 
tartalmaznak, nem pedig érelzáró 
telített zsírokat. Emellett rengeteg 
antioxidánst tartalmaz, ezért olyan 
tápláló rágcsálnivalónak számít, 
ami nélkülözhetetlen, ha egészséges 
szervezettel szeretnél rendelkezni. 
Nem kell nagy adagokat fogyasz-
tani, az egészségügyi előnyök már 
napi hét darab elfogyasztása után is 
érzékelhetők.

3. Zab
A zab gazdag B1-és E-vitami-

nokban, valamint ásványi anya-
gokban: vas, mangán, kálium, 

magnézium. Ezeknek köszön-
hetően jótékony hatása van az 
erekre, és szintén csökkenti a 
LDL szintjét a szervezetben. A 
zabban található béta-glükán is 
csökkentheti a koleszterinszin-
tet, ugyanis a zab béta-glükán-
tartalmának, legalább kéthe-
ti fogyasztás után hatása van 
a vér koleszterinszintjére. A 
béta-glükán egyfajta élelmi rost, 
aminek kiváló forrása a zab, va-
gyis a zabkorpa, a zabliszt és a 
zabpehely, amelyeket reggeli ga-
bonafélének vagy keksz, kenyér, 
müzli és muffin formájában fo-
gyaszthatsz.

4. Áfonya
Az áfonya a benne lévő 

pterosztilbén nevű vegyület mi-
att a gyógyszerekkel összemér-
hető mértékben képes csökken-
teni a koleszterinszintet, ráadá-
sul jóval kevesebb mellékhatá-
sa van. Korábbi kutatások azt 
is bizonyították, hogy az áfo-
nyában lévő antioxidánsok az 
LDL-koleszterinszintet igen ha-
tékonyan csökkentik. Fogyasz-
tása legalább heti rendszeresség-
gel ajánlott.

5.  Tengeri alga
Itthon is kapható, omega-3 

zsírsavakban igen gazdag alga-
fajta, amely por formájában az 
ételekbe keverve fogyasztható, és 
hatékonyan csökkenti a koleszte-
rinszintet.Az alga nagy koncent-
rátumban tartalmaz proteint, vi-
taminokat, ásványi anyagokat, 
ezenfelül nagyobb mennyisé-
gű C-vitamint tartalmaz, mint a 
friss narancs. A-vitamin tartal-
ma vetekszik a spenóttal, jelen-
tős B-vitamin készlete is. Ezen 
kívül olyan anyagok is kimutat-
hatók benne, melyek a máj mű-
ködését segítik, és karbantartják a 
vér koleszterin szintjét. Hatékony 
méregtelenítő. Emellett számos 
ásványi anyag van benne melyek 
a sejtfunkciókhoz nélkülözhetet-
lenek, például cink, mangán, réz, 
szelén. Fogyasztása garantálja az 
egészséget!

Ezt a zöldséget minden nap 
kötelező enni

Ez a nagyon csajos színű gyö-
kérzöldség nem csak az agy-
sejtjeidet turbózza fel, ha-
nem az energiaszintedet is. 
Ismerd meg a többi jó tulaj-
donságát!

Manapság a cékla saláták, 
dzsúszok, levesek és sok más 
étel alapvető összetevője. Rá-
adásul ezt az élelmiszertrendet 
a táplálkozási szakemberek is 

jó szemmel nézik, hiszen töb-
bek között az elménkre és az iz-
mainkra is kifejezetten jó hatást 
gyakorol. Nagyon finom, egyál-
talán nem keserű, így a nem ki-
fejezetten zöldségrajongók kö-
rében is népszerű. Elérhető nyá-
ron, ősszel és télen, bármely 
élelmiszerboltban vagy zöldsé-
gesnél. Íme 5 ok, amiért a cék-
la megérdemel egy fix helyet az 
étrendedben!
1. Csökkenti a vérnyomást

A magas vérnyomás világ-
szerte a korai elhalálozás egyik 
vezető oka. Az egészségügyi vi-
lágszervezet, a WHO becslése 

szerint az összes haláleset kö-
zel 13%-át teszi ki globálisan. 
Vesd be inkább a céklát! Egész-
séges nitrátokban gazdag, ame-
lyek a szervezetünkben nitro-
gén-monoxidokká alakulnak, 
így tágulnak az erek és csök-
ken a vérnyomás. Egy 2016-os 
tanulmány kimutatta, hogy azok 
a magas vérnyomással küzdő 
emberek, akik rendszeresen fo-
gyasztottak 25 dkg főtt céklát 
vagy kb. 1 csésze nyers répale-
vet, látványos javulást értek el a 
vérnyomásuk és a szervezetük-
ben lévő gyulladást jelző szint-
jük értékeiben is, mindössze 2 
hét után!
2. Növeli az energiaszintet

Mivel a nitrogén-monoxid 
tágítja az ereket, hozzájárul az 
izmokhoz jutó oxigén növelésé-
hez is. A végeredmény: a cék-
la biztosíthatja az embereknek, 

hogy tovább éljenek! Spanyol-
országi tudósok egy 2017-es 
kutatásukban még arra a kö-
vetkeztetésre is jutottak, hogy 
a céklalé rendszeres fogyasz-
tása fokozhatja a sportolók ál-
lóképességét.

3. Gyarapítja az 
agykapacitást

Amellett, hogy több oxi-
gént  szá l l í t  az  izmoknak, 

még az agynak is többet biz-
tosít belőle. Ha koncentrá-
tum vagy préselt lé formá-
jában vásárolod meg, köny-
nyedén felturbózhatod vele a 
smoothie-dat is!

4. Támogatja az 
anyagcserét

Egy csésze cékla kb. 3,5 
gramm rostot tartalmaz, ja-
varészt a feloldhatatlan faj-
tát, amely segíthet a székreke-
dés megelőzésében. Az oldha-
tatlan rostok az emésztőrend-
szeren belül mozognak, növe-
lik a széklet tömegét, így köny-
nyebb megszabadulni a salak-

anyagoktól. Emellett megaka-
dályozzák az aranyér kialaku-
lását is, amellyel igen gyakran 
küzdenek az emberek, akik-
nek krónikus székrekedésük 
van, vagy alacsony rosttartal-
mú az étrendjük. Egy 2014-es 
kutatás szerint az 50 év feletti-
ek körülbelül 50%-a harcol az 
aranyérrel.
5. Antioxidánsokban gazdag

Csodálatos, piros-ibolyaszí- 
nét a magas antioxidánsszintjének 
köszönheti, és olyan molekulá-
inak, amelyek segítenek meg-
előzni bizonyos szabadgyö-
kök által okozott betegsége-
ket. Az egyik ilyen különö-
sen erős antioxidáns a betalain. 
Egy 2015-ös kutatás szerint 
a betalain magasabb pontszá-
mot ért el a szabadgyökök elle-
ni harcban, mint a C-vitamin és 
más antocianinok.

Megvan, hogyan étkezz, ha 
fogyni szeretnél

Készülj fel, hogy megkérdője-
lezd mindazt, amit eddig tudtál 
a helyes étkezés szabályairól és 
a hagyományos súlycsökkentő 
módszerekről!
1. Kihagyhatod a reggelit, 

mégis fogyni fogsz
Az egyik fő táplálkozási 

alapkő, amit többet hallottunk 
már, mint bármelyik másikat, 
hogy az egészséges étkezés 
egy kiadós reggelivel kezdő-
dik. Csak egy a baj vele: a reg-
geli nem garantál semmit. Az 
amerikaiak közel 90%-a rend-
szeresen betartja a szabályt, 
mégis közel 50%-uk túlsúlyos 
vagy elhízott.

Két dolgot kell tudni a napi 
első evésről:

– Az időzítés nem olyan fon-
tos, mint gondolnád. Nem muszáj 
rögtön ébredés után enni, sem pe-
dig egy órán belül. Nem károsítja 
az anyagcserédet, ha később jutsz 
táplálékhoz.

– A korai reggelizés azt je-
lenti, hogy nagyobb étkezési ab-
lakot nyitsz az adott napra, tehát 
több órád van az evésre. Ha már 
7-kor elmajszolsz valamit és be-
iktatsz még egy kis utóvacsorát 
este 10-kor, az összesen 15 óra 
folyamatos emésztésre, ami több 
lehet, mint amennyit a szerveze-
ted kíván.

Egyik étkezés sem fonto-

sabb a másiknál. Ami igazán 
számít, az a teljes kalóriabevitel, 
a minőségi étel (pl. saláta vs. 
Big Mac) és az evéssel töltött 
idő. Tehát, ha nem szeretsz reg-
gelizni, nyugodtan hagyd el. Ha 
szereted, élvezd ki, de figyelj a 
táplálkozási ablakodra, és bi-
zonyosodj meg róla, hogy nem 
fogyasztasz több kalóriát, mint 
amennyire szükséged van.
2. Lehet a vacsorád is kiadós, 

mégsem fogsz hízni
A vacsora a legkedveltebb ét-

kezés, sokszor közös program a 
családdal és a barátokkal, de a 
legtöbb ember mégis úgy gon-
dolja, hogy sötétedés után enni 
maga a bűn. Pedig ez egyálta-
lán nem igaz. Olasz kutatók ösz-
szehasonlítást végzetek, és meg-
vizsgálták a délelőtt 10-kor és az 
este 6-kor elfogyasztott étel hatá-
sait. A vizsgálat szerint nem volt 
különbség súlycsökkenésben, de 
a később evők több zsírtól szaba-
dultak meg. Számos nyomon kö-
vetési tanulmányban ugyanerre az 
eredményre jutottak. Az időzítés 
tehát nem számít. A túl sok kaló-
ria fogyasztása okozza a súlygya-
rapodást, függetlenül attól, hogy 
mikor eszel.

Egyáltalán nem jó egy olyan 
világban élni, ahol nem ehetsz 
este és nem élvezheted az étele-
ket a szeretteiddel, ráadásul ez 

a teória nem is támasztja alá 
a súlycsökkentés tudományos 
szabályait. Nem leszel túlsú-
lyos, ha este eszel, csak ha 
túl sokat eszel. Ha tudod már 
mennyi kalóriát fogyaszthatsz 
hízás nélkül naponta, alakítsd 
úgy az étkezéseket, hogy este 
még beleférjen egy normális 
vacsora.
3. A gyakori evés nem segíti 

elő a fogyást
Kb. 30 évvel ezelőtt az volt 

a trendi táplálkozási elv, hogy 
ha gyakrabban eszel, több ka-
lóriát kell elégetnie a szerve-
zetednek. Így alakult ki a „le-
geltetés”, azaz az emberek napi 
4-6 alkalommal fogyasztottak 
kis adag ételt. Később viszont 
francia kutatók rájöttek, hogy 
ez egyáltalán nem garantálja a 
valódi súlycsökkenést. Tovább-
ra is csak az számít, mennyi ka-
lóriát viszel be egész nap, tel-
jesen mindegy, hány étkezés-
sel. Ha naponta 2000 kalóri-
át fogyaszthatsz, nem számít, 
hogy 5 db 400 kalóriás vagy 2 
darab 1000 kalóriás ételre van 
adagolva.

Kanadai kutatók is össze-
hasonlítottak két csoportot, a 
résztvevők napi 3-szor, illetve 
6-szor étkeztek, ebből a 6-os 
csoport 3 főételt és 3 snacket 
evett. Végeredményben sem-
milyen jelentős különbség-
re nem jutottak a súlycsökke-
nés szempontjából. Érdekes vi-
szont, hogy akik 3 ételt ettek, 
sokkal elégedettebbek voltak 
és kevésbé érezték éhesnek 
magukat.
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Rovatvezető: Jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

SpoRTKRIMI

Az eset Munkácson történt. Vasárnap 
reggel lőtt fejsebbel találtak rá arra a 
rendőrre, aki a munkácsi járási terri-
toriális választási bizottságban őrizte a 
szavazólapokat és jegyzőkönyveket, írja 
a mukachevo.net.

Fejbe lőtte magát a szavazólapokat őrző 
rendőr

A rendőrség megerősítette, de egyelő-
re nem kommentálta hivatalosan az eset-
ről szóló híreket. A hírportál információi 
szerint a rendőrre az a kollégája talált rá, 
aki reggel váltotta a szolgálatból. A férfit 
kórházba szállították, majd megműtötték.

Pénteken 11 óra 43 perckor érkezett a 
tűzoltók ügyeleti részlegére a telefonos 
bejelentést arról, hogy a Nagyszőlősi já-
rásban tűz keletkezett egy 55 éves nyug-
díjas portáján, számol be a 0312.ua.

Az eset Fakóbükk (Bukove) községben 
a Mira (Béke) utcában történt. A nyugdí-
jas nő udvarán egy melléképületben csap-
tak fel a lángok. A 6. Számú Állami Tűzol-
tó- és Mentőalakulat két egysége azonnal 

A tűzoltók megmentették egy nyugdíjas házát
a helyszínre sietett. A tűzoltóknak már 11 
óra 53 percre sikerült lokalizálniuk a tü-
zet, és 12 óra 23 perckor teljesen eloltották 
azt. A gyors beavatkozásuknak köszönhe-
tően a tűz nem terjedt át a szomszéd házra.

A tűz következtében megsemmisült az 
épület teteje mintegy 8 négyzetméteren, és 
megrongálódott a fafödém közel 10 négy-
zetméteren. A kár mértékét és a tűz okát 
jelenleg a rendvédelmi szervek vizsgálják.

A técsői járási Dombó nagyközségben a 
Gagarin utcában október 28-án tűz ke-
letkezett egy ötszintes lakóház negyedik 
emeleti lakásában, írja a pmg.ua.

Az esetre a szomszédok figyeltek fel, 
akik azonnal értesítették a tűzoltókat. 
A megadott címre kiérkezve az oltással 
egyidejűleg megpróbálták megtalálni a la-
kásban rekedt személyeket. A tűzoltók a 
sűrű füst miatt speciális készülékben dol-
goztak. A szobában, ahol a tűz gócpontja 
volt, két férfira bukkantak. Az 1978-as és 

Két ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést 
egy lakástűzben

1987-es születésű személy eszméletlenül 
feküdt a helyiségben. A tűzoltók azonnal 
kivitték mindkettőjüket a friss levegőre és 
átadták őket a mentősöknek. A füstmér-
gezést szenvedett két férfit a Técsői Járá-
si Kórházba szállították.

Az oltási és mentési munkálatokat 5 
tűzoltó végezte két tűzoltóautó segítsé-
gével. Szakemberek vizsgálják a tűz ke-
letkezésének okait. Valószínűnek tűnik, 
hogy a károsultak ittasan dohányoztak, és 
ez okozta a tüzet.

Október 27-én este 20 órakor érkezett a be-
jelentés a hegyimentő-szolgálathoz arról, 
hogy egy perecsenyi járási nő gombázni 
ment és nem tért haza, számol be a 0312.ua.

Kiderül t ,  hogy a  drugetházai 
(Zaricsevo) lakos eltévedt az erdőben, 
majd eddig ismeretlen okok miatt életét 

Gombázni ment és meghalt egy nő
vesztette. A holttestét 22 óra 5 perckor 
találták meg a település közelében fek-
vő erdőben. A keresési munkálatokban 
a Viharosi (Viska) Baleseti Mentőosztag 
hegyimentői vettek részt.

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

A tragikus eset Ungváron történt. A 
kiskorú anyja október 27-én, kedden 
munkából hazatérve talált rá a fiúra, 
írja a 0312.ua.

A 15 éves fiatal szülei hálószobájában 
akasztotta fel magát. A fiú az Ivan Bohun 

Felakasztotta magát egy 15 éves fiú
Katonai Líceumban tanult. Hozzátartozói 
elmondása alapján a kiskorúnak a család-
ban semmilyen konfliktusa nem volt, bú-
csúlevelet nem hagyott.

A rendőrség vizsgálja a tragédia körül-
ményeit és az öngyilkosság esetleges okait.

Október 25-én, vasárnap a Daniil 
Halickij utcában tűz keletkezett egy 
Mercedes-Benz E320 típusú gépkocsi-
ban, számol be a mukachevo.net. 

A lángok gyorsan átterjedtek két mel-
lette parkoló autóra. Az oltási munkála-
tokban a Munkácsi 2. Számú Tűzoltó- és 

Három gépkocsi égett ki Munkácson
Mentőalakulat munkatársai vettek részt. 
A hatalmas tűzben úgyszintén kiégett egy 
Audi A4 típusú jármű, valamint jelentősen 
megrongálódott egy Mitsubishi Galant tí-
pusú gépkocsi.

Szakemberek vizsgálják a tűz keletke-
zésének okait.

A munkácsi járási Dunkófalva (Obava) 
településen múlt éjjel kigyulladt egy 
Opel Vectra típusú gépkocsi, írja a 
mukachevo.net.

A család a tüzeset idején nem tartóz-
kodott odahaza. A jármű teljes egészében 
kiégett, s a gépkocsitól néhány méternyi-
re található családi házban is kár keletke-

Lakóház is károsodott egy gépkocsitűzben
zett. A lángokban megrongálódott a bejá-
rati ajtó és a kerítés.

A tulajdonos azt állítja, hogy a rossz-
akarói gyújtották fel az autót, amelyet 
néhány hónapja nem használ, és telje-
sen leszállt akkumulátorral állt az udva-
ron. A rendőrség vizsgálja a tűz keletke-
zésének okait.

Az 50 éves férfi részegen balesetet oko-
zott. A szabálysértés dokumentálása so-
rán a férfi elütött egy rendőrt, majd a 
szolgálati autónak ütközött.

A rendőrség munkatársai a helyszínen 
letartóztatták a szabálysértőt. Az ügyben 
hivatalos személy ellen elkövetett erő-
szak miatt büntetőeljárást indítottak.

November 1-jén az esti órákban a Mun-
kácsi Kerületi Rendőrség gyors reagálású 
csapatához bejelentés érkezett arról, hogy 
a munkácsi járási Nagylucskán (Великі 
Лучки) egy Vaz-2106 típusú gépkocsi so-
főrje elvesztette uralmát járműve fölött és 
árokba hajtott. A helyszínre kiérkezett tiszt-

Elütött egy rendőrt a részeg szabálysértő a 
Munkácsi járásban

viselők megállapították, hogy az 50 éves 
újdávidházai (Нове Давидково) illetősé-
gű sofőr ittas állapotban volt.

Az eset jegyzőkönyvezése során a férfi be-
ült autójába és elütött egy rendőrt, majd ne-
kicsapódott a szolgálati autónak. A tisztvise-
lők azonnal letartóztatták az agresszív illetőt.

Az eset következtében a rendőr közepe-
sen súlyos testi sérüléseket szenvedett. Az or-
vosok láb csonttörést diagnosztizáltak nála.

Az ügyben eljárást indítottak. A sza-
bálysértőt ezúttal kilenctől 15 évig terje-
dő szabadságvesztésre ítélhetik. Még tart 
a nyomozás – jelentette a Kárpátaljai Me-
gyei Rendőrség sajtóosztálya.

Gól nélküli döntetlenre végzett egymás-
sal az ukrán élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság legutóbbi játéknapján a Minaj 
FC és a Ruh Lviv. A koronavírus-jár-
vánnyal sújtott Dinamo Kijev az FTC 
elleni BL-találkozót követően a Dnyipro 
vendégeként tudott nyerni.

A 8. fordulóban nem bírt egymással 
Ungváron a Minaj FC és a még nyeret-
len Ruh Lviv. A 90. perc egészét véve ta-
lán a vendéglátók álltak közelebb a győ-
zelemhez, de mégsem sikerült bevenni az 
ellenfél kapuját.

Egyre többen kapják el a fertőzést 
a Dinamo Kijev stábjában, és mivel a 
koronavírust a csapat két kapusánál, 
Bojkónál és Buscsannal is kimutatták, 
így a Dnyipro elleni idegenbeli találko-
zón a csapat színeit a munkácsi születé-
sű Ruszlan Nescsered védte. A mindösz-
sze 18 éves hálóőr győztes meccsen mu-
tatkozhatott be az élvonalban.

A forduló meglepetését az eddig még 
nyeretlen FK Lviv szolgáltatta a dobogós 

helyen álló Vorszkla Poltava legyőzésével.
Eredmények: Minaj FC – Ruh Lviv 

0-0, Sahtar Donyeck – FK Mariupol 4-1, 
Kolosz Kovalivka – Olimpik Donyeck 
1-2, Olekszandrija – Gyeszna Csernyihiv 
2-2, Dnyipro – Dinamo Kijev 1-2, FK Lviv 
– Vorszkla Poltava 1-0, Inhulec Petrovo – 
Zorja Luhanszk 1-1 (csak érdekességként 
jegyezzük meg, hogy az újonc Inhulecnek 

Rebrov százados lett a Fradival

Gól nélküli döntetlen a nyugat-
ukrajnai rangadón

2 veresége mellett ez már a hatodik dön-
tetlenje volt!).

A tabellát a 20 pontos Dinamo vezeti a 
16 ponttal második Sahtar előtt. Harmadik 
a Vorszkla 15 ponttal. A 6 pontos Minaj a 
12. helyet foglalja el, és a hétvégén esedé-
kes 9. forulóban a Gyeszna Csernyihiv ott-
honába látogat.

***
Az OTP Bank Ligában 1-1-es döntet-

lennel zárult az ősz rangadójának kikiáltott 
Mol Fehérvár – FTC rangadó. A Dinamo 
Kijev elleni bravúros döntetlen után a Fra-
di ismét kissé átalakított csapattal lépett pá-
lyára, de így is vezetést szerzett Somalia 
fejesgóljával. 

Fordulás után a Vidi erősített és bünte-
tőből sikerült az egyenlítés.

Szerhij Rebrov most ült 100. alkalom-
mal az FTC kispadján, mérlege imponá-
ló: 62 győzelem, 24 döntetlen és mindösz-
sze 14 vereség.

A járvány miatt több játékosát is nélkü-
löző Újpest erősen tartalékosan lépett pályá-

ra az MTK ellen, a vendégek nyertek 4-0-ra.
Eredmények: Mol Fehérvár – FTC 1-1, 

Puskás Akadémia – ZTE 1-2, Honvéd – Me-
zőkövesd 1-1, Budafok – Paks 2-3, UTE – 
MTK 0-4, Kisvárda – Diósgyőr 1-0.

Kilenc forduló után a 7 meccsből 17 
pontot szerző FTC vezeti a tabellát a 16 
pontos Mol Fehérvár éás a 14 ponttal har-
madik Paks előtt.

Néhány sorban
Tovább folytatódik az első öt meccsét 
megnyerő, de azóta botladozó Ungvári FC 
hullámvölgye az országos harmadosztályú 
labdarúgó-bajnokságban.

Volodimir Vaszjutik csapata a 9. fordu-
lóban a Kárpáti Halics gárdáját látta ven-
dégül és 3-0 arányú vereséget szenvedett.

Mindez azt jelenti, hogy az ungváriak 
16 pontjukkal a 4. helyre csúsztak vissza 
a bajnoki tabellán, amelyet 20 ponttal az 
Epicentr Dunajivci vezet.

A kárpátaljai megyeszékhelyt képvi-
selő együttes a hétvégén sorra kerülő 10. 
fordulóban a Rubikon Visnyev otthoná-
ba látogat.

***
Csak a Huszti FC maradt gólképtelen a 
Kárpátaljai megyei élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 10. fordulójában, amely iga-
zán gólgazdagra sikeredett.

A listavezető Ilosvai Buzsora éppen a 
második helyen álló Huszt vendégeként 
ért el fölényes győzelmet, megerősítvén 
ezzel pozícióját a tabellán.

Az utóbbi hetekben gyengén muzsi-
káló címvédő Nagyszőlős most a Rahói 
Kárpátit kapta el, míg az eddig még nye-
retlen Szerednye az FK Medvigy vendé-
geként játszott szoros meccset.

Eredmények: Huszti FC – Ilosvai 
Buzsora 0-4, Nagyszőlős – Rahói Kárpáti 
6-2, FK Medvigy Borhalom – Szerednye 
4-3, Irhóc – FC Polena 2-1.

A tabellát 23 ponttal vezető Ilosvai 
Buzsora mögött a második Husztnak 19 
pontja van.

***
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. forduló-
jában a Groupama Arénában ikszelt egy-
mással az FTC és a Dinamo Kijev.

Egy órán keresztül a vendégek akarata 
érvényesült, a Mircea Lucescu által irányí-
tott Dinamo már 2-0-ra is vezetett, majd 
jött a Fradi feltámadása. Előbb Tokmac 
szépített, majd a rendes játékidő utolsó 
percében a csereként beálló Boli egyen-
lített az ekkorra már 10 főre fogyatkozó 
vendégekkel szemben. A legvégén nyo-
mott az FTC, de a győzelem már nem jött 
össze a zöld-fehérek számára.

A szerdai folytatásban a Fradi a 
Juventust fogadja, a vírusfertőzések mi-
att igencsak tartalékos Dinamo pedig a 
Torinóban 2-0-ra nyerő Barcelona ven-
dége lesz.

A Sahtar Donyeck az Intert látta ven-
dégül Kijevben és gól nélküli döntetlen-
re végzett.

Szoboszlai Dominik csapata, a Salz-
burg az Atletico Madrid vendégeként ka-
pott ki 3-2-re, míg Gulácsi Péter együtte-
se, a Lipcse 2-0-ra nyert az Istanbul ellen.

Az Európa Ligában a Zorja Luhanszk 
elvesztette második mérkőzését is, ezút-
tal hazai környezetben kapott ki 2-1-re a 
portugál Bragától.

Rebrov döntetlennel jubilált
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan Szolgáltatás

Munka Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

TARGoNcAKEzELőKET 
keresünk szlovákiai munkahelyre.

Fizetés: 700-800 euró/hónap

Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES

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

Magyarországi pékségekbe 
keresünk munkatársakat 

kiemelkedő fizetéssel. 
Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES
Részletes információ:
Mobil/Viber: +380 (67) 100 46 38

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 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Benében, csendes utcá-
ban, a Borzsa partján 3 szo-
bás családi ház eladó nyári 
konyhával, garázzsal, pin-
cével, melléképületekkel, 
vízpartig nyúló nagy kert-
tel. Tel: +38068-3075680, 
+38098-0830842, +3630-
8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorostól, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, 
a Kazinczy u. 17. szám 
alatti ház eladó jó álla-
potban. Mob.:  +38066-
3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó 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. 

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. 

Borzsován összkomfortos 
családi ház eladó. Tel: 099-
4359507. 

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

Ház kiadó

Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútorozott 
felújított családi ház (64 
m2) kiadó, csak hosszú táv-
ra. 1 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, benti külön 
WC. Riasztóval, nagy se-
bességű internettel, a leg-
modernebb energiatakaré-
kos gázfűtési rendszerrel 
ellátva. Igényes illető vagy 
házaspár részére. Mob.: 
+38066-0060133. 

Lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

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

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics 
utcában. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-5325602. 

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Beregszászban, a Kor-
jatovics utcában kiadó egy 
kétszobás lakás, az uszoda 
környékén, csak család ré-
szére. Tel: 050-8094680. 

Autóalkatrész, tartozék

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

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. 

Újlak előtti éttermünkbe 
mosogatót és konyhai kise-
gítőt, kinti munkára pedig 
udvarmestert keresünk. Érd.: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 

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

Idősgondozó/házvezető-
nő kerestetik Szegeden 
ottlakással. Előny: orosz 
(vagy más szláv) nyelv-
tudás, idősgondozás terén 
szerzett tapasztalat. Ked-
ves, emberséges, rendsze-
rető hölgy jelentkezését 
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 cég-
be. A betanítást vállaljuk. 
Munkásoknak 10000-
12000 hrivnya, szakmun-
kásoknak 13000-15000 
hrivnya fizetés. Cím: Be-
regszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 095-1454223 
(magyarul), 066-2709151 
(orosz, ukrán nyelven). 
Hívjanak munkaidőben: 
7-16 óra között (k.e.i.sz). 

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

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

Munkalehetőség Cseh-
országban! Facseme-
ték 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 uk-
rán és magyar nyelv isme-
rete (az angol plusz előny) 
szóban és írásban, önálló-
ság, rugalmasság, nyitott-
ság új ismeretek elsajátí-
tására. Fix bérezés. Mun-
kavégzés helye: Bereg-
szász, teljes munkaidő (heti 
5 nap/8 óra). Jelentkezni 
önéletrajzzal az alábbi cí-
men: info2@kreativator.hu. 
Mob.: 099-7345292 (Már-
ton Gábor). 

Gyógyszertárba (patikába) 
végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk Mező-
váriba. Munkaidő: 8-tól 3-ig 
hétfőtől-szombatig. Érd.: 
099-7532903. 

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

Barkács, szerszám

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

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

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

Bútor

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

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

Lámpa, világítás

Eladó két ötlámpás cseh 
kristálycsillár. Tel: +38066-
8548536. 

Lakásdekoráció

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 

Eladó boroshordók: 300 
literes, 65 literes. Ugyan-
itt káposztagyalu, fonott 
korsók – 12 és10 literes, 
és káposztáshordó, 100 
l i teres .  Mob. :  +38066-
8243778. 

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

www.karpatinfo.net

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

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

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

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

számot +380980728704 (Mária).

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

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet 

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

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

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

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

I. Díj:  100.000 Forint
II. Díj: 60.000 Forint
III. Díj: 40.000 Forint
A zsűri által kiválasztott tíz legjobb alkotó 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 visz-
sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról 
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti 
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20-ig. 

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

Sok sikert kívánunk minden pályázónak! 
Szilágyi Mátyás főkonzul

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. Mindenszen-
tek – 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, Kiskará-
csony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki 
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy 
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövete- 
lének 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. Bekül-
dési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategó-
ria: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kate-
gória: 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.).

piac, élelmiszer

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

Növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár 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. 

Szabadidő, hobbi

Keresem az alábbi magyar 
zenekarok eredeti kiadványa-
it LP (Vynil/bakelit lemez), 
CD, MC formátumokban: 
OSSIAN, Omen, Pokolgép, 
Moby Dick, Akela, Beatrice, 
STRESS, Missió, Remorse, 
Lady Macbeth… stb., le-
mez, cd, könyv, poszter, kon-
certjegy, ereklye, bármi ér-
dekelhet. Ajánlatokat, képe-

ket emailben/facebookon, 
viberen várok. Hibátlan álla-
potú, karcmentes LP-k, CD-
k, előnyben. Minden aján-
lat érdekel. Elérhetőségeim: 
kristik.pistik97@gmail.com 
Facebook: Karpinecz Kriszti-
án. Tel./Viber: 066-9792680.

Társkeresés

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

45 éves sportos, romanti-
kus férfi keres vékony, mo-
solygós, tüzes, szenvedé-
lyes hölgyet. Facebookon 
Attila Király, fehér póló-
ban. Így megtalálsz. Mob.: 
+3670-2136516. 

Közlemények

Beregszászban eltűnt egy 
kistermetű, róka kinézetű ku-
tya a vasútállomás környé-
kén. A becsületes megtaláló 
jutalomban részesül. Mob.: 
099-6397796. 

Özvegyasszony vagyok, 
olyan házaspárt keresek, akik 
gondomat viselnék háza-
mért cserébe. Mob.: +38068-
7900199.
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KoS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

oRoSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKoRpIó (10.24.11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szerve-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEN 
A 2019-S ÁRAKoN!

HA NÁLuNK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRdEKLődNI LEHET:
cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

www.karpatinfo.net

Eladó háza, lakása?
HA NÁLuNK HIRdET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Ez a hét egy remek idő-
szak lesz az egyedülál-
ló Kosoknak, akik él-
vezettel és öntudato-

san vetik bele magukat az élet-
be. Habár jelen állás szerint szá-
mos kihívással és nehézséggel 
kell majd megküzdenie, ami 
nem lesz a legkönnyebb az Ön 
számára. Félreértések és vesze-
kedések lehetnek jelen, külö-
nösen az egyik családtagjával 
kapcsolatban, amit nagyon ne-
héz lehet majd kezelni.

Az Ön természetes rit-
musa viszonylagosan 
lassú. Szereti meg-
fontolni a dolgokat és 

úgy gondolja, hogy az élet nem 
egy versenypálya, ahol az a lé-
nyeg, hogy gyorsan célba ér-
jen. Szereti, ha a dolgok nyu-
godtak és állandók, semmi-
nek sem kell villámgyorsnak 
lenni az Ön világában. Ezen 
a héten a lassúságra és nyuga-
lomra való természetes vágya 
lesz próbára téve.

Ikrek szülöttként Ön-
nek az utazás a véré-
ben van, és ez mindig 
is így marad. Amikor 

felfedezheti a világot, akkor 
olyan szabadnak érzi magát, 
mint egy kalitkájából kisza-
badult madár. Ezen a héten az 
utazás lesz elsők között a napi-
rendjén, tehát abszolút hű lesz 
csillagjegyéhez. Ön a fiatalság 
és a gyermekkor jeles képvise-
lője, és ezen a héten Önnél fi-
atalabbak veszik majd körül.

A feszültség összeköt-
tetésben van velünk. 
Ez megakadályozhat 

bennünket abban, hogy kedv-
ből cselekedjünk, és gyakran 
arra kényszerít, hogy a túlélés 
érdekében tegyünk bizonyos 
dolgokat. A tornyosuló problé-
mák miatt úgy viselkedik, ami 
egyáltalán nem jellemző Önre. 
Különféle problémák gyötör-
hetik, különösen az édesany-
jával, vagy anyai ágú rokoná-
val kapcsolatosan.

Ezen a héten a szakmai 
ügyei helyett inkább 
a magánéletrére fog 

összpontosítani. Izgatott és alig 
várja, hogy végre kimozdul-
jon és éljen. A heves és lelkes 
energiái miatt minden bulinak 
részese akar lenni, és az összes 
összejövetelen részt akar venni. 
Annyi lehetősége van a szóra-
kozásra, hogy túl sok lovat akar 
egyszerre megülni. Élvezze ki 
ezt az időt és engedje meg ma-
gának, hogy kiteljesedjen.

Szeret tervezni, szer-
vezni és ez tökéletes 
időszak Önnek arra, 

hogy a jövőjével foglalkoz-
zon. Minden bizonnyal gyak-
ran gondol erre, és már szá-
mos ötlete van. Jegyezze le a 
vágyait, a céljait és a motivá-
cióit. Készítsen egy szemlélte-
tő ábrát, amibe beleírja az útját, 
és azt, hogy merre tart. Ha van 
családja, akkor mindemellett a 
családi jóllétéről is képes lesz 
érdemlegesen tervezni.

Előfordulhat, hogy 
nehezen fogja visel-
ni a héten felmerülő 
kihívásokat, a bizal-

matlansága és az összponto-
sítás hiánya miatt. Nem lesz a 
helyzete magaslatán és min-
den, amit elvárnak Öntől, túl 
megterhelőnek bizonyulhat. 
Lehet, hogy égető vágyat 
érez arra, hogy visszavonul-
jon egy kicsit a szociális kö-
telességeitől, és ha ez így 
van, tegye is meg nyugodtan.

A káosz egy páratlan és 
kihívásokkal teli folya-
mat. Amikor össze va-
gyunk zavarodva, ho-

gyan találhatnánk meg a vilá-
gosságot? Hogy viselkedünk, 
ha bizonytalanok vagyunk? 
Gyakran sehogy. Leginkább 
csöndben maradunk és megbé-
nulunk. Fontos tisztában lennie 
azzal, hogy nem kell minden-
re most megkapnia a választ. 
Néha időbe telik, hogy meg-
értsük, mit kell tennünk.

Ez egy csodálatos hét 
a pároknak, hiszen 
megnövekszik közöt-
tük a megértés, a har-

mónia és a jólét. Sokkal köny-
nyebbnek fogja érezni az egy-
mással való kommunikációt, 
továbbá a kompromisszum-
kötés és a következtetések le-
vonása is sokkal egyszerűbbé 
válik. Egyfajta állandóság fog 
Önök között kialakulni, ezért a 
múltbeli vétségeket könnyedén 
megoldják és elfelejtik majd.

A munkájában szá-
mos versengés lesz 
jelen, de Ön szeren-
csére ebből nem sokat 

fog észlelni. Ez részben annak 
köszönhető, hogy Ön magá-
nyos csillagjegy, és nem kife-
jezetten figyeli azt, hogy má-
sok mit csinálnak. Megeshet, 
hogy most még inkább visz-
szavonulót fúj, és csak a saját 
útjának megtervezésével, ki-
alakításával foglalkozik, ami 
nagyon jó ötletnek bizonyul.

A múltbeli egész-
séggel kapcsolatos 
problémáinak ezen-

nel vége, és ez megnyugvást, 
biztonságot hoz Ön számá-
ra. Több hálát fog kifejez-
ni, mint fájdalmat és sérel-
met, valamint a nehézségek 
lassan megoldódnak. Emel-
lett azonban számos vesze-
kedést élhet meg a partneré-
vel. A félreértések és a viták 
befolyásolhatják a társával 
való erős kapcsolatát.

A határozatlansága ki-
hívásokkal telivé te-
szi Ön számára azt, 

hogy döntéseket hozzon, és si-
keresen vegye az akadályokat. 
Úgy hullámzik, akár a víz, hi-
szen ez az Ön alkotóeleme és 
sok esetben a természete. Se-
gíthet, ha megnöveli a határo-
zottságát, ami Önben él, és elő-
re viszi ebben a világban. Fon-
tos, hogy a munkájával kapcso-
latos teendőivel foglalkozzon, 
és ne hagyja, hogy tétovázzon!

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

mély megrendüléssel értesült dr. Szemjon Viktó-
ria, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Számvitel és Auditálás Tanszéke docensének hirtelen 
bekövetkezett haláláról.

A Rákóczi Főiskola teljes közössége együttérzését 
és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak az 
őket ért súlyos veszteség miatt. Osztozunk a gyászoló 
család fájdalmában.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-

la mély megrendüléssel értesült Legeza Attila ál-
latgyógyász, tanár, a Főiskola Biológia és Kémia Tan-
széke agrár tanszéki csoportja óraadó oktatójának nagy 
hirtelenséggel bekövetkezett haláláról.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi 
ki Depcsinszka Ivettnek, a Főiskola Pedagógia és Pszi-
chológia Tanszéke docensének édesapja elhunyta miatt. 
Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-

la Szakgimnáziumának teljes közössége együttérzését 
és őszinte részvétét fejezi ki Tóth Jenőnek, a szakgim-
názium tanárának édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a 
gyászoló család fájdalmában.

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 (kö-

zép 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.
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5 étel, amitől meglepően fáradt leszel

Tényleg lefogyaszt a kókusz?

Most kiderül, tényleg egészségtelen-e 
a popcorn

Kedvenc mozis ételünk, a pattogatott ku-
korica megítélése igen vegyes: hol egyes 
diéták tiltólistáin szerepel, hol fogyókúrás 
tippként javasolják fogyasztását. Nem cso-
da hát, ha mostanra halvány fogalmunk 
sincs, érdemes-e teljesen mellőzni, vagy 
inkább jóízűen rágcsálni.

Egészséges vs. egészségtelen
A popcorn nem más, mint egy teljes értékű gabona, 

amelyet kipattogtatnak. Bár sokan ugyanolyan üres kalóri-
aként tartják számon, mint például a fánkot, a táplálkozási 

szakértők jelenlegi álláspontja szerint igenis helye van az 
egészséges táplálkozásban. Nemcsak sok rostot tartalmaz, 
de nagyon kevés zsír található benne és kalóriatartalma is 
relatív alacsony. Mivel nagy a térfogata, sokáig lehet rág-
csálni, ezáltal gondoskodik a jóllakottságérzetről. Termé-
szetesen az, hogy mennyire egészséges, jelentősen függ az 
elfogyasztott mennyiségtől és az elkészítési módjától is.

A popcorn tápanyagtartalma
Egy adag, amely egycsészényi mennyiségnek felel meg, 

popcornban 31-172 kalória lehet, elkészítési módtól és íze-
sítéstől függően. A levegőn pattogtatott, natúr változat táp-
anyagtartalma az alábbi:

   ▪ Energia: 31 kcal
   ▪ Fehérje: 1 g

   ▪ Zsír: 0,4 g
   ▪ Ebből telített zsír: 0 g
   ▪ Szénhidrát: 6 g
   ▪ Ebből cukor: 0,07 g
   ▪ Rost: 1 g
   ▪ Nátrium: 1 mg
Tehát, ha három csészényit fogyasztunk el belőle, ak-

kor is kevesebb, mint 100 kalóriát veszünk magunkhoz, 
anélkül, hogy túl sok szénhidrátot vagy zsírt vinnénk be 
a szervezetünkbe. Természetesen a fenti számok könnyen 
megugorhatnak, ha vajas, sajtos, vagy más népszerű íze-
sítést választunk. Három csésze vajas pattogatott kukori-
cában például már a natúr energiatartalmának körülbelül 
duplája, azaz 192 kalória található, és jóval több, akár 15 
g zsír. Érdemes tehát a natúr változat mellett dönteni, il-
letve alaposan megnézni a zacskó címkéjét.

A mikrós popcorn
A táplálkozási szakemberek egyáltalán nem javasolják a 

mikrózható, zacskós pattogatott kukoricák fogyasztását. A 
legtöbb rengeteg pálmazsírt, jobb esetben pedig vajat tar-
talmaz. A popcorn-tüdő betegség bár viccesen hangzik, saj-
nos valóban létezik. Az eredeti kór, amelynek bronchiolitis 
obliterans a neve, nagy mennyiségű diacetil belégzésekor 
jelentkezik, főként gyári munkásoknál. Bármilyen meg-
döbbentő, a vajas popcorn vaj ízének előállításához ugyan-
ezt az anyagot használják. A túlzásba vitt mikrós popcorn 
fogyasztásának tünetei a tüsszögés, a száraz köhögés és a 
légszomj, súlyos esetben pedig visszafordíthatatlan tüdő-
károsodáshoz is vezethet.

Sokkal egészségesebb, ha pattogtatni való kukoricát ve-
szünk a piacról vagy a nagyobb szupermarketekből, és ma-
gunknak készítjük el. Egy kis kókuszzsírt vagy olívaolajat 
felforrósítunk egy nagyobb lábosban, majd beletesszük a 
kukoricát és a sót. Közepes lángon fedő alatt addig kell 
melegíteni, míg minden szem ki nem pattog. De akár egy 
barna zacskóba is tehetjük a megsózott kukoricát, és úgy 
be a mikróba.

Összegzés
Bár a pattogatott kukorica alapvetően egészséges étel, 

az elkészítési móddal könnyen egészségtelenné tehető. 
Amikor csak lehet, készítsük el saját magunknak, a mo-
ziban pedig kizárólag a natúr változatból kérjük a kapha-
tó legkisebb adagot.

Ez történik a testeddel, ha elhagyod a kenyeret
A kenyér elhagyása szuper kezdet, ha élet-
módot szeretnél váltani. Számtalan egészség-
ügyi és külsőre gyakorolt pozitív hatása mi-
att valóban megéri végleg lemondani róla.

Leolvadnak a kilók
Ha gondolatban összegzed, hogy naponta hány szelet 

kenyeret fogyasztasz, egész biztosan te magad is meg-
lepődsz az eredményen. Ha gyakorlatilag minden főét-
kezésednél elfogy belőle egy-egy szelet, talán nem is 
olyan meglepő, hogy miért indul be a fogyás akkor, ha 
száműzöd az étrendedből. Persze a többi fehér lisztes és 
cukros élelmiszerről is érdemes lemondani a hatékony-
ság érdekében. Inkább teljes kiőrlésű, rozskenyeret fo-
gyassz, de azt is csak módjával, a reggeli órákban, lehe-
tőleg pirított formában.

Simább lesz a bőröd
A legtöbb gyorsan felszívódó szénhidrátot általában 

fehér kenyér formájában visszük be. Ha helyette egész-
séges alternatívákat választunk, a kilók mellett még a na-
rancsbőrünknek is búcsút inthetünk. Persze a sok moz-
gásról és megfelelő folyadékpótlásról sem szabad elfeled-
keznünk, de látható eredményre számíthatunk, ha kizár-
juk a mindennapjainkból ezt az egészségtelen élelmiszert.

Energikusabbá válsz
A fehér lisztes, cukros ételek legnagyobb veszélye az, 

hogy gyakorlatilag becsapják a szervezetet. Fogyasztás 
után megdobják a vércukorszintet, így hirtelen telített-
ség-érzetet generálnak, majd szinte rögtön ez az érték le 
is zuhan, így nem csak éhesek, de fáradtak is leszünk. 
Ha nem eszel fehér kenyeret, hanem egészséges gabo-
nákkal, fehérjével, zöldséggel, gyümölccsel csillapítod 
az éhségedet, a vércukorszinted egyenletes marad, ez-
által sokkal energikusabbá, kiegyensúlyozottabbá válsz.

Felpörög az anyagcsere
A megfelelő emésztés a fogyás egyik legfontosabb 

alappillére. Ezt rostdús étkezést követve érhetjük el. A 
fehér kenyér rostban szegény, fogyasztása lassítja az 
emésztést, így az anyagcserét is. Ez pedig nem csak kel-
lemetlen puffadáshoz, emésztési problémákhoz vezet, 
de a fogyást is gátolja. Szerencsére a kenyérnek ma már 
számos, egészséges, rostban gazdag alternatívája léte-
zik, amelyekkel jóllakottan fogyhatsz.

Evés után rád tör a fáradtság? Nem cso-
da! A következő ételek bizonyítottan alu-
székonyságot váltanak ki az emberből – in-
kább hagyd ki őket, ha energiára vágysz!

Fehér kenyér
Köztudott, hogy a fehér kenyér kevés tápanyagot és ros-

tot tartalmaz, azt azonban sokan nem tudják, hogy fáradt-
ságot is okoz! A fehér lisztből készült péktermékek egyik 
pillanatról a másikra megemelik a vércukor- és az inzulin-
szintet, ennek hatására pedig a szervezet olyan láncreakci-
ót indít be, mely drasztikusan megnöveli az álmosító és la-
zító hatású szerotonin hormon szintjét. Ez egyébként gyak-
ran előfordul a gluténérzékenyeknél, tehát ha te is gyakran 
tapasztalod ezt a tünetet, érdemes kivizsgáltatnod magad.

Tejcsokoládé
Tévhit, hogy a tejcsokoládé energiával tölt fel min-

ket! Bár a 75% fölötti kakaótartalommal rendelkező ét-
csokoládék hasonló hatással vannak a testre, mint a kof-
fein, az ennél alacsonyabb százalékú csokoládék a ben-
nük lévő magas szénhidrát-és cukortartalom miatt csak az 
inzulinszintet emelik meg – ez pedig hasonló, szerotonin 
hormonnövelő hatással van a testre, mint a fehér kenyér.

Tészta
Az előző ételekhez hasonlóan a tészta is 

szerotoninnövelő hatással rendelkezik, ám azt sem sza-
bad elfelejtened, hogy ha túl sokat eszel, akkor a szerve-
zeted is keményebben fog dolgozni az emésztésen – te-
hát önmagában már egy kiadós ebédtől is álmos lehetsz, 
hiszen az energiáidat a megterhelt gyomrod és az emész-
tés köti le. Mielőtt tehát nagy lakomákba bocsátkoznál, 
gondolj arra, hogy az evésben is el lehet fáradni!

Cukorkák
A cukrokkal kapcsolatos örök igazságok egyike: min-

denféle édesség fáradttá tesz – ez alól pedig a gumicukrok 
és a nyalókák sem kivételek! Furcsának találod a kijelen-
tést? Csak gondolj bele: bár a cukor elfogyasztása után egyik 
pillanatról a másikra energikus leszel, 30-60 percen belül 
sanszos, hogy újból megéhezel a vércukorszint ingadozása 
miatt, ami újabb falási rohamhoz (és ezzel együtt plusz ki-
lókhoz) vezethet. Ha teheted, inkább étkezz egészségesen!

Saláta
A kakukktojás! Nem tartalmaz sem mesterséges édesítőt, 

sem fehér lisztet, mégis álmosak lehetünk tőle! Hogy mi-
ért? Egy salátalevélben található nedv, a Lactucarium miatt, 
melynek az ópiumhoz hasonló bódító, álmosító hatása van.

A kókusz a sikeres fogyókúra kulcsa? Most 
megtudhatod tényleg diétás-e az egyik leg-
újabb szuperélelmiszer.

Ahogy a divat, úgy az étkezési trendek is évről évre je-
lentősen változnak. Az előrejelzések szerint a kókusz eddig 
soha nem látott népszerűségnek örvend majd. A kókuszvíz 
helyett ezentúl mindent kókusszal fogyasztunk majd, a csir-
kemelltől egészen a görög joghurtig. Te is szeretnéd tudni, 
mielőtt kipróbálnád, hogy a kókuszdió hóbortja tényleg a 
diétád javát szolgálja-e?

Segít leküzdeni az ételek utáni sóvárgást
A kókuszdió legelőnyösebb tulajdonságainak egyike, 

hogy teltségérzetet ad. Zsírja, a közepes szénláncú triglicerid 
(MCT) gondoskodik a jóllakottságról, így testsúly csökke-
nést válthat ki. Ráadásul cukortartalma gyors energiát szol-
gáltat a szervezet számára, míg zsírja lassan emésztődik. Ez 
a nyerő páros hosszan tartó lendületet ad, miközben a vér-
cukorszint stabilizálásával gátat szab az ételek utáni sóvár-
gásnak. Tegyél friss kókuszt a smoothie-dba, vagy dúsítsd a 
müzlidet kókuszreszelékkel. A kísérletezőbbeknek akár sa-
látához vagy csirkemelles fogásokhoz is ajánljuk.

Szénhidráttartalma elenyésző
Ha szénhidrátszegény diétán vagy, a kókusz akkor is 

remek választás. Egy evőkanál cukrozatlan kókuszpehely 
vagy –reszelék ugyanis csak 3,5 g szénhidrátot tartalmaz. 
Finomítatlan szénhidrátja könnyen emésztődik, és remek 
ízt ad akár egy friss smoothie-nak, akár egy főtt ételnek.

A mennyiségre kiemelten figyelni kell
Bár előnyeit nem lehet vitatni, fontos megjegyezni, hogy 

a bevitt mennyiségre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A 
kókuszdió alacsony szénhidráttartalma, és mágikus sóvárgás 
legyőző tulajdonsága ellenére ugyanis magas kalóriatartalmú 
étel, amely gazdag telített zsírsavakban. Ha a sikeres fogyó-
kúra reményében idén te is beiktatod a kókuszt az étrended-
be, tartsd be a szabályt: napi kalóriabeviteled 10%-ánál töb-
bet ne tegyen ki a kókuszfogyasztás. Tehát, ha 1600 kalóriás 
diétát tartasz, maximum 160 kalória legyen ebből a kókusz.

Ezenkívül, kókuszolajból egy evőkanálnyi, azaz 120 
kalória, míg cukormentes kókuszpehelyből két evőkanál-
nyi, azaz nagyjából 110 kalória legyen az adagod. Kó-
kusztejből pedig kizárólag a cukormentes termékeket ke-
resd, naponta elég belőle egy csészényi, amely 110 kaló-
riát rejt magában.

Fontos tudni, hogy zsírégető hatását a 
kutatások még nem bizonyították

A kókuszban található zsír teljesen más, mint a tradi-
cionális zsiradék, amit általában fogyasztunk. A közepes 
szénláncú trigliceridek másként bomlanak le, mint a hosz-

szú szénláncú zsírsavak (LCFA), amelyek az olivaolajban, 
vagy a húsokban találhatóak meg. Velük ellentétben ugyan-
is a kókuszdió zsírja nem raktározódik el a zsírszövetekben, 
kizárólag energiaként hasznosítja azt a szervezet. Elméle-
tileg tehát hatásos zsírégető, azonban még nem végeztek 
olyan klinikai kutatásokat, amelyek bebizonyították volna, 
hogy a kókusz fogyasztása fogyáshoz vezet.

Összegzés
Kis mennyiségben történő fogyasztása (a fent említett 

10%-os szabály betartásával) pozitív eredménnyel beil-
leszthető bármely fogyókúrába. Azonban, ha minden ételt 
kókuszdióval fogyasztunk, avval inkább ellentétes hatást 
érhetünk el, a bevitt extra kalóriákkal ugyanis tovább szé-
lesíthetjük testünk középső tájékát.
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Plusz egy vicc

2020. 44. szám meg   -
fej  tése: Akiben aka-
rat van azt a sors ve-
zeti, akiben nincs, 
azt sodorja.    

plusz    egy vicc: – Sze-
rintem inkább az ing-
gombomra talált rá. 

Diós kosárka

• •

SzERETNÉL MAGYARoRSzÁGoN doLGozNI, 
dE NEM BoLdoGuLSz A KIuTAzÁSSAL?

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HuMÁNIÁT!

Egészségügyi segédeszközök 
gyártásához keressük új kollégáinkat 

Magyarországra 3 műszakos, 
8 órás munkavégzésre.

 ►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 9:0017:00ig

JELENTKEzz GYÁRI MuNKÁINKRA, 
SEGíTÜNK MINdENBEN!

Ez történik a testedben, 
amikor szomjas vagy

Azt mondják, ha már 
szomjúságot érzel, régen 
késő. A cél az, hogy folya-
matosan pótold a folyadé-
kot, ne csak akkor, amikor 
az már szomjúságérzettel 
is párosul. Ha ezt mégsem 
teszed, egy sor változás 
indul el a testedben, amit 
jobb, ha megelőzöl.

Egy felnőtt testének 
körülbelül 65%-a víz. Ez 
szabályozza a test hőmér-
sékletét, kipárnázza az ízü-
leteket, szállítja a tápanya-
got és a hormonokat. Vize-
lettel, széklettel, izzadással 
és légzéssel együtt hozzá-
vetőlegesen naponta két 
és fél liter távozik a szer-
vezetből, amit muszáj pó-
tolni tested megfelelő mű-
ködése érdekében, mert a 
dehidratáltság bizony ko-
moly bajok forrása is lehet.

Szájszárazság
A szomjúság első je-

lei közé tartozik a szájszá-
razság megjelenése. Sokan 
előbb kapják elő az ajakírt, 
mint az ásványvizes flakont, 
pedig nem minden esetben 
az erős szél vagy napfény 
okozza az ajkak kiszáradá-
sát. Fontos, hogy mindig le-
gyen nálad legalább egy fél 
literes palack, amiből gyor-
san pótolni tudod az elvesz-
tett folyadékmennyiséget.
Megváltozott vizelet

Ahogy egyre kevesebb 
folyadékot viszel be a szer-
vezetedbe, úgy változik 
meg a vizeleted is. Már nem 
vízszerű és átlátszó lesz, 
hanem sárgás, később akár 
sötétebb színű is és szúró-
sabb szagú. Ennek oka az, 
hogy a folyadékhiány mi-

att tested nem a megfelelő 
mennyiségű vízzel lesz „át-
mosva”, így a felhalmozó-
dott méreganyagok sokkal 
szembetűnőbbek lesznek.

Agyi szöveteid is 
összezsugorodnak
Mivel minden szerv he-

lyes működésének egyik 
alapja a megfelelő folya-
dékpótlás, így azon sincs mit 
csodálkozni, hogy az agyi 
szövetekre is hatással van a 
dehidratáltság. Ez koncent-
rációzavarban, a reakcióidő 
lelassulásában és fáradtság-
ban nyilvánul meg leghama-
rabb. Tehát akár dolgozol, 
akár tanulsz, az rendszeres 
folyadékpótlás nélkül egész 
biztosan nem fog menni.
Megnő a méreganyagok 

koncentrációja
Ha nem iszol elegendő 

vizet, biztos lehetsz benne, 
hogy sokkal betegesebb le-
szel. Ugyanis így a folyadék 
nem söpri ki a szervezetben 
felhalmozódott méreganya-
gokat, hanem azok továbbra 
is ott maradnak a testedben, 
és így gyakorlatilag a szer-
vezet megmérgezi önmagát.

Keringési zavarok 
léphetnek fel

Kellő folyadék hiányá-
ban az erekben nem tud 
megfelelő ütemben áramlani 
a vér, ami miatt komoly ke-
ringési zavarok is felléphet-
nek. Már egy-két nap folya-
dékhiány esetén is akár ha-
lálos kimenetelű trombózist 
is lehet kapni, illetve hosszú 
távon visszerekkel, érszűkü-
lettel is számolnia kell azok-
nak, akik nem isznak eleget, 
és tartósan dehidratált álla-
potban tartják szervezetüket.

Hozzávalók a tésztához: kb. 40-42 db kosárkához, 40 dkg 
liszt, fél csomag sütőpor (6 g), 4 evőkanál porcukor, 4 tojássár-
gája, 25 dkg margarin, fél citrom leve.

A töltelékhez: 4 tojásfehérje, 10-12 dkg porcukor, 25 dkg darált 
dió, 1 citrom reszelt héja és pár csepp leve + házi sárgabaracklekvár.

Elkészítés: A lisztben elkeverjük a sütőport és a porcukrot, 
majd elmorzsoljuk benne a margarint és összegyúrjuk a citrom 
levével és a tojássárgákkal.

A kosárka formákat margarinnal kikenjük. A tésztát kinyújtjuk 
kb. 5 mm vastagra, és amekkora a kosárka forma átmérője, olyan 
átmérőjű pogácsa szaggatóval (ennek híján pohárral) köröket szag-
gatunk ki a tésztából, melyeket belenyomkodunk a margarinnal ki-
kent formába. Mindegyikbe teszünk fél teáskanál sárgabaracklekvárt.

A töltelékhez a tojásfehérjéket felverjük kemény habbá – ami-
kor már majdnem fel van verve, akkor hozzáadjuk a porcukrot, 
mellyel még tovább verjük a habot. Majd hozzákeverjük kanállal 
a darált diót, a citrom reszelt héját és pár csepp levét.

A diós tölteléket ráhalmozzuk a kosárkában a lekvárra – a for-
mákat tepsire sorakoztatjuk.

Előmelegített 170 fokos légkeveréses sütőben 10-12 percig 
sütjük. (A sütési idő sütőfüggő).

Amikor megsült pár percig hagyjuk hűlni a tepsin, majd ki-
vesszük a formából és egy fatáblán hagyjuk kihűlni – vigyázat 
belül a lekvár sokáig forró marad!

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

– Szívem, úgy érzem magam melletted, mint Éva a 
Paradicsomban – mondja a feleség a férjének.

– Hogy érted ezt, drágám?
– …

Kétbetűsek: AT, DK, GV, 
KZ, RI, SN, SO, TÓ, YF, ZC.

Hárombetűsek: ALA, 
BOA, EGY, ELÉ, ERI, LEE, 
LOG, NÁL, SEM, SÍN, 
TÁG, TÁR, ÚGY.

Négybetűsek: AKOL, 
ALJA, AMIT, ANOA, ASTA, 
BÓDÉ, ELÖL, ERIC, GEBE, 
HERE, HOGY, LEÉG, 
LÉNY,  NEIL,  NEMO, 
SOLO, SZIL, TRAM.

Ötbetűsek: BLÖFF, CIPŐS, 
ÉMELY, FJORD, GÁNCS, 
ISAAC, JASIN, LAKOL, LAS-
KA, LEPEL, NAMIB, NÉ-

HOL, NINCS, ODABE, OPE-
RA, SEIKO, SZEPT.

Hatbetűsek: ASZOTT, 
C S E R G E ,  K A T O -
NA, NOSZTY, RESZEL, 
ROTARI.

Hétbetűsek: ABASÁRI, 
ABONÁLÓ, BALASSI, KA-
LITKA, ŐGYELEG, RON-
GYOM, SÁRTEKE.

Nyolcbetűsek: ALAP-
TŐKE, BELEHULL, EL-
ÉRHETŐ, IZABELLA, NA-
POK ÓTA, NAPPABŐR, 
TAMBURIN, ZAJSZINT.

Kilencbetűsek: LON-
GOBÁRD, VIOLASZÍN.

Tizenegy betűsek: FA-
KITERMELŐ, FELVEHET-
NÉK, INTÉZMÉNYES. 

Tizenhárom betűsek: 
FARAGATLANSÁG, KI-
LENCOLDALAS.
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ÁTMÉRŐ A SZÍV OLDALA
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KELETI 
TÁBLAJÁTÉK

NITROGÉN
HELYSÉG A 

TÉCSŐI 
JÁRÁSBAN
GRAMM

ÜRES SÁV !
FINTA ÉVA 

VERSE

IDŐS FÉRFI

VALAMIVÉ LESZ

LITER

VÉGRE AZ 
ÖSSZESET

CSILLAGÁSZ 
(IVÁN)

RANGJELZŐ 
RÖVIDÍTÉS

ÉSZAK-
AMERIKAI 
HEGYSÉG

FODOR GÉZA 
VERSE

OLIMPIAI 
BAJNOK JAPÁN 

TORNÁSZ

KÉSZÜL A HÁZ

ARCRÁNGÁS

HÁLÁSAN 
EMLEGET

SZÜLŐ MEG-
SZÓLÍTÁSA

RÉSZBEN 
HOZZÁÉR !

TE ÉS ÉN

FÉLSZ

ÁRAMSZEDŐS 
BUSZ

EURÓPAI NÉP 
TAGJAI

HARMADRÉSZ !

AUSZTRÁL 
CÍMERÁLLAT

OSZTRÁK HÁGÓ

SZÁLLÍTÓ-
OSZLOP

A TENKES 
KAPITÁNYA

VICC

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

ALUMÍNIUM

AMERIKAI 
ZENÉSZ (ROB)

FOLT
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…-MURR - 
MESEALAK

ÉPÜLETSZÁRNY

FORDULÓ

… GIBSON - 
AUSZTRÁL 
SZÍNÉSZ, 
RENDEZŐ

PÁRATLAN 
HELVÉT !

MEGELÉGEL

HELYSÉG HUSZT 
KÖZELÉBEN

VENDÉGLŐI 
OLVASMÁNY

KRÉTAI HEGY

RÉGI 
ERŐEGYSÉG

TONNA

ZENEKART 
LEINTŐ SZÓ

ALÁÍRÁS UTÁNI 
RÖVIDÍTÉS

DÍSZEBÉD

VÉNY 
RÖVIDÍTÉSE

KOBALT

ABLAKKERET!

KATONAI 
ALAKULAT

RÓMAI 50

VILÁGBAJNOK 
NÉMET 

LABDARÚGÓ

RÓMAI 500

FÖLD-
TÖRTÉNETI 

IDŐSZAK


