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zekben a napokban emlékezünk
meg a dicsőséges
1956-os magyar forradalom és szabadságharc
vérbe fojtásának hatvannegyedik évfordulójáról.
Az akkori visszaemlékezésekből tudjuk, hogy

az október 23-a utáni napokban a világ magyarsága a rádiók híreit hallgatva azért szurkolt, hogy az
otthoniaknak sikerüljön kivívni az ország függetlenségét, november negyedikétől
kezdődően, amikor a szovjet tankok bevonultak Bu-

dapestre, már minden jóérzésű lélek azon izgult, hogy
az egyenlőtlen és kilátástalan küzdelem minél kisebb
véráldozattal járjon. Emellett szüleink, nagyszüleink
csodálattal adóztak a pesti
felkelők halált megvető bátorságának. Ám az itteni

Dráguló létfeltételek
A késői betakarítás ára

nemzetrész tagjainak a
szolidaritása a pesti srácokkal másban is megnyilvánult. Kárpátalja
jó néhány településén elkezdték tevékenységüket az illegális csoportok.
Folytatás a 3. oldalon

E

gy áremelkedés az
átlagpolgár számára
sohasem jön jókor, pláne
olyan időszakban nem,
amikor a költségekhez
hozzáadódik a havi fűtési számla is. Márpedig
Ukrajnában szeptember
közepén számos alapvető élelmiszer megdrágult. A napraforgó olaj
és a kristálycukor például 20%-kal kerül többe,
a rizsért, valamint az errefelé igen népszerű hajdinakásáért bő 15%-kal
fizetünk magasabb árat,
nemkülönben a tojásért
és a különböző margarinokért. A liszt és a makarónifélék 12-15%-kal
drágultak. Egyelőre.
– Az áremelkedés fő
oka az, hogy Ukrajnában
a hűvös, csapadékszegény
tavasz miatt számos termés
a szokottnál egy hónappal
később kerül betakarításra.
Folytatás az 5. oldalon
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Szijjártó: senkinek nem jó az
Ukrajnával való elmérgesedett viszony

Az elmúlt időszakban újra elmérgesedtek Magyarország kapcsolatai Ukrajnával, ami azonban nem jó
senkinek: sem az ukránoknak, sem
a magyaroknak, de legfőképpen a
kárpátaljai magyaroknak nem –
írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.
Szijjártó Péter bejegyzésében
közölte, az elmúlt napokban azonban kaptak pozitív jelzéseket, mint
például Magyarország kijevi nagykövetének korrekt megbeszélése
az ukrán külügyminiszter-helyettessel, vagy Dmitro Kuleba ukrán
külügyminiszter békülékeny interjúja – közli az MTI.
Ma délelőtt kaptam is tőle egy
kedves SMS-t (No COVID can beat
you), majd ezután telefonon tárgyaltunk – tette hozzá.
A politikus szerint a telefonos

egyeztetésen abban maradtak ukrán
kollégájával, hogy az ukrajnai önkormányzati választások körüli és
utáni felfokozott hangulatot maguk
mögött hagyják, nem engedik, hogy
veszendőbe menjen az a sok erőfeszítés, amelyet a kapcsolatok normalizálásáért tettek. Hangsúlyozta: visszatérnek a pozitív témákhoz
és az együttműködés fejlesztéséhez.
Közölte: a koronavírus-világjárvány mindkét országot és kormányt
komoly kihívások elé állítja, hiszen
egyszerre kell megvédeni az emberek egészségét és életét, valamint
működtetni a gazdaságot.
A kétoldalú kapcsolatok ügyében végül azt a célt tűztük ki, hogy
azok legyenek olyanok, mint a
Fradi-Dynamo Kijev: látványos,
magas színvonalú és végül döntetlen – írta Szijjártó Péter.

Szlovákiában tilos lesz a jövőben
utcákat elnevezni a totalitárius
rendszerek képviselőiről

Szlovákiában a jövőben tilos lesz
utcákat vagy köztereket elnevezni
az egykori kommunista, fasiszta
és náci rendszerek képviselőiről.
Ugyancsak tilos lesz ezen rendszerek jelképeinek használata az
emlékműveken és emléktáblákon.
A kormánykoalíció törvénymódosítását szerdán fogadta el a szlovák parlament. Az ellenzék képviselői nem támogatták a javaslatot, illetve nem vettek részt a szavazáson – jelentette a közszolgálati TASR hírügynökség.
A kommunista rendszer erkölcstelenségéről és jogellenességéről
szóló törvényt továbbá azzal egészítették ki, hogy az 1948-1989 között fennálló csehszlovákiai kommunista rendszer jogellenes volt, és
az alapvető emberi és szabadságjogok elnyomására irányult. Az egykori Csehszlovákia Kommunista Pártját, valamint a részét képező Szlovákia Kommunista Pártját a parlament
bűnszövetkezetnek minősítette.
Szlovákia Kommunista Párt-

ja az 1989-es rendszerváltás után
átalakult a Demokratikus Baloldal Pártjává. Ez később betagozódott a Robert Fico volt miniszterelnök által létrehozott IránySzociáldemokrácia Pártba (SmerSD), amely hosszú éveken keresztül kormánypárt volt Szlovákiában.
Hasonló módon nem lehet utcákat és köztereket elnevezni az 1939
és 1945 között létező Szlovák Köztársaság képviselőiről sem. A háborús Szlovákia hű szövetségese volt
a náci Németországnak. A Szlovák Köztársaság örökségét jelenleg csak a Marian Kotleba vezette radikális szélsőjobboldali ellenzéki Mi Szlovákiánk Néppárt vállalja, amelynek több képviselője is
van a parlamentben.
A tiltás nem vonatkozik azokra
a személyekre, akik később aktívan
bekapcsolódtak a kommunista, fasiszta és a náci rendszer elleni küzdelembe. Vitás esetekben a Nemzeti Emlékezet Intézetének álláspontja lesz a mérvadó.

Ukrán külügyminiszter: Kijev érdekelt a
párbeszéd folytatásában Budapesttel

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter mergerősítette pénteken, megállapodott magyar
kollégájával, Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszterrel arról, hogy nyissanak új
lapot a helyhatósági választásokon történtek után és folytassák a két ország közötti párbeszédet.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint erről
Kuleba azután írt Facebookoldalán, hogy a nap folyamán telefonon beszélt magyar hivatali
partnerével.
„Péter támogatta a javaslatomat, hogy lapozzunk tovább azon,
hogy Ukrajna és Magyarország
nemrégiben fájdalmas ütéseket
váltott egymással” – írta Kuleba
Facebook-bejegyzésében. Szavai
szerint mindketten egyetértettek
abban, hogy a megfelelő következtetéseket kell levonni a két hete
történtekből, és a jövőben konstruktív párbeszédet kell kialakítani.
„Nincs alternatívája az uk
rán és a magyar nép jószom
szédságának, valamint közös európai és euroatlanti jövőnknek”
– hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter.
Kuleba előzőleg SMSüzenetet küldött Szijjártó Péternek, amelyben azt kívánta neki,

mielőbb győzze le a koronavírus-fertőzést – írta az Ukrajinszka Pravda.
Az ukrán külügyminiszter október 26-án az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva jelentette be, hogy Ukrajna megtiltotta a be-

polgármester melletti szavazásra
buzdította.
Kuleba előtt Szijártó pénteken már közölte Facebookoldalán, hogy telefonon beszéltek egymással. Bejegyzésében

utazást területére két magas rangú
magyar tisztségviselőnek az ukrajnai helyhatósági választási folyamat alatt Kárpátalján folytatott agitáció miatt. Szijjártó Péter a döntést
akkor szánalmasnak és nonszensznek nevezte. A választások napján,
október 25-én a magyar külügyminiszter közösségi oldalán felhívást
tett közé, amelyben a kárpátaljai
magyarokat a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjei és Babják Zoltán beregszászi

egyebek mellett azt írta, abban
maradtak ukrán kollégájával,
hogy az ukrajnai önkormányzati választások körüli és utáni felfokozott hangulatot maguk mögött hagyják, nem engedik, hogy
veszendőbe menjen az a sok erőfeszítés, amelyet a kapcsolatok
normalizálásáért tettek. Hangsúlyozta továbbá, hogy visszatérnek a pozitív témákhoz és a
két ország közötti együttműködés fejlesztéséhez.

Sztepanov: akár 21 napos szigorú karantén
is lehet Ukrajnában

Makszim Sztepanov, egészségügyi miniszter közölte, hogy milyen intézkedésekkel menthet-

lás, amikor minden COVID-19-es
beteget ellátni képes ágy megtelik, hamar bekövetkezhet. Jelen-

nék meg az országot a járvány
további terjedésétől.
Elmondása szerint a betegség
gyorsan terjed, ezért az egészségügy is hamar összeomolhat – írja
RBC.ua hírportál. Sztepanov szerint
a járvány hurrikánszerűen terjed. és
a második hullám elkerülhetetlen.
„Úgy vélem, hogy egészségügyi miniszterként kötelességem tájékoztatni az embereket
arról, ami ránk vár. Az összeom-

leg ez 52000 férőhelyet jelent, ami
az alap 30%-át képezi. 15-20 ezres
napi megbetegedéssel elérhetjük a
100%-os kihasználtságot. Ezeket a
mutatókat már december 1-ére is
elérhetjük” – mondja a miniszter.
Sztepanov megjegyezte, hogy a legmegfelelőbb a 3 hetes teljes országos karantén lenne, de a kormány
nem fogja ezt meglépni.
„A legjobb lenne a totális karantén. Mindent lezárni, teljesen meg-

Klicsko maradt Kijev főpolgármestere
Vitalij Klicskónak az első fordulóban sikerült megnyernie ismét
Kijev főpolgármesteri tisztét, a
szavazatok 50,52 százalékát megszerezve – közölte a területi választási bizottság pénteken, az október 25-én tartott ukrajnai helyhatósági választások fővárosi végeredményét ismertetve.
Az eredmény a várakozásoknak
megfelelő, bár az exit poll-felmérések

még azt mutatták, hogy noha Klicsko
nagy arányban nyert, nem sikerül
neki megszereznie első körben a voksok több mint 50 százalékát, és második fordulót kell rendezni.
A kijevi főpolgármester-választáson a bizottság által közölt adatok szerint több mint 722 ezren vettek részt, Klicsko a szavazatokból
több mint 365 ezret szerzett meg. A
második helyen Olekszandr Popov
végzett 68 757 vokssal, aki a Maj-

dan-tüntetések nyomán 2014-ben
Oroszországba menekült Viktor
Janukovics volt elnök idején volt a
főváros vezetője, és most a Moszkva-barát Ellenzéki Platform – Életért párt jelölte őt a posztra.
A kijevi városi tanácsba hét
pártnak sikerült bejutnia. A legtöbbet, a szavazatok 20,52 százalékát
a Petro Porosenko volt államfő vezette Európai Szolidaritás nyerte, a

második helyen pedig 19,98 százalékkal Klicsko Ütés (UDAR) pártja végzett. Átlépte még a bejutáshoz szükséges öt százalékos küszöböt az Olekszandr Omelcsenko
vezette Egység párt 8,74, az Ellenzéki Platform – Életért 7,81, a
Volodimir Zelenszkij elnök mögött
álló Nép Szolgája párt 7,53, Julija
Timosenko volt kormányfő Haza
pártja 7,49 és a Hang (Holosz) párt
5,97 százalékkal.

Maszk hiánya miatt nem
bírságolnak az utcán

Denisz Malyuszka, igazságügyi
miniszter kifejtette, hogy a karantén megsértése miatt kiszabott büntetésekről szóló új törvény hatálybalépése után sem
büntetnek a védőmaszk hiánya
miatt az utcán.
Erről egy Facebook-oldalán
közzétett videoüzenetben beszélt

– írja a Korrespondent.net hírportál.
A miniszter szerint a kiskorúakat sem büntetik meg. Malyuszka
miniszter úgy véli, hogy a
karanténszabályok megsértése miatt a 17 és 34 ezer hrivnya közötti bírság méltánytalan volt, mivel
nem mindenki tudja kifizetni azt.
November 6-án a Legfelsőbb

szakítani a fertőzés láncot legalább 21 napra. Valójában azonban ezt nem tehetjük meg, hiszen 21 nap alatt az emberek elveszítik munkahelyüket, és fizetésképtelenné válnak. Most nem
tehetjük meg azt, amit tavas�szal” – magyarázza Sztepanov.
A miniszter hozzátette, hogy
szigorítani a fogják a korlátozó
intézkedéseket, amik a mindennapi élet több terét is érintik, a
tömegközlekedést azonban egyelőre nem állítják le.
„Egyelőre nincs szó az éttermek és bárok bezárásáról. Viszont javasolni fogjuk a nyitva
tartás idejének szűkítését.
Szorgalmazni fogjuk továbbá a
nyugdíjasoknak kijelölt idősáv bevezetését a közértek és gyógyszertárak számára. Javasolni fogjuk az
adaptív karantén intézkedések szigorítását, amennyiben a megbetegedések ezt indokolttá teszik. Ha a
helyi önkormányzat javaslatainak
figyelembe vételével jelenleg 10
korlátozó intézkedés van érvényben, úgy a megbetegedések számának növekedésével minden elérhető szigorítás bevezetésre kerül” – magyarázta a miniszter.

Tanács 170–255 hrivnya összegű bírságot vezetett be az állampolgárok számára a védőmaszk hiánya miatt a nyilvános helyeken.
„Ugyanakkor a bírság kiszabása gyors lesz: a rendőrök, az
egészségügyi-járványügyi szolgálat képviselői vagy a helyi hatóságok a helyszínen kiszabják
azt” – magyarázta Malyuszka.
A miniszter pontosította,
hogy az ilyen bírságokat nem alkalmazzák a kiskorúakra, valamint azokra, akik az utcán nem
viselnek maszkot.
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'56 a szolidaritás forradalma
Elejét lásd az 1. oldalon
Az Ungváron, Gálocson,
Eszenyben, Kaszonyban, Nagyszőlősön működő szovjetellenes
ifjúsági csoportok röplapokon,
plakátokon azt követelték, hogy
az oroszok hagyják békén a magyar népet, és haladéktalanul

szállító teherautóra felkapaszkodva, annak ponyvái alatt megbújva
eljussanak a magyar fővárosba, s
fegyvert fogjanak a forradalomért.
Elképzelésüket ugyan nem sikerült
végrehajtani, ám elszántságuk és
együttérzésük a szabadságharcosokkal ma is példamutató.
Egyébként nem lehetett tudomást

Illusztráció
vonuljanak ki az országból. S
hagyják el Kárpátalját is.
Néhány fiatal tevőlegesen is
segíteni akart a forradalmároknak. Azokban a vészterhes napokban indult útnak három fiatal
benei legény, hogy Asztélynál az
ott tapasztalható nagy nyüzsgést
kihasználva átjussanak a határon. Éjszaka valamelyik lőszer-

nem venni arról, hogy mi történik a
határ túloldalán, a messzi Budapesten.
Beregvidéken tankok százai dübörögtek végig a határ felé vezető utakon...
Balladás sors jutott osztályrészül földiüknek, Bucsella Józsefnek, aki abban az időben sorkatonai
szolgálatát töltötte a szovjet hadseregben, s aki miután Budapestre vezényelték és megtudta, hogy mi lesz

Nem lassul a fertőzés terjedése

Továbbra sem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, hétfőre is csaknem 8,7
ezer új fertőzöttet jegyeztek fel
egy nap alatt, eközben egyre telítődnek a kórházak, Kárpátalja megyeszékhelyén, Ungváron áldatlan állapotokról számoltak be.
A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon
8687 új esettel 469 018-ra nőtt
az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb
115 áldozattal 8565-re. Eddig
209 143-an gyógyultak meg,
viszont az aktív betegek száma
251 310-re emelkedett. Előző
nap 1100 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került
kórházba az országban.

Az UNIAN ukrán hírügynökség az egészségügyi minisztériumtól származó adatok alapján arról
számolt be hétfőn, hogy az ország
nyolc megyéjében már meghaladta a 70 százalékot a kórházak leterheltsége. Országos átlagban jelenleg a Covid-betegek ellátására kijelölt intézmények 62,4 százalékban telítődtek. Koronavírusos, illetve fertőzésgyanús betegek számára eddig 45 128 ágyat biztosítottak az országban.
Okszana Cimbota, az ungvári megyei kórház Covidközpontjának vezetője egy tévéműsorban elmondta, hogy az osztály teljesen telítődött, minden ágy
foglalt, néhány beteget még a sebészeti osztályon el tudtak helyezni. A felszabaduló ágyakra viszont

CNN: Joe Biden megnyerte az
elnökválasztást

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt megnyerte az amerikai elnökválasztást, miután
Pennsylvaniában is ő kapta a
legtöbb szavazatot – jelentette a CNN szombaton.
Az Egyesült Államok északkeleti részén fekvő államban a
hírcsatorna összesítése szerint
Biden a szavazatok 98 százalékának feldolgozása alapján 3
345 724 szavazatot kapott, míg
a hivatalban lévő, republikánus
párti Donald Trumpra 3 311 310
ember szavazott. A kettejük közötti különbség 34 414 szavazat.
Az elnököt hivatalosan a decemberben összeülő, 538 tagú
elektori kollégium választja majd
meg, ahol a győztesnek 270 elektor szavazatára van szüksége
az elnökké választáshoz. Biden
Pennsylvania megnyerésével jelenleg 273 elektor támogatását
bírja a CNN szerint, míg a hivatalban lévő elnök, Donald Trump
213 elektor támogatását.

A hivatalban lévő elnökkel
rendre szembehelyezkedő CNN
összesítése szerint még négy államban nem biztos a választás
kimenetele. Ezek közül háromban szintén Biden áll az élen.
Nevadában a voksok 93 százalékát számolták már meg, és Biden
mintegy 32 ezer vokssal, 1,8 százalékponttal vezet. A szomszédos
Arizonában mintegy 20 ezer szavazat Biden előnye, ami 0,6 százalékpontos különbség. A délkeleti Georgiában a legkisebb az elnök demokrata párti kihívójának
előnye. Ott a voksok 99 százalékát
számolták már össze, és Bidenre
mindössze hétezerrel voksoltak
többen, mint Trumpra. Észak-Karolinában Donald Trump vezet,
mintegy 76 ezer szavazattal.
Ha minden államban ennek
megfelelően alakul a végeredmény,
akkor Joe Biden 306 elektori vokssal arathat győzelmet.
Nem sokkal korábban a hivatalban lévő elnök a Twitteren azt

a feladata, a parancsot határozottan megtagadta.
– Én a magyar testvéreimre
nem lövök.
Rögtönítélő bíróság elé állították, amely golyó általi halálra ítélte. Ám egyik lövés sem bizonyult halálosnak. Évtizedeken
át tartó szibériai számüzetés után
került haza szülőföldjére…
A megyében tevékenykedő szovjetellenes ifjúsági csoportok tevékenységét elemezve gyakran felmerül a kérdés:
miért éppen a fiatalok álltak ki
oly határozottan a megszállókkal szemben? Sokan a fiatalságban amúgy is ott munkálkodó
nagyfokú igazságérzettel, s azzal magyarázzák mindezt, hogy
megtapasztalták, milyen kegyetlen és hazug az a rendszer,
amelyben élniük kell. Mely lágereivel, erőszakos kolhozosításával, kulákpereivel tönkretette, megnyomorította sok szülő életét. A fiatalok joggal érezhették úgy, hogy mindezek ellen, és a saját jövőjük érdekében nekik kell cselekedniük.
Emellett ugyanakkor elmondható, hogy valamennyi nemzedék
képviselői nagyfokú szolidaritásról tett bizonyságot. Hiába történt
a trianoni országcsonkítás és hiába zárták el vasfüggönnyel a Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészeket.
Cimlap: We Are The Mighty.
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Az ,,Év családorvosa a Kárpát-medencében” kárpátaljai díjazottjai

Pocsai Vivien és Kertész Árpád
részesült elismerésben

A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete
(MÁOTE) szerevezésében az
idei évben is kiírásra került az
,,Év családorvosa a Kárpát-medencében” nevet viselő pályázat, amelyet junior díj és Életműdíj kategóriába tartozó családorvosok számára hirdettek meg.
A junior kategóriában azok a
3-6. éves orvostanhallgatók pályázhattak, akik az alapellátásban
gondolják kezdeni orvosi életpályájukat, vagy akik legfeljebb 5
éve dolgoznak orvosként az alapellátásban.
Az Életműdíjra olyan, csa-

azon belül az alapellátás szereplőiről. Mint elmondta, a közép-kelet-európai országokat egyformán érinti az egészségügyi szakember- és orvoshiány, különösen
a családorvosok hiánya. Éppen
ezért a MÁOTE a szakma és hivatás elismertségének növelésén
kívül, az utánpótlás helyzetén is
szeretne javítani, és e célok megvalósítása érdekében kerül sorra
már évek óta a pályázat kiírására.
Ami a kárpátaljai győzteseket illeti, junior díj kategóriában
Pocsai Vivien, nagybégányi családorvos kapott elismerést, aki
két éve dolgozik családorvosként Nagybégányban, és a több

ládorvosként, vagy általános orvosként dolgozó doktort javasolhattak, aki legalább 30 évet tevékenykedett hivatásában és környezetében elismerésnek örvend.
Az év elején még az volt a
terv, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával zajló pályázat győzteseit és díjazottjait egy továbbképző konferencia
keretében látják vendégül Budapesten április végén, de aztán
a koronavírus-járvány mindent
felülírt… Később őszre módosították a konferencia megrendezését, de a folyamatosan fennálló
járványügyi helyzet miatt, ekkor
sem kerülhetett sor annak megrendezésére.
A napokban aztán, amolyan
online formában zajlott le a győztes pályázók megjutalmazása.
Prof. dr. Balogh Sándor a
MÁOTE elnöke rövid köszöntőjében elismerően szólt az anyaországban és az elcsatolt területeken az elmúlt hónapok során
fokozott terheléssel tevékenykedő és áldozatos munkát kifejtő egészségügyi dolgozókról, és

mint fél éve ránk telepedő járványügyi helyzetben is önfeláldozó munkát végez az őt segítő
kollektívájával együtt. A doktornő egy díszes oklevél mellett egy
vauchert is átvehet majd, amely
a remélhetőleg jövőre megrendezésre kerülő verseny során lezajló konferencián való részvételre
is feljogosítja őt.
Életműdíjban Kárpátaljáról
Kertész Árpád nyugalmazott orvos részesült, aki korábban évtizedeket töltött el az egészségügyben gyermek-, majd családorvosként, később pedig mentős orvosként ismerhették sokan.
Ő is egy díszes diplomát vehetett át, a közeljövőben pedig réz
plakettben és ugyancsak olyan
vaucherben részesül, amely részvételi lehetőséget biztosít számára a 2021-ben megrendezésre kerülő eseményen.
A virtuális formában megtartott díjátadón a díjazottaknak Jakab Lajos, a projekt kárpátaljai
kurátora nyújtotta át az oklevelet és diplomát.

Kovács Elemér

már várólistán várnak az egyre súlyosabb állapotba kerülő,
otthon ápolt betegek. Az orvosok kimerültek, közülük is többen megfertőződtek, kevés az
egészségügyi alkalmazott a betegek ellátásra.
Hétfőn életbe lépett Ukrajnában az ország településeinek, illetve régióinak pénteken a kormány által meghatározott új,
járványhelyzet szerinti színskála-besorolása.
Az ország egésze a legsúlyosabb, vörös vagy narancs besorolást kapta, egyetlen zöld vagy
sárga terület sem maradt. Kárpátalján ismét vörös lett Ungvár és
Beregszász, valamint most már
Csap városa is, továbbá az ungvári és még két járás a szlovák
határ mentén. A főváros, Kijev
megint narancs besorolást kapott.

MTI

írta, hogy ő nyerte meg a választást, méghozzá nagy többséggel.
Egyik előző twittjében pedig azt
állította, hogy több tízezer levélszavazat a választás napján urnazárás után érkezett be, ami szerinte törvénytelen.
Az elnök kampánystábja által szombaton körbeküldött közleményben azt írják, hogy hétfőn
megindítják a bírósági eljárásokat, mert „az amerikai nép becsületes választást érdemel, ami
azt jelenti, hogy a jogszerű szavazatokat mind meg kell számolni, a törvénytelenül leadott voksokat pedig nem”. A közlemény
egyúttal azzal vádolja Joe Biden
kampánycsapatát, hogy a Trumpcsapat megfigyelőit nem engedik
be a szavazatszámlálásra, valamint, hogy hamis, fabrikált, illetéktelenek által és elhunytak nevében leadott voksokat akarnak
beszámoltatni.
„Mit rejteget Biden? Nem
nyugszom egészen addig, amíg
az amerikai nép meg nem kapja
azt a becsületes szavazatszámlálást, amelyet megérdemel és
amelyet a demokrácia megkövetel” – írja közleményében Donald Trump.

(tamási)

Jövőre a parlamenti képviselőknek is
kell ukrán nyelvvizsgát tenniük

Tarasz Kerminy, az államnyelv
védelmi biztosa nemrégiben azt
közölte, hogy a jövőben a kormányhivatali vagy
önkormányzati beosztásokra pályázóknak bizonyítaniuk
kell államnyelv ismeretüket.
Kerminy arra emlékeztet, hogy 2021. június 16-tól minden hivatali pozícióra pályázónak a Nemzeti bizottság által felállított
alapelvek szerint ös�szeállított vizsgát kell tennie államnyelv ismeretből – írja az UNN.
com.ua hírportál.
„Vagyis bárki, aki parlamenti képviselő szeretne lenni a következő parlamentben, minisz-

terként vagy mondjuk, nyelvi
ombudsmanként szeretne tevékenykedni, annak ukrán nyelvvizs-

gát kell tennie. Ha valamely tisztséget kívánja betölteni: készüljön, tanuljon, fogadjon fel egy tanárt, ellenkező esetben elnézést, de
nem juthat be!” – jegyezte meg az
ombudsman.
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Szegénységemben

„Magasztaljátok az Úr dicső
nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!” (Zsolt 96,8)
Mit ajándékozhatok én Neked, Uram? Mit hozhatok eléd,
aminek örülsz? Semmim nincs,
amit ne Tőled kaptam volna,
amivel nem Te ajándékoztál
meg. Akkor hát én nem tudok
adni semmit? Csak kérni, kunyerálni, követelni tudok Tőled, Istenem?
Amire azt hittem, hogy ép
és egészséges – mert hiszen jót
cselekedtem – az is férges, azt
is megtámadta a bűn, magamat
dicsérem érte, az énemet hizlalom vele. Ezt nem vihetem
ajándékba.
A szeretetem olyan gyenge
és repedezett! Ha azt akarom
bemutatni, ajándékozni, mire
Isten elé érek, darabjaira törik.
A türelmem foltos és rongyos, szégyellem indulatosságomat. Ezt inkább dugdosom
és takarom.
Hát nincs semmim, igazán
ilyen nyomorult és koldus vagyok? Szeretnék ajándékot adni
Istennek, szeretnék örömöt szerezni, mosolyt varázsolni szent
arcára, de így...? Mit adtak a
betlehemi pásztorok Neked,
Uram? Imádatot! Dicsőséget!
Magasztalást! Hálát! – nekik
csak ez volt a tarsolyukban, de
igazán ez méltó a Királyok Királyához, a Megváltóhoz.
Szegényen is kereslek Téged, Megváltóm. Jöjj szívembe! Tedd szívemet otthonoddá,
templomoddá!
Dicsőíteni és imádni vágyom Szent Nevedet. Csodálom hatalmadat, égi, hozzám
való kegyelmedet. Áldott légy,
Uram! Ó, mennyi okom van a
hálára! Hányszor védted, őrizted életemet a veszedelmek
idején! Elfogadtál így, szegényen is. Bűneimet megbocsátottad, és nem rovod fel botlásaimat. Köszönöm Neked,
Uram. Hányszor terítettél asztalt nekem és kicsinyeimnek,
amikor már mindenünk kifogyott, üres volt a kamránk! Te
nem engedted, hogy éhezzünk.
Minden napra megadtad kenyerünk. Ruháztál és támogattál,
mert gondod volt reánk. Köszönöm, Uram. Gyógyító kezed
hányszor nyugtattad beteg testemen és felemeltél csüggedéseimből! Áldott légy, Istenem!
De jó, hogy nem nézed szegénységemet, nem vársz tőlem
semmit, csak szívemet kéred.
Itt a szívem, fogadd el. Add,
hogy érted éljek, Neked szolgáljak és magasztalja életem
a Te dicső nagy nevedet! Parányi ember vagyok, mit adhatnék én a Teremtőmnek?
Csillagmilliárdokból ha csokrot köthetnék, és trónja elé vinném, észrevenné, hogy azt is az
Övéből hoztam Neki. Szívembe
jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus! Ó, jöjj még
ma, és lakj abban! Jöjj szívembe most Úr Jézus. Én pedig a
Te tornácaidon gyönyörködöm
Benned és csodálom szeretetedet. Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lélektől lélekig

Fiatal lelkészek a diákok között

„Nem arra kérlek, hogy vedd
ki őket ebből a világból, hanem
hogy őrizd meg őket a gonosztól!” (János 17, 15)
Az új tanévet nagyon sok fiatal új tanintézményben, idegen
városban, idegen környezetben
kezdi. Sokszor távol a családtól. Ami egyesek számára a rég-

látják, mennyire fogékonyak,
mennyire érdeklődőek a fiatalok a
hitélet iránt?
Erika: Akik eljönnek a FRIGY
istentiszteleteire, azok nem cél nélkül jönnek, hanem kapni akarnak
valamit. Feltöltődést, közösségélményt, hit-közösséget vagy ki-mit.
Mindemellett olyan témákat tár-

óta várt szabadságot jelenti, mások pedig az elesettségükkel birkóznak. Mindkét esetben fontos,
hogy olyan közösség vegye körül őket, amelyik segít a helyes
út megtalálásában. Ebben fontos
szerepet játszanak az egyetemen,
főiskolán működő vallási diákgyülekezetek, illetve azok lelkészei. Ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán létrehozott Főiskolai Református Gyülekezet (FRIGY) fiatal lelkészeivel, Margitics Jánossal és feleségével, Erikával beszélgettünk feladatokról, kihívásokról, lehetőségekről.
– A Margitics házaspár kipróbálta magát gyülekezeti lelkészként, s immár második éve
főiskolai lelkészként szolgálnak.
Miért ez utóbbit választották?
Mennyire érzik magukat otthon
ezen a terepen?
Erika: Nem mondanám, hogy
váltottunk volna teljesen, hiszen
most is szolgálunk a beregszászi
gyülekezetben is. A főiskolai gyülekezet azért érdekes terep, mert
még mi magunk nem is olyan régen voltunk egyetemisták, és még
igen közeliek az élmények. Amikor beadandót kell írni; amikor a
vizsgáktól kell rettegni; amikor
a szakdolgozat leadási határidő
egyre könyörtelenebbül közeledik; amikor a kollégiumi együttlakás kihívásaival kell szembenézni – mindez még elevenen él
bennem, és éppen ezért nem kell
tettetnem, hogy megértem ezeket a fiatalokat, hanem valóban
együtt tudok velük érezni. Ugyanolyan fiatalok vagyunk, mint ők,
mégis, úgy gondolom, lelkészként jó rámutatni arra, hogy bár
talán kicsit távol vannak az otthontól, de nincsenek egyedül,
mert van egy Úr, akire számíthatnak, és van egy megtartó közösség, amiben otthonra lelhetnek.
János: Nagyon egyet tudok
ezzel érteni, hiszen a gyülekezet
bázisa nélkül elsodródnánk. Hála
az Úrnak, hogy van egy nagyon
erős bázis a hátunk mögött: a beregszászi református gyülekezet. Egyébként az ifjúsági munkát nem féltetetlenül lehet csak
választani, kell az is, hogy Isten adjon békességet és szabadságot. Én a magam részéről ezt
éreztem mindig is a fiatalok közt,
épp ezért nem tudok nemet mondani, ha ilyen jellegű szolgálatokról van szó.
– Főiskolai lelkészként hogy

gyalunk meg ezeken az alkalmakon, amit előzőleg a FRIGY presbitériumával tervezünk meg. Ezek
a presbiterek jelenleg is aktív diákok, akik társaiktól informálódva,
meg természetesen saját tapasztalataik, véleményük alapján is hoznak témákat. Ezeket igyekszünk az
Ige tükrében megvizsgálni, válaszokat adni.
János: Fogékonyságot tapasztalni csak úgy lehet, ha az ember
maga is fogékony a diákok és fiatalok érzéseire, gondjaira. Ezt nagyon hamar észreveszik, és a hiányát is. Amíg sikerül ebbe teljesen
belehelyezkedni, addig van elfogadás is. Persze ezek emberi módszerek, néha én magam is csodálkozom, hogy milyen nagy dolgok
történnek a fiatalok közt, Isten nagyon nagy erőket mozgat meg bennük, és amikor az ember mindezt
látja, ámul és hálát ad.
– Hogyan lehet őket „megnyerni” az ügynek? Hogyan lehet számukra vonzóvá tenni a hitéletet?
Mennyire tudják gyakorolni azt a
diákéveik alatt? Illetve, kiszakadva
a családból, az otthoni környezetből, gyülekezetből, mennyire „szippantja be” őket a világ? És hogy lehet ezt megakadályozni?
Erika: A főiskolás fiatalok már
nem gyermekek. Ez az a fiatal-felnőttkor, amikor elkezdi az ember
keresni a maga útját. Már nem csak
dacolva, nem csak lázadva, hanem
némi bölcsességgel, illetve nyitottabb kíváncsisággal. Ilyenkor egy
csomó ajtó kinyílik és rengeteg
minden szabaddá válik, ami eddig
tiltott volt. Úgy gondolom, itt, ebben a helyzetben szükség van ránk.
Nem szabad elzárkózni akár a kínos vagy tabunak számító témáktól sem. Ugye, Jézus sem azt kéri az
Atyától, hogy vegye ki tanítványait a világból, hanem azt, hogy tartsa meg és őrizze meg őket. És úgy
gondolom, erre egy fontos eszköz a
FRIGY is. Nem tudjuk megváltoztatni a főiskolások körülményeit és
azt a sok mindent, ami körbeveszi
őket, inkább igyekszünk ott is lenni, ahol ők vannak, és olyan témákkal foglalkozni, amik őket érintik,
amikkel találkoznak. Beszélni arról,
hogy hogyan is lehet mindezt megélni keresztyén fiatalként.
– Új tanév, új diákok érkeznek
a főiskolára. Hogyan keresik, hogyan találják meg őket, hogyan
vonják be őket a gyülekezetbe? Illetve keresik-e a fiatalok a lehetőséget, hogy református közösségben legyenek?

Erika: A Kálvin János Református Kollégiumon keresztül nyitott út áll előttünk.
János: Amennyire emberileg
lehetséges, igyekszünk a gyülekezetünket elérhetővé tenni számukra,
minden fronton hirdetünk, és a személyes invitációkat is igen gyakran latba vetjük. Nagyon izgalmas,
hogy nem csak mi, lelkészek hívogatunk, hanem maguk a fiatal gyülekezeti tagok is. E fölött az ember
nagyon meg tud hatódni, hiszen ez
az evangélium terjesztése, a mis�szió: „Gyere, hallgasd meg, mint
mond neked az Isten”.
– Mi okoz nehézséget ebben a
szolgálatban, illetve mi az, amiért
könnyebb?
Erika: Nem azt mondom, hogy
nehéz, hanem inkább kihívás az,
hogy úgy és olyan megközelítésből
tudjunk egy témát kifejteni, hogy az
valóban válasz legyen a kérdésekre. Valóban útravaló legyen. Megtalálni azt a módszert, amivel maradandóan át lehet adni valamit. De
ami fontos – és ettől lesz könnyebb
–, hogy közöttük legyünk, hogy ott
legyünk nekik.
János: Nehézség az, hogy egy
tanév kezdetén késznek kell lenni
arra, hogy az ember változzon és
változtasson. Ez nem csak nekünk
nagy kihívás, hanem a fiataloknak
is. Nagyon sokszor legyintünk, mikor eljön a szeptember, hogy lesz
valahogy, de nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy egy újabb folytonosság induljon el. Továbbá az
is nehéz tud lenni, hogy egy nyári
időszak után ismét egymásra hangolódjunk, de ez nem lehetetlen,
csak figyelmet és törődést igényel.
– A diákévek alatt a fiatalokat a
párkeresés is erőteljesen foglalkoztatja. Fiatal lelkészházaspárként
hogyan tudnak ebben segíteni?
Milyen tanácsokkal látják el őket?
Erika: Pont a karantén előtt nem
sokkal volt egy olyan előadás/istentisztelet, ahol külön a fiúkkal és külön a lányokkal volt alkalmunk be-

János: Minden eset egyedi, de azért vannak olyan bibliai igazságok, amiket nem restellünk a fiataloknak újra és újra
elmondani/előadni. Isten örömre teremtett minket egymásnak,
de ezt nekünk nem elég tudnunk,
meg kell ismerni önmagunkat és
társunkat is, ebben páratlan segítséget nyújt az Ige azoknak, akik
nyitott füllel odafigyelnek.
– Egy kicsit az olvasók is
hadd ismerjék meg Önöket. Hol
születtek, hol tanultak, hol ismerkedtek meg?
Erika: Ungváron születtem,
ott is kezdtem az iskolát először
ukrán tannyelvű, majd gyors váltás után magyar tannyelvű iskolában. Később magyar gimnáziumba jártam, ami után szakács-cukrász szakiskolába nyertem felvételt, és ennek befejezése
után cukrászként is dolgoztam.
Ez idő alatt ismerkedtünk meg
Jánossal egy KRISZ-táborban,
majd néhány hónap múlva már
egy párt alkottunk. 2013-ban
kezdtem el tanulmányaimat a
Sárospataki Református Teológiai Akadémián, ahol 2019-ben
diplomát szereztem. A beregszászi gyülekezet előtt szolgáltam az
ungvári magyar, ukrán és egyetemi gyülekezetekben, illetve a
Nagydobronyi Református Líceumban lelkigondozóként.
– Magyarországi tanulmányaik befejeztével természetes
volt, hogy hazajönnek?
János: Igen, nem nagyon
tudtam elképzelni másik utat,
de azért volt bennem félelem is,
hiszen bármennyire is szeretjük
szülőföldünket, itt mindig zajlik
az élet. Ettől el lehet szokni, de
úgy gondolom, hogyha az ember
Istentől elkéri a szolgálati területet, akkor túlélhető. Csak így
mertem hazajönni, hogy kértem
az Urat, vezessen. Sokszor számomra is hihetetlen volt, hogy
milyen utakat kellett bejárjak, de

szélgetni. És itt természetesen a párválasztás is szóba került. És ha valaki akár egy kicsit is szeret filmeket vagy sorozatokat nézni, tudja és
látja, hogy nincs olyan film vagy sorozat, ahol a párválasztás vagy -találás ne kerülne elő. Ám sok minden a
képernyőn nem igaz, vagy nem valóságos. Vagy túl szép, vagy túl szörnyű. De az biztos, hogy hamis normákat állít elénk, ami megoldhatatlan helyzeteket szül. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egy
friss házasság nem a világ előtt, a
környezet előtt kell, hogy jó legyen,
hanem egymással és az Isten előtt.
Mert nincs olyan technika/tanács,
ami úgy egybe tudná szerkeszteni
a házasságot, vagy a diákok esetében a párkapcsolatot, mint az elsősorban Istenhez hűséges szív. Mert
ez a szív az, amely megtanulta az Istentől azt a szeretetet, amiről olvasunk az 1Kor 13-ban.

el tudom mondani, hogy igaz az
ifjúsági ének: „jót terveztél életem felől”.
– Hogyan és hol látják a jövőjüket?
János: A közeljövőben még
az ifjúsági munkában. Isten nagyon sok ötletet és tanácsod ad,
testvéreken, Igén, szolgálaton és
tapasztalatokon keresztül, ezeket még véghez kell vinni, aztán meg meglátjuk. Nem lenne őszinte, ha azt mondanám,
hogy tudom. Sokszor eszembe jut imádság közben is, hogy
vágyom arra, legyen mindig egy
kis közöm az ifjúsági misszióhoz, mert nagyon szeretem csinálni és benne lenni. Úgy gondolom, hogy ezt mind a kettőnk
nevében mondhatom.
– Isten áldása legyen további szolgálatukon és életükön!

Kovács Erzsébet
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Közösség
Hit által családi szeretetben

Marosi Anita, könyvtárvezető
és újságíró

Sokszor és sokféleképpen írtunk már arról, hogy mit jelent kárpátaljai magyarként szülőföldünkön élni. Hogy a mindennapok nehézségei ellenére mennyi mindenért érdemes mégis kitartanunk és ott
erősítenünk a magyar közösséget, ahová születtünk. Épp ezért mindig különösen érdekes olyanokkal beszélgetni, akik az anyaországban születtek, de végül itt, Kárpátalján találták meg otthonukat.
Korábban már bemutattuk
Marosi István görögkatolikus
áldozópapot, aki a hit és a tudás
együttes értékei mentén vezeti
gyülekezetét. Most pedig kedves
feleségét, Marosi Anitát ismerhetjük meg, aki Magyarországon
látta meg a napvilágot, ma mégis
kárpátaljainak vallja magát.
– Meséljen magáról!
– Magyarországon, Debrecenben születtem, Álmosdon nőttem fel. A gimnáziumi tanulmányaimat Hajdúszoboszlón végeztem, majd a nyíregyházi egyetemre felvételiztem hittan-történelem szakra. A szovjet időszakban nem volt szokás az újszülötteket megkeresztelni, így engem
sem kereszteltek meg a szüleim.
Tizenhat éves koromban lettem
keresztény, és ettől kezdve nagyon érdekelt a hit kérdése. Ezért
döntöttem úgy, hogy hittantanár
szeretnék lenni. A történelem pedig szinte adta magát, mivel nagyon szerettem a történelemtanáromat, és a tantárgy is érdekelt.
Az egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a férjemmel, akivel
később összeházasodtunk, és én
vele költöztem Kárpátaljára.

– Hogyan érezte magát, mikor egy másik országba költözött?
– Mindenképpen más élet várt
itt rám, mint Magyarországon. A
’90-es évek végén még erősen érezhető volt itt a kommunizmus öröksége, sok minden bizonytalan volt
még akkoriban. Adódtak nehézségek, azonban sikerült őket átvészelnünk. Hitoktatással kezdtem el foglalkozni, megismertem az itteni közösségeket, és ma már itt érzem itthon magam.
– Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a pedagógusi pályán?
– A hittanórák általában iskolán
kívül zajlanak. Nagyon érdekes kötetlen környezetben megismerni a
gyerekeket. Ezeken az alkalmakon
sokat beszélgettünk, sportoltunk,
játszottunk. Nagyon szerettem ezzel foglalkozni. Emellett tanítottam
történelmet is a Karácsfalvi Líceumban, valamint a Nagybégányi
Általános Iskolában. Tapasztalataim szerint gyenge a pedagógusok
támogatottsága a szülők részéről.
Sajnos ma már nincs olyan tekintélye egy tanárnak, mint harminc
évvel ezelőtt volt.
– Családként hogyan élték
meg, amikor párját áthelyezték

A késői betakarítás ára

Dráguló létfeltételek

Elejét lásd az 1. oldalon
Erről beszél Nagy László beregszászi kiskereskedő. – A hozamok természetes módon az átlagosnál valamivel alacsonyabbak. Jómagam, nem csupán a
különböző médiumokban követem az események alakulását,

hanem kapcsolatban állok az ország középső részein élő cukorrépa-, hajdinakása- és rizstermesztőkkel is. A Vinnyica környékén gazdálkodó és nagybani cukorrépatermesztéssel foglalkozó ismerősöm például a minap arról számolt be, hogy egyelőre nincs értelme elindulni a betakarító gépekkel, mivel a gumók
többsége alig vastagabb egy átlagos sárgarépáénál. Az elkövet-

kező hetek időjárása dönti majd el,
hogy érdemes-e egyáltalán a betakarítás szervezésébe belefogni. Tehát egyelőre minden bizonytalan.
– Reménykedhetünk-e abban,
hogy az év végére visszaáll a világ
megszokott rendje, s a most elszabadult árak legalábbis megfékeződnek.
– Erre meglátásom szerint el-

sősorban a cukor esetében van reális esély, mivel a cukornád levágása után a déli félteke országaiból jelentős mennyiségű ilyen alapanyagot tud az ország importálni. A
rizs és a hajdina pótlására is számos
mód kínálkozik. Ám minderre időre van szükség.
– Vajon mi a helyzet a húspiacon? Hisz egyértelmű, hogy a gabonafélék drágulása előbb-utóbb
itt is érezteti hatását.

egyik községből egy másikba szolgálatra?
– Tudtuk azt, hogy egy papcsalád élete abból áll, hogy ha egy helyen elvégzett egy feladatot, akkor
egy másik helyen egy újabb vár
rá. Ez persze nem azt jelenti, hogy
könnyen megy a váltás, a költözés.
De úgy gondolom, hogy maximálisan megbirkóztunk a feladatainkkal. Az első költözködésekkor kön�nyebbséget jelentett, hogy a gyer-

zás, a különböző tudományok iránt.
Zsófi lányunk az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul közösségszervező szakon. Ő egy igazán barátságos, mindig vidám személyiség,
aki mindig is szeretett részt venni a
diákönkormányzatok munkájában.
Balázs fiúnk 16 éves, jelenleg a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja. Állatorvos szeretne lenni, nagyon
érdekli ez a hivatás. Nagyon aktív,
folyton pörgős személyiség. A leg-

mekeink még kicsik voltak, nem
értették a dolgot, és így nem viselte meg őket a váltás. Majd’ tizenkét évet éltünk Nagybégányban, onnan elköltözni kissé nehezebb volt,
mind megszerettük azt a községet,
de tudtunk, hogy Beregszászban
egy újabb feladat várt ránk, amiért
hálásak voltunk.
– Négy gyönyörű gyermekkel
áldotta meg önöket Isten.
– Marcell a legidősebb gyermekünk, ő 19 éves. A Pázmány Péter
Katolikus Egyetem jogi karán tanul.
Ő az első fecskénk, aki kirepült. Nehéz volt megszokni, hogy nincs mindig mellettünk. Nagyon kreatív személyiség, érdeklődik a média, a fotó-

kisebb gyermekünk a 9 éves Anna.
Ő a Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában tanul. Folyton beszél,
kérdez, izeg-mozog, minden érdekli. Nagyon büszkék vagyunk mindegyik gyermekünkre.
– Újságírással is foglalkozik.
Hogyan jött ez?
– Van egy görögkatolikus újságunk, a Kárpátikon, amelynek régebben Megmaradni volt a neve. A
férjem szerkesztette, én pedig egy
gyermekrovatot vezettem benne.
Szerettünk volna több tudást szerezni az újságírás terén, és mikor a
beregszászi főiskolán elindult egy
ilyen irányú képzés, mindketten beiratkoztunk. A párom elfoglaltságai

– Nálunk egyelőre felemás a
helyzet – magyarázza Biró Béla
hentes. – A hús ára változatlan,
vevőinknek kilogrammonként
nagyjából 130 hrivnyáért kínáljuk. Ezzel szemben a szalonna
két hét alatt 35-40%-kal drágult,
ami a napraforgó árának emelkedésével hozható összefüggésbe. Jómagam abban bízok, hogy
mindez a helyi sertéstenyésztőket majd arra ösztönzi, hogy az
állományukat az afrikai sertéspestis-veszély ellenére tovább
fejlesszék.
– Végezetül
egy ránk vonatkozó kérdés: tudnak-e profitálni
a mostani helyzetből a megye
agráriumának szereplői?
– Mivel szinte évente ismétlődő jelenségről
van szó, földműveseinknek érdemes ezeket a tendenciákat maximálisan figyelembe
venni – vallja Kovács Árpád falugazdász. – Örvendetes módon a vetésváltásban a hajdinakása, a napraforgó, az olajrepce
és már a szója is egyre jelentősebb szerephez jut. Így bár a kárpátaljai gazdák részesedése csekély az ukrajnai agráriumban, a
jókor és jó áron eladott termények jelentősen növelhetik az itteni családi gazdaságok jövedelmezőségét, végső soron a kárpátaljai magyar vidéki népesség szülőföldön való megmaradását és
boldogulását szolgálják.

Kovács Elemér
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miatt nem tudta befejezni a képzést, én igen. Nagyon megszerettem ezt a munkát, ma pedig a Kárpátalja.ma internetes hírportál újságírójaként dolgozom. Az évek
során több rovatot is szerkeszteni kezdtem itt. Az egyik ilyen
a Nagycsaládosok Kárpátalján:
körülbelül 150 családdal készítettem már interjút. Nagyon mély és
érzelemdúsak ezek a beszélgetések. A másik rovatom a Kárpátalja anno, amikor régi fényképek,
képeslapok alapján egy-egy helyi
vonatkozású történetet idézek fel.
A harmadik rovatom a Mesterségem címere volt, melyben különböző hivatásokat mutattunk be.
– Valamint három könyve is
megjelent.
– A Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesülete kért
fel arra, hogy a nagycsaládosokkal készült interjúkat jelentessük
meg kiadvány formájában is. Így
született meg elsőként az Áldás és
erő című kötet, folytatásaként pedig a Hit és megmaradás, majd a
Remény és küzdelem nevet viselő kötetek. Célunk az volt, hogy
rámutassunk a több gyermek vállalásában rejlő értékekre.
– Tervek a jövőre…
– Szeretnénk kialakítani az
Ortutay Elemér Görögkatolikus
Központot, ennek részeként pedig a Bendász István
Görögkatolikus Könyvtár és Levéltárat, amelynek a vezetését
én vállaltam el. Ez Bendász István görögkatolikus kanonok tízezer könyvből álló könyvtárának katalogizálását jelenti, valamint a gyűjtemény újabb könyvekkel való bővítését. Nagy feladat, de izgalmas vállalkozás is
ez egyben.

Kurmay Anita

Rendhagyó honismereti kirándulás a Rákóczi Szövetség támogatásával

Szülőföldünk szép határa

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Alapszervezete új célokat tűzött ki maga elé. Elsősorban a tagság közösséggé kovácsolása a legfőbb feladatunk,
ezért olyan programokat, alkalmakat kívánunk szervezni
és lebonyolítani, amelyek ezt a
célt szolgálják. Hisszük és valljuk, hogy Kárpátalja magyarsága megmaradásának záloga
az erős közösségben való gondolkodás és cselekvés. A kár-

Csobolya József történelemtanár a beregszászi szervezet volt alelnöke magára vállalta az idegenvezetési feladatokat, és tartalmas előadásokat tartott a résztvevőknek.
A második kirándulásra 2020.
november 6-án került sor a következő útvonalon: Szolyvai emlékpart,
II. világháborús bunkerek Nagygereben. Az utazást Henkel Zoltán
magánvállalkozó biztosította, amelyért hála és köszönet neki. Ezen a
programon huszonnégy fő vett részt.

pátaljai történelmi nevezetességek felkeresése, a földrajzi és
történelmi érdekességek megismerése mellett fontosnak tartjuk, hogy a közös élmények, a
személyes beszélgetésekre adott
lehetőség közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket és elindíthat egy megerősítő folyamatot a tagok között.
Az idei rendhagyó honismereti
kirándulásunkat két részre osztottuk. Az elsőre 2020. október 28-án
került sor. A kirándulás a következő útvonalon zajlott: Ungvár,
Vojevogyinó, a Nevickei vár romjai, a Szerednyei Dobó borospince.

A szervezet tagsága számára egyedülállóak ezek az események, többségüknek nincs más
lehetősége a szervezetünk programjain kívül, hogy hasonló utazásokban részt vegyen. A Rákóczi
Szövetség Beregszászi Alapszervezete kész és nyitott arra, hogy a
jövőben ehhez hasonló kirándulásokat, és egyéb élménydús programokat bonyolítson le a tagság
lelki megerősödésének, nemzeti
megmaradásunk elősegítésének
céljából. A rendezvény fő támogatója a Rákóczi Szövetség volt.

Goncz Tibor a Rákóczi
Szövetség elnöke
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Tükör

Egy csokor finomság

Kuzmics Okszana személyre
szabott ajándékai

átgondolom, mit hogyan fogok csinálni, tulajdonképpen elképzelem
magam előtt a kész terméket. Számomra ez egy jó kikapcsolódási lehetőség is egyben.

Facebookon vagy a Beregszász
központjában található Karaván
nevű ruhaboltban adhatják le igényeiket. Részletesen megbeszéljük, hogy ők mit szeretnének, és

– Hol vásárolhatóak meg az ön
által készített csokrok?
– Az ajándékkompozíciókat megrendelés útján készítem el. Az érdeklődők telefonon,

én mit tudok ehhez az elképzeléshez ajánlani nekik. Az elkészült
csokrokat, ajándékdobozokat aztán a közösségi oldalamon is közzé teszem.

az ekkor képződő levelei kevésbé
aromásak.
Leginkább föld alatti – 20-30
centi hosszúra vágott – tarackjaival szaporítjuk, bár erre a föld fölötti hajtások is alkalmasak. Fontos, hogy a szaporítás céljából fölszedett töveket földarabolás után
azonnal ültessük is el. A lakásban
vagy a kertben tartott borsos mentát bármikor szedhetjük fűszernek.
Legértékesebb része a levele.
Citromfű
Már az ókori arabok, görögök,
rómaiak is szívesen használták ezt

lanul vonzza a méheket. Kifejezetten fényigényes, még a félárnyékot
is rosszul viseli. Viszonylag jól tűri
a szárazságot. A szikes földeken és
a futóhomokon kívül mindenütt termeszthető, de a meszes talajokon
díszlik a legszebben. A drogot a levelek, illetve a hajtások tartalmazzák, a legtöbbet zöld állapotukban.
A citromfüvet szaporíthatjuk magról, illetve tőosztással. Magját vethetjük késő ősszel (novemberben)
is, fél méteres sortávolságra, így
tavasszal előbb kapunk fejlett, drogot adó növényt. De a többéves ültetvényt ősszel tőosztással is szaporíthatjuk.
Tárkony
Neve a görög drakon
szóból származik, ami
sárkányt jelent. Talán a
sűrűn ágas-bogas külleméről, de lehet, hogy a
sokfelé ágazó, kacskaringós gyökeréről kapta
a nevét. Az viszont biztos, hogy már évezredekkel ezelőtt is ismert fűszer
volt az Ázsia pusztáin élő
népeknek. Borsóból, babból, krumpliból készült levesek, főzelékek kiváló fűszere, de jól használható paradicsom -, uborka- és
káposztasalátákba, savanyúságokba. Teája vesetisztító, epehejtó
és étvágyjavító. Mivel csökkenti a szervezet vércukorszintjét, fogyasztása a cukorbetegeknek különösen ajánlott.
A tárkony közepes hő- és fényigényű (félárnyékban is termeszthető), igaz, a napon nőtt példányokban
több a tárkonyolaj. Mivel növekedése erőteljes (másfél méter magasra is megnőhet) és lombozata dús,
kívánja a vizet (főleg a virágzás
előtti időben), azonban nyirkosabb
fekvésű területeken öntözés nélkül
is termeszthető. Tápanyagigény is
nagy, igen meghálálja, ha telepítés
előtt érett szerves trágyával töltjük
föl a talaját. Mivel ritkán hoz magot és az is nehezen csírázik, tőosztással szaporítjuk. A többéves töveket késő ősszel vagy kora tavasszal

Egy virágcsokor minden alkalomra kedves ajándék. Legyen az születésnap, ballagás, esküvő, vagy akár egy vacsoravendégség. Ha viszont valami különlegeset keresünk, a hagyományos virágkompozíciók mellett manapság a legkülönbözőbb tartalommal megtöltött,
esztétikusan összeállított, ehető csokrok közül is válogathatunk. Az
utóbbi időben például nagy divatja lett a csokoládéból vagy gyümölcsből készített csokornak, amely amellett, hogy látványos, még
ízletes is. Az uraknak pedig tökéletes ajándék lehet egy kolbászból,
húsból és sörös üvegekből összeállított csokor.
Az új trendek természetesen
Beregszászt sem kerülik el, városunkban már több helyen készítenek ilyen különleges csokrokat. Többek között Kuzmics
Okszána kezei alól kerülnek ki
ezek a mutatós, kreatív és ízletes ajándékok.
– Honnan jött az inspiráció
az ehető csokrokra?
– Ma már több mint öt éve
foglalkozom virágokból és kávéból készült különféle csokrok készítésével. A legelső ilyen
kompozíciót természetes módon a barátnőmnek készítettem,
majd a következővel a családomat leptem meg. Aztán, ahogy
egyre több ilyen ajándékot álmodtam meg, úgy jöttek a megrendelések is. Szeretek új dolgokat kipróbálni, még színesebbé varázsolni egy-egy munkámat, a csokrok készítésében pedig könnyű kibontakoztatnom

ezt a fajta kreativitásomat. Minden
elkészített bokréta egyedi, hiszen
igyekszem maximálisan a vásárló
igényeihez igazodni. Vannak csokoládéból, gyümölcsökből, diófélékből, és kolbászokból készített csokraim is. Azt hiszem, az ajándék látványossága mellett a vásárlóim azt
is értékelik, hogy az hasznos, felhasználható illetve elfogyasztható
dolgokból áll.
– Hogyan sikerült beletanulni
ebbe a tevékenységbe?
- Mindig is alkotószellemű és
kreatív embernek tartottam magam.
Szeretek új dolgokba belevágni, és
egyedi, különleges alkotásokat létrehozni. Egyébként nem nagy ördöngösség elkészíteni egy ilyen
csokrot, csak szorgalom és fantázia
szükséges hozzá. Az internet világa pedig sokat segített abban, hogy
az ötleteim kivitelezése is megfelelő legyen. Mielőtt hozzálátnék egy
csokor elkészítéséhez, részletesen

Gyógyító fűszerek
Összeállításunkban olyan növényeket kötöttünk csokorba,
amelyek nemcsak jó fűszerszámok, de egyben gyógyhatásúak is. Minden kertben ott
a helyük, már csak azért is,
mert nincs teljesíthetetlen igényük, kevés gondozással is beérik, miközben jó szolgálatára
vannak a testnek, a léleknek.
Szurokfű
Az oregáno néven híressé
vált fűszerszámnak, amelyet a
gyorséttermi láncok hoztak divatba, szurokfű a közönséges
magyar neve. A pizza fűszerkeverékek elmaradhatatlan alkotóeleme. Ezenkívül leveseket, főzelékeket, töltelékeket ízesítenek vele. (A babból és paradicsomból készült ételeknek különösen jó fűszere.) Hatóanyagát,
az igen gazdag összetételű, kissé kesernyés ízű illóolajat a virágos, leveles hajtásai tartalmazzák. Gyógyhatása is jelentős: teája étvágygerjesztő, nyugtató és
köhögéscsillapító.
A mi szurokfüvünk egy méterre is megnövő, évelő félcserje,
amely kúszó tarackjaival terjed.
(Az Origanum nemzetségnek
egyébként 16 faja él szerte a világon.) A legigénytelenebb fűszerszámok közé tartozik, így olyan
kertrészt is hasznosíthatunk vele,
ami másra nem jó. Fényigényes
ugyan, de félárnyékban is megél. A szárazságot kiválóan tűri,
öntözés nélkül is termeszthető.
Kevés tápanyaggal is beéri (ámbár az igaz, hogy nagyobb illóolaj-tartalmat, és ezzel több hatóanyagot csak jól megtrágyázott
területen várhatunk tőle). Kórokozója, kártevője nincs. Magról, palántáról, illetve tőosztással
szaporíthatjuk. Palántáit nyár közepén ültessük végleges helyükre, 50x30 centis sor- és tőtávolságra. Az ültetés évében legföl-

jebb egyszer vághatjuk a növényt
(később évente kétszer).
Borsos menta
Régóta kedvelt és kitüntetett fűszer- és gyógynövény: a rómaiak
például mentával dörzsölték be a
vendégváró asztalukat – a vendégszeretet jeléül. Napjainkban a gyümölcssaláták, joghurtos öntetek kiváló fűszere, de jól társítható zöldbabhoz, sárgarépához, káposztafélékhez és remekül ízesíti a
gyümölcs- és zöldségturmix italokat, ivóleveket is.
De gyógyhatása is sokoldalú. Teája hatásos megelőző
védőital a megfázásos, hurutos időszakokban. Ezen
kívül általános görcsoldó,
fájdalomcsillapító és fertőtlenítő (gyulladásgátló) hatást is tulajdonítanak neki.
Emellett a gyomor kiváló
karbantartója: étvágygerjesztő, oldja a teltségérzetet, szélhajtó, sőt a krónikus bél- és gyomorhurut-, valamint
az epehólyag-bántalom is jól orvosolható vele.
A borsos menta kissé pirosas
szárú, 60-80 centi magasra növő
évelő, amely a gyökértörzsből kiinduló, hosszú tarackjaival szaporodik. A fűszerkertbe ajánlott növények között ez a legigényesebb.
Szereti a fényt, illóolaj-tartalma
már a tartósan borult időben is lecsökken. A jó vízgazdálkodású,
középkötött föld az ideális számára. S bizony vízigényes is, szárazságban az illóolaj-tartalma erősen
lecsökken. Kifejezetten tápanyagigényes, telepítésekor 3-4 kiló érett
szerves trágyát juttassunk ki négyzetméterenként, mert akkor fejlődik szépen. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is jól termeszthető, a hó nélküli, nagy hidegeket is elviseli. Télen a napfényes ablakban cserépben vagy ládában tartva is termeszthető, igaz,

az üdítő citromillatot árasztó növényt. Arábiában úgy tartották,
hogy a citromfűből készült tea
boldogabbá és vidámabbá teszi a
szívet. Kiváló zöldfűszere a gyümölcsleveseknek, a salátaönteteknek, általában a zöld salátáknak,
szárnyas- és vadételeknek, de jól
ízesíti a gyümölcsös süteményeket
is. Teája feszültségoldó, nyugtató
hatású, és jó gyógyír álmatlanságra, valamint fejfájásra is. Emésztési zavarok, gyomor- és bélbántalmak szintén jól kúrálhatók vele.
Teája rendszeresen fogyasztva magas vérnyomásra is jó, ugyanakkor
a depresszió elleni terápiában is hatásosan alkalmazható.
A citromfű fokozatosan vastagadó gyöktörzsű, 50-100 centiméterre növő évelő növény. Citromra emlékeztető illatú levele különféle illóolajokat, cserzőanyagot tartalmaz. Virágai jelentéktelenek, illatuk azonban ellenállhatat-

– Mely termékek a legkelendőbbek mostanság?
– A legtöbben a kolbászból
és gyümölcsből készült csokrokat keresik. Sok rendelés érkezik
a szárított gyümölcsből készült
ajándékokra is. Emellett természetesen a csokicsokrok is igen
kelendőek – az édességet szinte mindenki szereti. Születésnapokon, névnapokon, keresztelőkön, eljegyzéseken, Valentin-napon és más különleges alkalmakon egyre többen szeretnének ilyen módon kedveskedni szeretteiknek.
– Gondolom, a visszatérő vásárlói kör kialakítása sem kön�nyű feladat.
– Én annyit tehetek, hogy
a tőlem telhető legjobb munkát végzem minden megrendelésem kapcsán. Minden csokor
elkészítése személyre szabottan
történik, és a tudásom legjavával próbálom megvalósítani a
vásárlóim elképzeléseit. Csakis friss alapanyagokból dolgozom, hogy tartósak és egészségesek legyenek a csokraim.
Emellett igény szerint házhozszállítást is vállalok.
– További tervek, elképzelések?
– Szeretek tanulni, újabbnál
újabb dolgokat kipróbálni. Ezért
áll szándékomban folyamatosan
tovább fejleszteni ezt a szolgáltatásomat. Sok inspirációt kapok a
családomtól, barátoktól, vásárlóimtól, amelyeket szeretnék minél
szebben, tökéletesebben megvalósítani.

Kurmay Anita

ássuk ki, daraboljuk föl. Egy-egy
tő 4-8 gyökeres (egy-két rügyes)
darabot ad, ezeket ültessük el 50
x 50 centis sor- és tőtávolságra.
A hajtásokat legalább 10 centis
csonk visszahagyásával vágják le.
Az újra sarjadó hajtások a fagyok
előtt még egyszer megszedhetők.
Kakukkfű
Görög neve bátorságot jelent,
az ókori nép körében a bátorság jelképe volt. Mivel könnyíti
a zsírok emésztését, a nehéz, zsíros ételek, a mindenféle sültek, a
hurka, a kolbász, a töltött káposzta
ízesítésére elsőrendű, de jól fűszerezi az olyan nehezebben emészthető leveseket is, mint a bab-, borsó-, krumpli-, paradicsomleves.
Petrezselyemmel keverve kitűnő
fűszeres vajat készíthetünk belőle.
(Mint ártalmatlan fűszer, a diétás
étrendbe is jól beilleszthető). De
az olaszos mártások, pizzák kedvelt fűszere is. Teája köptető, légúti fertőtlenítő, görcsoldó hatású.
A kakukkfű lassan növő évelő. Napsütötte és szélmentes hely
az ideális számára, az árnyékra nagyon érzékeny. (Ha egy kicsit is éri az árnyék, máris leáll a
növekedésében). Ültethetjük falak mellé és sziklakertbe is. Cserépben a lakásban is tarthatjuk, a
legnagyobb helyen, és csak mérsékelten öntözve.
Tavasszal magvetéssel szaporíthatjuk, magvait mindjárt a
kertbe, állandó helyére is vethetjük. Júliusban- augusztusban a jól
fejlett anyatőről szedett hajtások
dugványozásával is szaporíthatjuk. Az idős töveket ősszel tőosztással újíthatjuk meg (de az erősen
fásodott részeket ne használjuk
föl). Az ültetés évében lehetőleg
ne szedjünk levelet a kakukkfűről, hanem csak a következőben.
Ha szárítmányt akarunk készíteni,
a virágzás kezdetén szedjük meg
a növényt (mert ekkor a legtöbb
benne a hatóanyag), és egész hajtásrészeket vágjunk le róla.

Bodnár István
kertészmérnök
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A biológiai növényvédekezés
anyagi vonatkozásai

Biológiai növényvédelmi cikksorozataink alkalmával már
bemutattuk olvasóinknak a
különböző technológiai változatokat, lehetőségeket a vegyszer nélküli zöldséghajtatásban. Megismerhették azokat a ragadozó szervezeteket, biológiai készítményeket és mechanikai eszközöket,
amelyekkel lecserélhetők azok a vegyszerek, amelyeket kénytelenek használni
a termelők a „sikeres termesztés” elérése érdekében. De nem
ejtettünk még szót a biológiai
növényvédelem anyagi oldaláról, hogy mennyibe is kerül a
termelőnek a vegyszer nélküli termelés. Saját termelői tapasztalataink alapján szeretném eloszlatni azokat a tévhiteket, hogy a biológiai növényvédelemre való átállás sokkal
költségesebb, mint a vegyszerrel való védekezés.
Példának hoztuk fel olvasóinknak a kora tavaszi fűtött uborkahajtatást, mivel ez a növény ebben az időszakban a legtöbb odafigyelést és törődést igényli. Ennél a termesztési technológiánál
alkalmazhatóak azok a biológiai
védekezési formák, amelyek hatását nagyban befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom. Ebben az időszakban a kártevők elleni védekezésre kell fektetni a legnagyobb hangsúlyt, azon belül is a

tripsz és a takácsatka kártevők ellen
(ragadozó atkák). Levéltetvek ellen
a szezon későbbi szakaszában kell
jobban odafigyelni, de megelőzés
jelleggel, már a szezon
elején is kihelyezhetjük
a mechanikai eszközünket (ragadós színcsapda).
Ez az eszköz nem csak a
betelepülni kívánó levéltetveket, de a tripsz szárnyas alakjait is nagyban
gyéríti. A talajban áttelelt kórokozók ellen még
a kiültetést megelőző talajmunkálatok során (Mycosol vagy Trifender)
kell védekeznünk. A kiültetést követően, a gyökérzetet megtámadó kórokozók ellen, (Trifender) havi rendszerességgel, a gyökérnyaki beöntözések nyújthatnak védelmet. A lombozatot megtámadó gombabetegségek megelőzésére a legalkalmasabb a megfelelő fűtéssel és szellőztetéssel szárazon tartott lombozat. Fertőzésveszélyes időszakban
10-14 napos intenzitással, a lombozatra kipermetezett készítménnyel
(Polyversum) védhetjük meg növényeinket. Ez a készítmény egy gombákat elpusztító gomba.
A következő táblázatban 0,1 ha
(10 ár) területű, fűtött uborka tavaszi szezonjának a biológiai növényvédelmi kiadásainak összesítését tekinthetjük meg.
Mint azt a táblázat is jól mutatja, kicsivel több mint 20 000
hrivnyából megoldható egy teljes
szezonra a komplett biológiai növényvédelem kártevők és kórokozók ellen. Ez az összeg a további

A hajdina (grecska) termesztése
Kárpátalján

Tudni kell, hogy a hajdina nem
Az előző cikkemben a szójabab
termesztéséről írtam részlete- igényes növény, ami azt jelenti,
hogy nálunk, Kárpátalsen. Remélem, minján, ha betartják a terden termelő helyesen
mesztés-technológiát,
értette meg ennek a
akkor könnyen elérhetlogikáját. Most pedig
jük a 15-20 mázsás terszeretnék írni egy réméshozamot hektárongi-új kultúráról, amit
ként, de másodvetésúgy hívnak, hogy hajként, őszi kalászosok
dina (grecska).
után (őszi árpa) is elE kultúra a termeszTel.: 2-41-74
érhetjük a 10-15 mázsa
tésének nálunk Kárpátalján régi hagyománya van. Csak az terméshozamot hektáronként. Az
történt, hogy az utóbbi 20-25 év- idei felvásárlási árak elérték a 15ben az állami gazdaságok, illetve 20 hrivnya/kg-ot. Könnyű kiszáa kolhozok megszüntetése után lé- mítani, hogy akkor mennyi a jövenyegében elfelejtkeztünk a hajdi- delem egy hektárról. Ami új fejlena termesztéséről, pedig ez a ga- mény: immár nálunk, Kárpátalján
bonaféle is nagyon jól beilleszthe- is megoldható a hajdina tisztítása
tő a vetésváltásba. Ezzel nem azt és pergelése, ami biztosítja a terakarom mondani, hogy nagy te- melőnek már a késztermék eladárületeken foglalkozzunk vele, de sát. Régebben nem voltak ilyen leahogy írtam a szójabab kapcsán, a hetőségek, és más megyékbe kelhajdina is kiváló a talajaink szer- lett szálíttatni és elvégeztetni ezt a
ves anyagának pótlására. Az utób- műveletet, ami komoly plusz költbi években sajnos nálunk ország- séget jelentett a termelőknek. Szeszerte lényegesen csökkent a haj- rencsére a vetőmag beszerzését is
dina vetésterülete, pedig Ukrajná- meg lehet oldani, csak azt idejében
ban északtól délig mindenhol lehet el kell kezdeni. Egy hektár területtermeszteni, függetlenül attól, hogy re 100-120 kilogramm vetőmagot
milyen ökológiai és talajviszony- számítsunk, aminek az ára nagyjáokkal rendelkezünk. A vetésterü- ból 1500-2000 hrivnya. Amint emlet rohamos csökkenése ahhoz ve- lítettem, a hajdina nem tartozik a
zetett, hogy egy időben deficit lett kényes kultúrák közé, lényegében,
a hajdina. Voltak olyan évek, ami- ha időben vetjük, nagyon gyorkor Kínából vásárolta Ukrajna ezt san növekszik, ami azzal jár, hogy
a terményt, ami számunkra nagy gyorsan elfojtja a gyomnövényeszégyen. A jelenlegi árak is azt bi- ket, és így szükségtelen a gyomirzonyítják (35-40 hrivnya/kg), hogy tók használata. Igaz az is, hogy nanálunk is célszerű és hasznos len- gyon kevés gyomirtó jöhet számíne a hajdina termesztésével foglal- tásba a hajdina esetében. Ami még
kozni, a bátraknak akár nagyobb te- nagyon fontos, hogy a betegségek
és a kártevők ellen szinte védekezrületeken is.

években csökkenhet, mivel a biológiai egyensúly a ragadozók oldalára billen, így a továbbiakban
csökkenthetjük a betelepítések és
az egyedek számát. Ha alaposabban belegondolunk és utána számolunk, hogy mennyi pénzt költünk
vegyszerekre egy teljes szezon folyamán (sok esetben hasztalanul),
akkor rájövünk, hogy nem is kerül
többe a biológiai növényvédelem a
kémiaival szemben. Ennél a védekezési formánál számtalan előnyről
számolhatunk be: az első és legfontosabb, hogy sem a termelő, sem a
vásárló nincs kitéve vegyszerma-

radéknak, a növény immunrendszere megerősödik, a lombozata
nincs leterhelve különböző vegyszerekkel, ezáltal jobban lélegzik, jobban megújul és 5-10%-os
terméstöbbletet hoz. Ha ebből a
terméstöbbletből befolyó összeget levonjuk a biológiai védekezésre szánt összegből, akkor
máris megkapjuk, hogy semmivel nem kerül többe, sőt még an�nyiba sem, mint a vegyszeres növényvédelem.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Biológiai növényvédelmi költségvetés egy szezonra, 0,1 ha területre,
az uborka kora tavaszi hajtatása esetén
Alkalmak
Ár Összesen
Megnevezés
Mi ellen
száma
Kiszerelés (HR) (HR)
A talajban található
Hypoaspis miles
tripsz, atka és egyéb
100 000
(ragadozó atka)
kártevők tojásai és lárvái
1
egyed
2500
2500
Amblyseiulus
Californicus
50 000
(ragadozó atka)
Takácsatka tojásai
1
egyed
1700
1700
Phytoseiulus
Persimilius
(ragadozó atka)
Takácsatka
3
4000 egyed 1400
4200
Amblyseius
Montdorensis
50 000
(ragadozó atka)
Tripsz
3
egyed
1600
4800
Levéltetvek, tripsz és
Ragadós színcsapda
egyéb szárnyas kártevők
1
100 m
2300
2300
Talajlakó gombág
(Phytium, Rhizoctonia,
Fuzarium, Sclerotinia,
Myco'sol PTC
Botritis)
1
20 kg
1400
1400
Talajlakó gombák
(Fusarium, Phytophtora,
Verticilium, Pyrenochaeta,
Risoctonia, Sclerotinia)
3
50 g
650
1950
Trifender

Polyversum

Lombozaton és száron
megtelepedő gombák
(Botrytis, Peronoszpóra,
Alternária,
Rozsda, Phytophtora,
Fusarium,
Phytium, néhány baktérium

nünk sem kell. Úgy gondolom,
hogy ez is egy pozítiv momentum. Ezért e gabonaféle esetében lényegében biotermesztésről
beszélhetünk és emiatt is magasabb a felvásárlási ár. A hajdina
esetében is ugyanúgy, akárcsak
a szójababnál, célszerű vegyszeres deszikációt elvégeznünk. Ez
azért olyan fontos, hogy a magok egyszerre száradjanak meg,
ami megkönnyíti az aratást és
csökkenti a szemveszteséget.
Egy másik szempontból is hasznos a hajdina termesztése: mint
már említettem, maga védekezik a gyomnövények ellen, ami
azt jelenti, hogy az aratás után
a parcellák tiszták, gyommentesek maradnak. Az aratás után
a maradványokat, a biomasszát
célszerű apróra szecskázni, utána biodesztruktorokkal – 2 liter
hektáronként – lepermetezzük és
beszántjuk, ami szerencsés esetben már az őszi kalászosok vetéséig lebomlik, és növeli a talaj
humusztartalmát. A biomassza
rengeteg értékes ásványi anyagot
tartalmaz, ilyen például a vas, a
mangán, a jód és más nyomelemek, amelyek nélkülözhetetlenek
a növények fejlődéséhez. Remélem, a gazdákat meggyőztem arról, hogy minden kistermelőnek
van reális lehetősége ezt a kultúrát beilleszteni a vetésváltásba,
és két-három év múlva meg fogja tapasztalni a saját bőrén azokat a pozitív változásokat, amelyek a talaj minőségének javulásában mentek végbe.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469		

Novák András
a Terra Dei
szaktanácsadója
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50 g

650

2600
21450
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Házikertünk
téliesítése

Mielőtt beköszöntenek a fagyos reggelek, érdemes végiggondolni, hogy a kert különböző növényeit hogyan óvhatjuk meg a téli hidegtől. Növényeink téliesítését ne esztétikai
megfontolások vezényeljék, helyette próbáljuk meg minél jobban biztosítani, hogy tavasszal
egészséges, szépen fejlődő növényzet pompázzon az udvarunkon.
A mostanra elvirágzott évelő növényeink esetében javasolt a hajtásokat levágni. A sövényeinket is még a hajtásnövekedés leállása előtt érdemes utoljára kiegyenesíteni.
A lombhullató díszcserjéink,
díszfáink metszését a lombhullatás után, de még a fagyos
napok beköszönte előtt végezzük el. Metszésnél most is arra
kell odafigyelni, hogy a lombozat szellős legyen, és minél
több fény jusson a megmaradt
ágaknak.
Gyümölcsfáink ritkító metszésének is itt az ideje. Ezt a munkálatot nem tanácsos túl korán elvégezni, azzal ugyanis fagyveszélynek tennénk ki a növényt.
Válasszunk egy szép, fagymentes napot a munkához!
Mostanra lassan elvirágzik
a halottak napján a legtöbb sírt,
de az otthoni virágoskerteket is
díszítő krizantém. A cserépben
virágzó növényeket fűtetlen, de
fagymentes helyen teleltethetjük, és természetesen ki is ültethetjük szélvédett, napos helyre.
A krizantémnak a jó vízáteresztő
képességű talaj az ideális, ebben
ugyanis nem gyűlik össze a víz
és nem fagy meg a szára körül.

A krizantémot az első fagy után kell visszavágni 5-10 centiméteres szárat hagyva neki, így jövőre bokros, gömbszerű virágzatot kapunk. Plusz védelmet biztosít a növénynek, ha földdel vagy avarral betakargatjuk.
Ha eddig nem tettük meg, ideje védett helyre tennünk a nem
fagytűrő cserepes növényeinket, amelyek a meleg évszakokban az
udvarunkat díszítették. Ilyen lehet például a leander, a yukka pálma vagy a muskátlik. A 8-10 Celsius fokot tartó, minimális fén�nyel rendelkező pincék, tárolóhelyiségek alkalmasak lehetnek e növények teleltetéséhez.
Már elvirágzott, fagytűrő növényeinkről is érdemes gondoskodnunk, mint amilyen például a rózsa vagy a levendula. Itt is
a metszés és a földdel, illetve avarral történő betakarás az ajánlott eljárás.

Az örökzöldek télen

Az örökzöldek – természetükből adódóan – télen sem pihennek,
hanem zöld tűleveleiknek, levélkéiknek köszönhetően folytatódik a fotoszintézis, a tápanyagok felvétele, a légzés és a párologtatás is. Épp ezért gyakori probléma lehet esetükben a téli kiszáradás, amit leginkább a hosszan tartó napos időjárás tud előidézni. Ilyenkor ugyanis a növény aktívan párologtat, az elveszített nedvességet azonban a hideg, gyakran száraz, esetleg fagyott talaj nem mindig tudja pótolni. Ezt elkerülendő novemberben, még az első fagyok beköszönte előtt javasolt alaposan
megöntözni a fákat, hogy a víz a talaj mélyebb rétegeibe is bejuthasson. Ehhez mindenképp egy fagymentes napot válasszunk,
és lehetőleg a déli órákra időzítsük a munkálatot.

Az utolsó öntözés után pedig ne felejtsük el az öntözőrendszerünket is téliesíteni! Zárjuk el a kinti csapot, és a slagból
folyassuk ki a benne maradt vizet. Majd feltekerve olyan helyre tegyük, ahol az esetlegesen benne maradt víz sem fagyhat
meg. Így tavasszal sérülésmentes eszközzel folytathatjuk kertünk gondozását.
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Heti műsor

Köszöntjük Ödön, Eduárd nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:40 KölyökKalauz
12:15 Drága örökösök
Magyar filmsor.

13:30 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

November 16.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.

22:10 Ne ölj! II
Krimisor.

23:05 Kenó
23:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

00:15 A maffia
nyomában

Kedd

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök
Magyar filmsor.

13:10 A Konyhafőnök
VIP
Olasz krimisor.
01:20 Új idők, új dalai 15:55 Egy csodálatos
asszony
01:50 Rúzs és selyem
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg
17:05
Barátok közt
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
03:40 Unió27
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök
Magyar filmsor.

Magyar filmsor.

20:40 A Konyhafőnök 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
VIP
05:20 Német nyelvű
23:15 Barátok közt
hírek
23:55 XXI. század – a
legendák velünk 05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
élnek
05:35 Itthon vagy!
00:30 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
01:05 CSI: Miami
06:45 Család'20
helyszínelők
07:10 EtnoKlub
Am. krimisor.
08:25 Élő népzene
02:20 Autogram
03:05 Amerika legvic- 08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól
cesebb videói
a nóta
Am. vígjátéksor.
09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
10:20 Isten kezében
05:05 Családi Titkok 10:45 Metodista
magazin
06:10 Tűsarok - mini
11:20 Éjjeli zene
06:15 MOKKA
Romantikus film
06:25 Tények Reggel
12:50 V4 híradó
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 13:45 Domovina
14:20 Család-barát
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 15:50 Divat & dizájn
12:30 Walker, a Texas-i 16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
kopó
17:20 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor.
13:30 Walker, a Texas-i 17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
kopó
Am. akciófilm-sor.
szakácskönyve
14:35 Vészhelyzet
19:00 Jó ebédhez szól
Mexikóban
a nóta
Mexikói filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
a nóta
Török filmsor.
20:00 Zsüti 100 - G.
16:45 A bosszú
Dénes György
csapdájában
emlékkoncert
Török filmsor.
21:00 Híradó
18:00 Tények
21:25 V4 híradó
18:45 Tények Plusz
21:35 Ridikül
19:50 Mintaapák
22:30 Dokuzóna
Magyar fikciós sor.
23:30 Hazajáró
20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár! 00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
23:50 Újratervezés
00:45 M2 matricák –
00:50 Zsaruvér
Gyerekjáték
Am. krimi-sor.
00:55 Himnusz
01:50 Orville
Am. kalandfilm-sor. 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
02:50 Tények Este
01:30 Zsüti 100 - G.
03:35 Bombaparty
Dénes György
Maryvel
emlékkoncert
02:20 Éjjeli zene
Romantikus film

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

Köszöntjük Hortenzia, Gergő nevű olvasóinkat!

03:45 Nyitott stúdió

05:10 Vízilabda
közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:20 Építők
07:50 Múlt és Jelen
08:20 Labdarúgó
közvetítés
Olasz vígjátéksor.
10:00 Sporthíradó
09:35 Fogd a kezem
10:25 Szabadidő
Török tévéfilmsor.
10:55 Röplabda
10:25 Család-barát
közvetítés
12:00 Déli harangszó
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
13:25 Jövünk!
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
13:55 UEFA Labda12:50 Nigellissima
rúgó Nemzetek
13:25 Az európai emlőLigája 2020
sök titkos élete
16:00 UEFA Bajnokok
14:20 Sorsok útvesztője
Ligája magazin
Török tévéfilmsor.
16:30 Boxutca
15:05 Rex felügyelő
17:00 Kosárlabda
Olasz bűnügyi tévémagazin
filmsor.
18:00 ISL - Nemzetkö15:55 Don Matteo
zi Úszóliga
Olasz tévéfilmsor.
20:00
Kézilabda
17:05 Ridikül
magazin
18:00 Híradó
21:00 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
21:25 UEFA LabdaSporthíradó
rúgó Nemzetek
18:45 Fogd a kezem
Ligája 2020
Török tévéfilmsor.

20:40 A Konyhafőnök
VIP
23:15 Barátok közt
23:55 Házon kívül
00:30 RTL Híradó Késő esti kiadás
01:05 CSI: New York-i
helyszínelők
Am. krimisor.

02:25 Szuperzöld
03:10 Amerika legviccesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet
Mexikóban

Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 A bosszú
csapdájában
Török filmsor.

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

Magyar fikciós sor.

20:35 Farm VIP
22:15 Bezár a bazár!
23:50 Újratervezés
00:50 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

01:50 Orville

Am. kalandfilm-sor.

02:50 Tények Este
03:35 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
08:35 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 Az európai emlősök titkos élete
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

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 tévéfilmsor.

November 17.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Köszöntjük Jenő nevű olvasóinkat!

Szerda

November 18.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
04:05 Fókusz
tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
21:45 Bársonyos
Bűnügyi tévéfilmsor. 05:15 Barátok közt
hullámok
23:30 Don Matteo
06:00 Reggeli
Cseh filmvígjáték
Olasz tévéfilmsor.
09:05
Asztro
Klub
23:15 Kenó
00:35 A maffia
10:10
Teleshop
23:25 Don Matteo
nyomában
11:55 Drága örökösök
Olasz tévéfilmsor.
Olasz krimisor.
Magyar filmsor.
00:25 A maffia
01:40 Új idők, új dalai
13:10 A Konyhafőnök
nyomában
02:10 Fülszöveg
VIP
Olasz krimisor.
02:40 Mesterember
15:55
Egy
csodálatos
01:25 Hogy volt?! - Vá03:05 Magyar Krónika
asszony
logató adások
03:35 Esély
Török filmsor.
02:20 Fülszöveg
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
05:00 Híradó
18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 19:30 Drága örökösök 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
Magyar filmsor.
hírek
20:40 A Konyhafőnök 05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
VIP
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek 23:15 Barátok közt
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
23:55 RTL Híradó 05:55 Esély
Késő esti kiadás 05:35 Itthon vagy!
06:15 Kék bolygó
00:30 CSI: New York-i 05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Magyar gazda
helyszínelők
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
Am. krimisor.
08:20 Élő népzene
01:45 ÉletmódKalauz 07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
02:35 HighLife
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 03:15 Branka
09:20 Jó ebédhez szól
a nóta
Magyar rövidfilm
a nóta
09:45 Jó ebédhez szól
10:15 Rome Reports a nóta
Vatikáni híradó
10:20 Evangélikus
riportok
05:05 Családi Titkok 10:40 Így szól az Úr!
10:45 Útmutató
06:10 Tűsarok - mini 10:50 Kereszt-Tények
10:55 Vallás és szabadság
11:20 Kedves hazug
06:15 MOKKA
Tévéfilm
06:25 Tények Reggel 11:00 A sokszínű vallás
11:15 Önkéntesek
12:50 V4 híradó
06:55 MOKKA
13:00 Híradó
08:45 MOKKACINO 11:50 Csodadoktor
Tévéfilm
13:15 Srpski ekran
09:35 TELESHOP
13:45 Unser Bildschirm 10:50 Jóban Rosszban 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:20 Család-barát
Magyar filmsor.
15:50 Novum
12:00 Tények Délben 13:15 Hrvatska
Kronika
16:20 Család'20
12:30 Walker, a Texas-i
13:45 Ecranul nostru
16:45 Térkép
kopó
14:15 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
17:15 Ízőrzők
13:30 Walker, a Texas-i 15:50 Magyar gazda
17:55 Ízőrzők
16:15 Mesterember
kopó
18:30 Borbás Marcsi
Am. akciófilm-sor.
16:45 Hazajáró
szakácskönyve
17:15 Ízőrzők
19:00 Jó ebédhez szól 14:35 Vészhelyzet
Mexikóban
17:55 Ízőrzők
a nóta
Mexikói filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
19:25 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
szakácskönyve
a nóta
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
20:00 Már egyszer
16:45 A bosszú
a nóta
tetszett!
csapdájában
19:25 Jó ebédhez szól
21:00 Híradó
Török filmsor.
a nóta
21:25 V4 híradó
18:00 Tények
20:00 Hogy volt?!
21:35 Ridikül
18:45 Tények Plusz
21:00 Híradó
22:35 Klasszikusok
19:50 Mintaapák
21:25 V4 híradó
délidőben
Magyar fikciós sor.
21:35 Ridikül
23:30 Hazajáró
20:35 Farm VIP
22:35 A kendergyári
00:05 Hagyaték
22:15 Bezár a bazár!
asszonyok férjei
00:35 Hetedhét kaland 23:50 Újratervezés
- Délvidéki tör00:45 M2 matricák - Ha 00:50 Zsaruvér
ténet a múlt szánagy leszek…
Am. krimi-sor.
zad közepéből
00:55 Himnusz
01:50 Orville
01:00 Híradó
Am. kalandfilm-sor. 23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
01:20 Angol nyelvű hírek 02:50 Tények Este
00:30 Hetedhét kaland
01:30 Már egyszer
03:35 Bombaparty
00:40 M2 matricák tetszett!
Maryvel
Hevül a vegyület
02:20 Kedves hazug
00:55 Himnusz
Tévéfilm
01:00 Híradó
03:50 Magyar történel01:20 Angol nyelvű hírek
mi arcképcsarnok 05:55 Hajnali
01:30 Hogy volt?!
gondolatok
02:20 Csodadoktor
06:00 Híradó
Tévéfilm
06:30 Nemzeti
05:10 ISL - NemzetköSporthíradó
zi Úszóliga
06:40 Kenó
06:30 Sporthíradó
06:45 Hrvatska
04:55 Labdarúgó
07:30 Boxutca
Kronika
közvetítés
08:00 Kosárlabda
07:10 Ecranul nostru 06:30 Sporthíradó
magazin
07:40 Ridikül
07:25 Építők
09:00 Kézilabda
08:40 Drága doktor úr 07:45 Jégkorong
magazin
Olasz vígjátéksor.
közvetítés
10:00 Sporthíradó
09:30 Fogd a kezem
10:00 Sporthíradó
10:25 Bringasport
Török tévéfilmsor.
10:25 Fradi Tv
10:40 Szabadidő
10:25 Család-barát
10:55 Kosárlabda
11:15 Labdarúgó
12:00 Déli harangszó
közvetítés
közvetítés
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
13:00 Sporthíradó
13:25 Jövünk!
12:35 Nemzeti
13:25 Jövünk!
14:00 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
13:55 UEFA Bajnokok 12:50 Nigellissima
Ligája magazin
Ligája magazin 13:25 Az európai emlő- 14:25 UEFA Labdarúgó Nemzetek
14:25 Boxutca
sök titkos élete
Ligája 2020
15:00 Kosárlabda
14:25 Sorsok útvesztője 16:30 Fradi Tv
magazin
Török tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
16:00 Kézilabda
15:10 Rex felügyelő
17:25 UEFA Labdamagazin
Olasz bűnügyi tévérúgó Nemzetek
17:00 Sporthíradó
filmsor.
Ligája előzetes
17:15 UEFA Bajnokok 16:05 Don Matteo
18:30
Felvezető
műsor:
Ligája magazin
Olasz tévéfilmsor.
Vízilabda
17:45 Jégkorong
17:05 Ridikül
18:45 Vízilabda
közvetítés
18:00 Híradó
közvetítés
20:45 UEFA Labda18:25 Nemzeti
19:45 Értékelő műsor:
rúgó Nemzetek
Sporthíradó
Vízilabda
Ligája előzetes
20:00 Felvezető műsor:
18:45 Fogd a kezem
21:40 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
22:05 Sporthíradó
20:45 UEFA Labda19:35 Rex felügyelő
rúgó Nemzetek
22:35 Jégkorong
Olasz bűnügyi tévéLigája 2020
filmsor.
közvetítés

Köszöntjük Erzsébet, Zsóka nevű olvasóinkat!

Csütörtök

November 19.

21:50 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

04:05 Fókusz
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:10 Teleshop
11:55 Drága örökösök

22:40 Kenó
22:50 Munkaügyek IrReality Show

13:10 A Konyhafőnök
VIP
15:55 Egy csodálatos
asszony

02:05 A maffia
nyomában

Magyar filmsor.

Török filmsor.

Magyar vígjáték-sor.

23:25 Végül

Magyar játékfilm

01:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
Olasz krimisor.

03:05 Új idők, új dalai
03:35 Magyar gazda
03:55 Kék bolygó

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök 05:00 Híradó
Magyar filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
20:40 A Konyhafőnök 05:20 Német nyelvű
VIP
hírek
23:15 Barátok közt
05:25 Orosz nyelvű hírek
23:55 RTL Híradó 05:30 Kínai nyelvű hírek
Késő esti kiadás 05:35 Itthon vagy!
00:30 Brandmánia
05:55 Novum
01:15 Kalandozó
06:20 Summa
02:05 Édesítő
06:40 Világ
02:50 CSI: A
07:10 EtnoKlub
helyszínelők
08:25 Élő népzene
Am. krimisor.
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok 09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
06:10 Tűsarok - mini
10:25 Új nemzedék
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:55 Református
ifjúsági műsor
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 11:05 Evangélikus
ifjúsági műsor
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 11:10 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Magyar filmsor.
Úton-útfélen
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 11:25 Kiskirályok
Tévéfilm
kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
13:15 Rondó
kopó
14:20 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
15:55 Kék bolygó
14:35 Vészhelyzet
16:20 Noé barátai
Mexikóban
16:50 Szerelmes
Mexikói filmsor.
földrajz
15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
17:20 Ízőrzők
16:45 A bosszú
17:55 Ízőrzők
csapdájában
18:25 Borbás Marcsi
Török filmsor.
szakácskönyve
18:00 Tények
19:00 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
a nóta
19:50 Mintaapák
19:25 Jó ebédhez szól
Magyar fikciós sor.
a nóta
20:35 Farm VIP
20:00 Szenes Iván írta
22:15 Bezár a bazár!
Andreával
23:50 Újratervezés
Magy. zenés filmsor.
00:50 Propaganda
21:00 Híradó
01:20 Road Movie
21:25 V4 híradó
Guide Tillával
21:35 Ridikül
02:00 Orville
22:35 A becsület útján
Am. kalandfilm-sor. 23:30 Hazajáró
02:50 Tények Este
23:55 Hagyaték
03:35 Bombaparty
00:25 Hetedhét kaland
Maryvel
00:35 M2 matricák Neked van testvéred?
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Szenes Iván írta
06:30 Nemzeti
Andreával
Sporthíradó
Magy. zenés filmsor.
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr 04:50 Múlt és Jelen
Olasz vígjátéksor.
05:20 Vízilabda
09:35 Fogd a kezem
közvetítés
Török tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
10:25 Család-barát
07:30 UEFA Bajnokok
12:00 Déli harangszó
Ligája magazin
12:01 Híradó
08:00 UEFA Labda12:35 Nemzeti
rúgó Nemzetek
Sporthíradó
Ligája 2020
12:50 Jamie: folytasd 10:00 Sporthíradó
a főzést!
10:35 Jövünk!
13:15 Az európai emlő- 11:05 Fradi Tv
sök titkos élete
11:40 Vízilabda
14:10 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
13:00 Sporthíradó
15:00 Rex felügyelő
13:25 UEFA LabdaOlasz bűnügyi tévérúgó Nemzetek
filmsor.
Ligája 2020
15:45 Don Matteo
15:25 Fradi Tv
Olasz tévéfilmsor.
18:05 UEFA Bajnokok
17:05 Ridikül
Ligája magazin
18:00 Híradó
18:35 Pecatúra
18:25 Nemzeti
19:05 Vívás magazin
Sporthíradó
19:40 Napos Oldal 18:45 Fogd a kezem
DVTK
Török tévéfilmsor.
20:15 UEFA Labda19:35 Rex felügyelő
rúgó Nemzetek
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.
Ligája 2020
20:30 Fábry
22:15 Sporthíradó

2020.
november 11.

Heti műsor
Köszöntjük Jolán nevű olvasóinkat!

Péntek

November 20.

22:10 Tízparancsolat

Köszöntjük Olivér nevű olvasóinkat!

Szombat

Angol játékfilm

23:40 Kenó
23:45 Partitúra
00:45 Don Matteo

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
Olasz tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
01:40 A maffia
09:05 Asztro Klub
nyomában
10:10 Teleshop
Olasz krimisor.
11:55 Drága örökösök
02:40 Új idők, új dalai
Magyar filmsor.
13:10 A Konyhafőnök 03:05 Mesterember
03:35 Magyar Krónika
VIP
15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

05:00 Híradó
17:05 Barátok közt
05:15 Angol nyelvű
18:00 RTL Híradó –
hírek
Esti kiadás
05:20 Német nyelvű
18:50 Fókusz
hírek
19:30 Drága örökösök
05:25 Orosz nyelvű
Magyar filmsor.
hírek
20:40 A Konyhafőnök
05:30 Kínai nyelvű
VIP
hírek
23:15 Barátok közt
05:35 Itthon vagy!
00:00 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:55 Multiverzum
00:35 CSI: New York-i 06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
helyszínelők
07:10 EtnoKlub
Am. krimisor.
08:25 Élő népzene
01:50 Az Év Hotele
08:50 Élő népzene
02:40 Édes Otthon
03:20 Amerika legvic- 09:20 Jó ebédhez szól
a nóta
cesebb videói
Am. vígjátéksor.
09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
10:20 Katolikus
krónika
05:05 Családi Titkok 10:45 Tanúságtevők:
06:10 Tűsarok - mini
Hit és tudomány
06:15 MOKKA
11:10 Biblia és irodalom
06:25 Tények Reggel 11:35 Kiskirályok
Tévéfilm
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
09:35 TELESHOP
10:50 Jóban Rosszban 13:15 P'amende
Magyar filmsor.
13:50 Öt kontinens
12:00 Tények Délben 14:20 Család-barát
12:30 Walker, a Texas-i 15:55 Folkudvar
kopó
16:25 Multiverzum
Am. akciófilm-sor.
16:55 Kárpát13:30 Walker, a Texas-i
medence
kopó
17:20 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor.
17:55 Ízőrzők
14:35 Vészhelyzet
18:30 Borbás Marcsi
Mexikóban
szakácskönyve
Mexikói filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
a nóta
Török filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
16:45 A bosszú
a nóta
csapdájában
20:00 Önök kérték
Török filmsor.
21:00 Híradó
18:00 Tények
21:25 V4 híradó
18:45 Tények Plusz
21:35 Ridikül
19:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 22:35 Kőbárka - Csík-
szentmihályi Ró20:35 Farm VIP
bert szobrász22:15 Bezár a bazár!
művész stációi
23:50 Újratervezés
- MMA portré
00:50 Zsaruvér
23:30 Hazajáró
Am. krimi-sor.
00:05 Hagyaték
01:50 Orville
Am. kalandfilm-sor. 00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
02:50 Tények Este
Gyerekjáték
03:35 Bombaparty
00:50 M2 matricák –
Maryvel
Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
05:55 Hajnali
hírek
gondolatok
01:30 Önök
06:00 Híradó
kérték
06:30 Nemzeti
02:25 Kiskirályok
Sporthíradó
Tévéfilm
06:40 Kenó
03:35 Borbás Marcsi
06:45 P'amende
szakácskönyve
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Jamie: folytasd
a főzést!
13:20 Az európai emlősök titkos élete
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

04:00 Napos Oldal DVTK
04:30 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:20 Vízilabda
közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:25 Napos Oldal DVTK
11:00 Vívás
magazin
13:10 Sporthíradó
14:55 Futsal
magazin
15:30 Mtk tv
18:15 Bajnokok Klubja
19:00 Női labdarúgó
magazin
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 Labdarúgó
közvetítés
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
02:15 Labdarúgó
közvetítés

04:05 Pasik!

November 21.

15:30 Szent Péter
esernyője

Magyar romantikus film

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
04:50 Kölyökklub
Sporthíradó
06:00 Teleshop
18:40 SzerencsePerc
06:30 Kölyökklub
08:50 Ninjago Hunted 18:45 Szerencse
Szombat
- Az üldözött
19:40 Európai vakáció
Dán animációs
Magyar vígjátéksorozat

filmsor.

09:20 KölyökKalauz
09:55 Teleshop
10:50 Brandmánia
11:20 ÉletmódKalauz
11:55 Autogram
12:40 Édesítő
13:20 Életünk története
14:40 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

15:50 Gagyi lovag

Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Angol filmvígjáték

21:15 Gondoskodom
rólad
Angol tévéfilm

22:45 Kenó
22:50 Fábry
00:15 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

01:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:10 A maffia
nyomában

Olasz krimisor.

03:10 Új idők,
új dalai
03:40 Család'20

Magyar vígjátéksorozat

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
Amerikai kaland05:15 Angol nyelvű
film
hírek
00:05 Csapda
05:20 Német nyelvű
Amerikai akciófilm
hírek
02:30 Búvóhely
05:25 Orosz nyelvű
Magyar animációs
hírek
rövidfilm
05:30 Kínai nyelvű
02:50 CSI: A
hírek
helyszínelők
05:35 Itthon
Amerikai krimisovagy!
rozat
05:55 Magyar
gazda
06:20 Unió27
04:40 Két hang között - 06:45 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
Kollányi
07:35 Folkudvar
Zsuzsival
05:00 Egy rém rendes 08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
család
09:30 Gasztroangyal
Am. filmsor.
05:30 Egy rém rendes 10:25 Rejtélyes
XX. század
család
10:55 Öt kontinens
Am. filmsor.
11:30 Az én lányom
06:00 TV2 MATINÉ
nem olyan
10:35 Trendmánia
Magyar romanti11:05 TechGuru
kus film
11:40 Poggyász
12:50 V4 híradó
12:10 Adris Kitchen
13:00 Híradó
12:45 Az Építkezők
13:25 Múlt és
13:15 Nagy Vagy!
Jelen
13:50 Az öt legenda
Am. animációs film 22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
15:50 Columbo
00:30 Térkép
Am. krimi
00:55 Himnusz
18:00 Tények
01:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
01:15 Angol nyelvű
20:00 Dancing with
hírek
the Stars – Min01:16 Gasztroangyal
denki táncol
23:00 Az utolsó boszor- 02:10 Szent Péter
esernyője
kányvadász
21:05 Amerika
Kapitány

Am. akciófilm

01:20 Poligamy

Magyar romantikus film

Magyar romantikus 03:35 Az én lányom
vígjáték
nem olyan
Magyar romanti03:20 Briliáns elmék
kus film
Am. vígjáték-sor.

04:00 Élő egyház
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar
Krónika
07:20 Hazajáró
07:50 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
13:25 Magyarország
finom
13:35 A mi kis
állatkertünk
Angol tévéfilmsor.

14:30 Partitúra

04:05 Női labdarúgó
magazin
06:40 Mtk tv
08:35 Bringasport
08:55 Szabadidő
09:25 Labdarúgó
közvetítés
13:30 Kékek
14:00 ISL - Nemzetközi Úszóliga
16:00 Bajnokok
Klubja
16:45 Felvezető
műsor:
Labdarúgás
17:00 Labdarúgó
közvetítés
18:45 Értékelő
műsor:
Labdarúgás
19:00 Felvezető
műsor:
Labdarúgás
19:30 Labdarúgó
közvetítés
21:15 Értékelő
műsor:
Labdarúgás
21:40 Góóól
02:45 Labdarúgó
közvetítés

10:30 Református
magazin
11:00 Unitárius istentisztelet KolozsNovember 22.
várról a Belvá11:40 Super Car
rosi Unitárius
12:10 Életmódi
Egyházközség
12:45 Innovátor
templomából
13:15 Brandépítők
12:00 Déli harangszó
13:50 Magas szőke fér- 12:01 Híradó
fi felemás cipőben 12:35 Nemzeti
Francia vígjáték
Sporthíradó
15:50 Ezer pofon
12:55 Jó ebédhez szól
ajándékba
a nóta
Olasz western
13:30 Az Elba ma18:00 Tények
dártávlatból:
18:50 Nicsak, ki vaVon
gyok? - a rejtéSchnackenburg
lyek színpada
bis Hamburg
22:35 Az elnök
14:15 Édes anyavégveszélyben
nyelvünk
Amerikai akciófilm 14:30 Zenélő malom
01:30 Bobby Z
Magyar zenés film
második élete
16:00 Hatoslottó
Amerikai-német aksorsolás
ciófilm
16:05 Hogy volt?!
03:35 Kegyetlen
17:00 Mozogj otthon!
csillogás
17:10 Mozogj otthon!
Am. filmsorozat
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
04:00 Esély
Sporthíradó
04:20 Himnusz
18:45
Családi kör
04:25 Kőbárka - Csík19:40 Magyarország
szentmihályi
szeretlek!
Róbert szobrászművész stá- 21:15 Maigret és az
éjszaka örömei
ciói - MMA
Angol bűnügyi téportré
véfilm
05:25 Borbás Marcsi 22:45 Kenó
szakácskönyve
22:55 Az ember, aki
05:55 Hajnali
megölte Don
gondolatok
Quijotét
06:00 Híradó
Játékfilm
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
05:00 Híradó
08:00 Isten
05:15 Angol nyelvű
kezében
hírek
08:25 Kereszt-Tények
05:20 Német nyelvű
08:30 Katolikus
hírek
krónika
05:25 Orosz nyelvű
09:00 Így szól az Úr!
hírek
09:05 Rome Reports Vatikáni híradó 05:30 Kínai nyelvű
hírek
09:30 A sokszínű vallás
05:31 Itthon vagy!
09:40 Jézus és...
09:55 Új nemzedék
05:55 Térkép
10:25 Vallás és
06:20 Élő egyház
szabadság
06:40 Esély

Köszöntjük Cecília nevű olvasóinkat!

Vasárnap
04:00 Fókusz Plusz
04:55 Kölyökklub
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 Ninjago Hunted
- Az üldözött
Dán animációs
filmsorozat

09:40 HighLife
10:10 Teleshop
11:00 Édes Otthon
11:30 Kalandozó
12:10 Szuperzöld
12:55 Az Év Hotele
13:35 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

14:45 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
15:20 Házon kívül
15:55 Utazás a Föld
középpontja felé
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk
mögött?
21:25 Életünk története
Sztárpárok jövőutazása
22:45 Most van most
Magyar film

00:50 Portré
01:40 A végső határ
Spanyol thriller

04:15 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
10:00 Fald Fel!
10:35 Tűsarok
11:05 Több mint TestŐr
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07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:50 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők
10:45 Térkép
11:15 Szerelmes
földrajz
11:45 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 A becsület útján
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti:
Nádaratók

05:00 Női labdarúgó
magazin
05:30 Labdarúgó
közvetítés
07:30 Múlt és Jelen
07:55 Jövünk!
08:30 ISL - Nemzetközi Úszóliga
09:50 Kékek
10:25 Labdarúgó
közvetítés
12:25 Góóól
13:25 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
14:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
14:30 Labdarúgó
közvetítés
16:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
16:35 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 Labdarúgó
közvetítés
18:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
19:45 Labdarúgó
közvetítés
21:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás
21:45 ISL - Nemzetközi Úszóliga
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Mozaik

5+1 tea, ami jó eséllyel
elmulasztja a fejfájást

Akár dehidratáltság, kevés alvás vagy migrén váltja ki a fejfájásodat, ez sosem kellemes érzés. Ilyenkor automatikusan a
fájdalomcsillapító után nyúlunk, noha könnyen lehet, hogy
ennél természetesebb megoldás
is létezik a problémádra!
Szakértők szerint bizonyos
teák csodálatos hatással vannak
a testünkre, és a fejfájások ide-

is. Ha nem érzed jó passzban magad, több testrészed is fáj, és szeretnél egy finom, de hatásos megoldást találni a problémákra, ez a
tea lesz a legideálisabb választás!
2. Kamilla tea
A kamilla tea elsősorban nyugtató és relaxáló hatása miatt ajánlott
a fejfájásokra. Sok esetben ugyanis
a fájdalmat nem is fizikai probléma
okozza, hanem lelki: ilyen a stressz

jén is érdemes fogyasztani őket.
Egyrészt hidratálnak, ami már
önmagában elviselhetőbbé teszi
a fájdalmat, másrészt pedig gyulladáscsökkentő antioxidánsaik
segítenek elmúlasztani a kellemetlen érzést. Ezért most ös�szeszedtünk neked néhány teát,
amiből egy következő fejfájás
esetén mindenképpen igyál meg
egy bögrével!
1. Fűzfakéreg tea
Tudtad, hogy az aszpirin
egyik legfontosabb összetevője,
a szalicin épp a fűzfakéregben
található meg? Ebből kifolyólag egy fűzfakéreg tea nem csak
a fejfájást, de egyéb testi fájdalmakat is enyhíti: ilyen az izomfájdalom, a hátfájás, és a szédülés

vagy a kevés alvás. Egy ilyen esetben ez a tea segít, hogy gondolatban
egy kicsit kikapcsolj, és relaxálni
tudjon a tested, amiért az idegrendszered is hálás lesz! Egyébként ha a
fejfájásodat megfázás vagy orrdugulás okozza, szintén a kamilla tea
a legjobb választás, hiszen ez bizonyítottan segíti az immunrendszer erősítését.
3. Borsmenta tea
Számtalan problémára nyújthat
megoldást a borsmenta olaj: ilyen
a migrén, az izomfájdalom, a megfázás és a köhögés is. Ezért nem
meglepő, hogy tea formájában is
sokat segíthet a testednek, és ebbe
a fejfájás is beletartozik. A borsmenta levelei mentolt tartalmaznak, benne lévő gyulladáscsökken-

Ezt idd minden nap és két hónap
alatt sokat javul a memóriád

A demencia, vagyis időskori
mentális leépülés nem válogat,
de sokat tehetsz azért, hogy minél később, és minél enyhébb
mértékben érintsen.
A legjobb módszer a megelőzés, de egy friss kutatás most azt
igazolta, hogy a már megkezdődött demencia jelei is enyhíthetőek egyetlen egyszerű trükkel is.
Napi két pohár narancslé,
és érkezik a javulás
Napi két pohár narancslé segíthet az idősek agyának a jobb
működésben, a változás pedig
akár már két hónap elteltével is
tapasztalható: akár 10 százalékkal
is javulhat a reakcióidő, a kommunikációs képesség és a memória – állítja egy friss tanulmány.
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egészséges önkéntest kért meg
arra, hogy igyanak naponta 500
ml, azaz körülbelül két pohár narancslevet nyolc héten keresztül.
A 24 női és 13 férfi önkéntes
mind 60 és 81 év közöttiek voltak, és a vizsgálat végére jelentős
javulást mutattak a legtöbb agyi
tevékenységben.
A tudósok szerint ennek
oka a narancslében található flavonidok, amelyek magas
arányban fordulnak elő a narancsban, így az abból készített
gyümölcslében is.
Flavonidok egyébként találhatóak a teában, a kakaóban és
a vörösborban is, de, mint azt a

tanulmány kimutatta, a narancslé
jobb választás, mert az ebben található flavonidok könnyebben felszívódnak.
Vannak ellene szóló érvek is
A narancslé, amellett, hogy
most már bizonyítottan segíti az
időskori aktivitás megőrzését, gazdag rostokban és C-vitaminban is,
de azért az orvosok felhívják a fi-

gyelmet arra, hogy nem feltétlenül
szerencsés a napi két liter folyadékot ezzel kiváltanod.
A narancslének ugyanis majdnem ugyanolyan magas a cukortartalma, mint a kólának, egy tanulmány pedig kimutatta, hogy ha rendszeresen napi 3 pohárnál többet fogyasztasz, akkor az növelheti a magas cukorbevitellel összefüggésbe hozható ráktípusok kialakulását.
Ezért a napi két pohár narancslé fogyasztást nem érdemes túllép-

tő antioxidánsai pedig segítenek
ellazulni, aminek hatására a fejfájásod is csillapodni kezdhet rövid időn belül.
4. Gyömbér tea
Ez az ital nem csak megfázások esetén lehet valódi csodaszer! A gyömbér köztudottan
gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, teljesen mindegy, hogy
ez a gyomorban vagy az idegrendszeredben van jelen. Ezért
amikor gyömbér teát iszol, nem
csak az emésztésed lesz jobb pár
órán belül, de nyugodtabbá válsz,
és a fejfájásod erőssége is enyhülni kezd. Érdemes adni neki
egy esélyt ilyen helyzetben!
5. Zöld tea
A zöld tea az egyik legegészségesebb ital, amit csak fogyaszthatsz, köszönhetően magas epigallokatekin-gallát tartalmának. Ez egy gyulladáscsökkentő összetevő, ami számtalan
módon fejti ki pozitív hatásait a
testedbe jutva. Egyrészt azoknak is érdemes inni, akik szeretnének javítani koncentrációs képességeiken, és éberebbek akarnak lenni (ezért cserélik le sokan a kávét a zöld teára), másrészt pedig a fejfájások ellen is
hatékony! Ha már ébredés után
fáj a fejed, indítsd zöld teával a
napot, és rövid időn belül jobban
fogod érezni magad.
6. Őszi margitvirágos
teakeverék
Az őszi margitvirág valójában egy gyógynövény, aminek
hatásait kutatók már hosszú ideje vizsgálják, hiszen akár ez lehet
az egyik megoldás a migrén kezelésére. Különleges összetevőinek köszönhetően (agyi értágító
hatással is rendelkezik) nem csak
a fejfájást, de a fogfájást, hasfájást és fülfájást is képes enyhíteni. Ha már órákkal előbb érzed,
hogy közeledik a migrén, minél
hamarabb igyál meg egy csészével ebből az italból, hiszen a
megelőzésben is segít!
ni, és az ital fogyasztását érdemes valamelyik étkezéshez kötni, ezzel ugyanis csökkenthető
a fogakra gyakorolt káros hatása – hívják fel rá a figyelmet a
fogorvosok.
Mi mást tehetsz még az időskori agyi épség megőrzéséért?
Korábbi kutatások igazolták,
hogy a testi és szellemi aktivitást
késlelteti a demencia kialakulását, és enyhíti a tüneteit. Valamilyen könnyű testmozgás, ha rendszeresen végzed, sokat segíthet,
ahogyan az is, ha minden nap tor-

náztatod egy kicsit az agyadat. A
keresztrejtvény, de akár valamilyen hangszeren való gyakorlás
is segít, ahogyan soha nem késő
például egy új nyelv elsajátításához sem fogni.
Pszicholingvisták szerint egy
idegen nyelv tanulása idős korban is segíthet, hogy a kommunikációs készséged ne rozsdásodjon be, javuljon a memóriád, és
általánosságban megőrizd a szellemi fittségedet.

8 egészséges nasi a gyerekednek,
ha lefekvés előtt ismét éhes lenne

Amikor jön a lefekvés ideje,
a gyerekek hirtelen nagyon
éhesek vagy szomjasak lesznek, csakhogy ne kelljen még
ágybabújniuk? Ha ilyenkor
csak egy kis nasizás után tudod rávenni őket a pihenésre,
az alábbi egészséges finomságok közül válassz!
Sokszor tényleg csak az időhúzás miatt kérnek enni vacsora
után, de alapjáraton a gyerekek
tele vannak energiával, ezt pedig a

tot. Mellé adj a gyermekednek
egy kis vajjal megkent pirítós kenyeret, így biztosan laktató lesz
a késő esti vacsi.
Egészséges gabonapehely
Egy tál gabonapehely is jöhet, ez általában a gyerekek
egyik legnagyobb kedvence. De
a túlságosan cukros finomságokat nem jó ötlet ilyenkor tálalni:
helyette keress olyat, aminek a
dobozán ott van, hogy 100%-ban
teljes kiőrlésű gabonából készült,

gyakori étkezéssel biztosítják maguknak. Ez különösen igaz a nyári időszakban, amikor 20:00-kor
még süt a nap, tovább játszanak
kint az udvaron, és pláne szükségük van az extra energiabevitelre.
Ezért tapasztalhatod azt, hogy a
gyermeked nyáron többször lesz
éhes lefekvés idejére, mint télen.
Ebben az esetben egyáltalán nem
mindegy, mit adsz neki, ahogy az
sem, hogy mikor! Szakértők javaslata szerint az utolsó étkezést
mindig lefekvés előtt 45 perccel
érdemes időzíteni, így nem fájdul
meg a hasuk elalvás után. Ha a te
gyermeked mindig akkor mondja
el, hogy még enne, amikor már betakartad, jó ötlet, ha egy kicsivel
előrébb hozod a lefekvést, így még
lesz 45 percetek enni, majd utána
nyugalomban ágyba feküdni.
Ami pedig magát az ételt illeti, a legfontosabb, hogy ne legye-

és kevesebb, mint 8 gramm cukor
van egy adagban. Ebből nyugodtan adhatsz neki este, akár egy
kis gyümölccsel megturbózva.
Egy jó turmix
Egy kisebb pohár gyümölcsös smoothie tökéletes esti nasi
lesz. Mindössze arra kell figyelned, hogy olyan gyümölcsöket
mixelj össze, amiket a gyermeked is szeret, majd egy kis tejjel
higítsd fel, hogy ne legyen an�nyira sűrű az állaga.
Almapüré bármikor
Akár házilag készíted el egy
pépesítő segítségével, akár boltban veszel üveges változatot, az
almapüré mindig könnyed és finom választás az esti nasizáshoz!
Egyszerű, de nagyszerű
Egy-egy kisebb szelet kenyér
(a teljes kiőrlésű lenne a legideálisabb), megkenve krémsajttal és
uborkával máris épp elég lakta-

nek magas zsírtartalmú, cukortartalmú nasik ilyenkor a tányéron.
Fontosabb megtalálni inkább az
egyensúlyt fehérje, szénhidrát és
zsír között, hogy a vércukorszintje ne menjen az egekbe éjjel. Ebben segítenek az alábbiak:
Mogyoróvajas-gyümölcsös
szendvics
A gyümölcsök (elsősorban
banán és eper) megédesítik a mogyoróvaj sós aromáját, egy kisebb
szendvics formájában pedig tökéletes esti nasi lesz belőlük. Az ásványi anyagoknak és a rostoknak
köszönhetően egészséges ez a fogás, ráadásul mivel könnyed, így
nem üli meg a hasát sem.
Tojásos vitorlás
A főtt tojás is jó választás, ráadásul játékosan is lehet tálalni!
Vágd félbe a már elkészült tojásokat, majd fogpiszkálókkal
tűzz beléjük egy-egy kocka saj-

tó lesz a gyermekednek, de nem
üli meg a gyomrát sem. Ráadásul körülbelül 3 perc elkészíteni!
Gyümölcsös mogyoróvaj
A banán mindig jó választás
estére, hiszen tele van magnéziummal, ami nyugtatólag hat a
testre. Ez, egy kis mogyoróvajjal megkoronázva már épp elég
laktató ahhoz, hogy a gyermeked utána jót aludjon. A banánt
egyébként almaszeletekkel is lehet helyettesíteni!
Sonkás-sajtos tekercs
Ha a gyermeked ilyenkor sós
ételeket kíván, pár perc alatt sonkából és sajtszeletekből (esetleg
zöldségből) készíthetsz „elegáns”
nasit neki. Egész egyszerűen csak
fektesd a szeleteket egymásra,
majd csavard fel őket, és egy fogpiszkálóval fogd össze. Mellé egy
kis teljes kiőrlésű kenyeret érdemes adnod a gyermekednek.
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Ismét holttestre bukkantak a Tiszában

November 1-jén 17 óra 45 perckor arról érkezett bejelentés a baleseti mentőszolgálathoz, hogy egy holttestet találtak a Tisza folyó egyik szigetén,
Huszt város és Veléte (Veljatino) köz-

ség között, számol be a mukachevo.net.
A holttestet a baleseti mentőszolgálat
speciális vízimentő egységének munkatársai emelték ki a folyóból. Személye egyelőre ismeretlen.

Baltával ölte meg rokonát egy férfi a Rahói
járásban

Tragikus eset történt november 1-jén
a késő esti órákban a rahói járási
Kőrösmezőn, írja a mukachevo.net.
A hatóságokhoz bejelentés érkezett,
miszerint az említett településen verekedés tört ki. Később kiderült, hogy két – 43

és 36 éves – férfi között heves vita alakult
ki. Az idősebbik férfi több ütést mért fiatalabb rokonára egy baltával. Az áldozat
a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Az elkövetőt letartóztatták, az ügyben
eljárás indult.

5 ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést a
Perecsenyi járásban

A Perecsenyi járás egyik településén
szerdára virradóan egy egész család
szenvedett szén-monoxid-mérgezést álmában. Ószemeréről (Szimer) egy férfi
éjjel 2 órakor értesítette a mentőszolgálatot az esetről, írja a pmg.ua.
A családfő a nagy füstre ébredt fel és
azonnal hívta a mentőket. Mint kiderült,
nagy tüzet rakott éjszakára és véletlenül

lezárta a sublert. Emiatt a füst nem tudott szabadon távozni a kéményen keresztül, hanem elárasztotta a szobát. A
helyiségben aludt az egész család: a szülők, a 7 és az 1 éves fiúk, valamint a 4
éves lányuk.
Valamennyiüket a Perecsenyi Járási
Kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik őket. Állapotuk közepesen súlyos.

Két eltévedt gombázót kerestek a sötétben

November 5-én 18 óra 5 perckor a baleseti mentőszolgálathoz bejelentés érkezett arról, hogy két ember eltévedt
egy erdőben Ungvár közelében, számol
be a 0312.ua.
Egy helyi házaspár elment gombázni,
azonban annyira el voltak foglalva a kereséssel és a szedéssel, hogy nem vették
észre, milyen hirtelen besötétedett. Eltévedtek, ezért azonnal hívták a 101-es telefonszámot. A hívást követően az ügyeletes

azonnal odairányította a baleseti-mentőosztag speciális rendeltetésű ungvári hegyi
kereső-mentőrészlegének munkatársait.
A hegyimentők átfésülték a gerényi
(Horjani) erdőt, és egyszer csak meghallották az elveszett gombázók kiáltásait.
Így 19 óra 25 perckor sikerült rájuk találni. Mivel nem szorultak orvosi ellátásra,
elkísérték a házaspárt arra a helyre, ahol a
gépkocsi parkolt, s onnan már hazatalált a
két helyi lakos.
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Már csak az FTC veretlen az OTP Bank Ligában

Büntetőt hibázott, majd lesgóllal
vesztett a Minaj FC

Közel állt a pontszerzéshez a Minaj FC
az országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában, végül mégis vereséggel kellett beérni Vaszil Kobin csapatának a Gyeszna Csernyihiv elleni,
Kijevben rendezett találkozón.
A kárpátaljai együttes már a találkozó
elején megszerezhette volna a vezetést,
de a kezezés miatt a vendégek számára
megítélt büntetőt Nurijev a kapufára lőtte.
Ezt követően mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de a három pont sorsát
eldöntő gólt mégis a Gyeszna szerezte. A
80. minutumban egy jobb oldali beadást
követően a lesen álló Budkivszkij fejezte
be eredményesen a támadást, és, mivel a
partjelző nem emelte a zászlaját, a játékvezető a gólt érvényesnek nyilvánította.
A bíró a végén még ,,jóvá tehette” volna
a hibáját, de egy lökés miatti újabb büntetőt már nem fújt be a minajiak számára.
A forduló rangadóját Kijevben rendezték, ahol az egyformán koronavírus-játékosokkal rendelkező Dinamo és Sahtar csatáját a tartalékosabb fővárosiak simán elvesztették, így a tabellán a donyeckiek egyetlen pontra felzárkóztak a Dinamo mögé.
Egészen hihetetlen, de tény: a 9. fordulóban már 7. döntetlenjét érte el az újonc
Inhulec Petrovo, amely most a sereghajtó
Ruh Lviv otthonában ikszelt.
Eredmények: Gyeszna Csernyihiv –

bennmaradást érő 12. helyen. A következő, 10. fordulóra a válogatottak szereplése miatt november 22-én kerül sor, amikor
a Minaj a Dnyiprot látja vendégül. Addig
azonban még lesz egy fellépése az együttesnek. November 15-én az 1. fordulóból
elmaradt FK Lviv – Minaj FC találkozót
pótolják majd.
***
Az OTP Bank Ligában a sorozat közelít az első harmadának vége felé, de a hétvégén csonkára sikeredett a 10. forduló.
A Diósgyőr – Újpest találkozót azért
nem rendezték meg, mivel a vendégek
nem tudtak volna megfelelő szintű csapatot kiállítani a járvány miatt, a halasztásba pedig a miskolciak nem mentek bele,
így játék nélkül övék lett a három pont.
A Budafok viszont belement a halasztásba, így későbbi időpontban játs�szák majd le a Budafok – Honvéd találkozót, mivel a kispestiek részéről is többen megfertőződtek.
A forduló meglepetését az eddig
még veretlen Mol Fehérvár szolgáltatta az újonc MTK vendégeként elszenvedett sima vereségével, ami egyértelműen
a címvédő FTC malmára hajtotta a vizet.
A Fradi köszönte szépen, és könnyed
játékkal verte a második félidőben a góltól a kapuját emberhátrányban is megőrző Mezőkövesdet.

A következőkben a bábuk maradhatnak,
de a nézők nem lehetnek ott a meccseken…

Két gépjárművet lopott el egy férfi egy huszti
autószervizből

Szombatra virradóan, 0 óra 25 perckor
járműlopásról értesítették a rendőrséget,
írja a 0312.ua. A telefonáló, egy 53 éves
huszti férfi elmondta, hogy pénteken 18
óra és 22 óra között egy huszti autószerviz területéről ismeretlenek elloptak egy
Mercedes Sprinter típusú kisbuszt.
A bejelentést követően a helyszínre
érkezett rendőrök megállapították, hogy
a járművet egy 30 éves huszti lakos lopta
el. A rendőrök operatívan keresni kezdték

az autótolvajt. Kiderült, hogy a férfi a lopott kisbusszal balesetet szenvedett, majd
a megrongálódott járművel visszatért az
autószervizbe, beült egy VAZ–2107 típusú gépkocsiba, s elhajtott.
A tettest a járőrök a rendőrökkel közösen állították meg Huszton, a Vitrova utcában. A két gépjármű lopása miatt a nyomozók büntetőeljárást indítottak a férfi ellen.
A férfit előzetes letartóztatásba helyezték,
az ügyben tart a nyomozás.

Csempészcigaretta miatt foglaltak le egy
mikrobuszt a Tisza határátkelőn

A csapi Tisza határátkelő munkatársai
csempészcigarettát fedeztek fel egy mikrobuszban, számol be a mukachevo.net.
Az árut egy 34 éves ukrán állampolgár próbálta meg Magyarország területére juttatni. A mikrobuszban ös�-

szesen 650 doboz zárjegy nélküli cigarettára bukkantak.
A hatóságok lefoglalták a 2008-as kibocsátású járművet és a benne elrejtett
csempészárut is. Az ügyben eljárást indítottak.

Spórolni akart a vámon, de lefoglalták az
autót

Az Asztély (Luzsanka)–Beregsurány határátkelőn egy kárpátaljai férfi egy holland rendszámú Volkswagen Transporter
típusú kisbuszt akart csalással behozni
Ukrajnába, írja a zak-kor.net.
A 35 éves ilosvai járási lakos vámellenőrzéshez a piros vámfolyosót választotta, mivel a gépjárművet import áruként
akarta behozni. A vámosoknak átadott okmányokban az adásvételi szerződés szerint
a kisbusz ára 3000 euró volt. Azonban a
vámosok gyanúsnak tartották a „szimbolikus” árat, és kétségbe vonták a szerződés

hitelességét. Rövid időn belül találtak egy
másik adásvételi szerződést és egy export
vámáru nyilatkozatot. Mindkét okmányban sokkal magasabb ár, 10 000 euró volt
feltüntetve.
A férfi elmondta, hogy az Európai Unióból kifelé a valós szerződést mutatta meg
a magyar vámosoknak, az ukránoknak pedig hamis okmányt adott át, mivel spórolni akart a kisbusz vámkezelésekor. A
vámszabályok megsértése miatt a bírósági
döntésig a 2011-es gyártmányú, közel 330
ezer hrivnya értékű kisbuszt lefoglalták.

Robbanószert találtak egy temetőben
November 2-án egy nagypaládi férfi temetőlátogatás közben az egyik sír mellett egy gyanús tárgyra figyelt fel, számol be a mukachevo.net.
A férfi azonnal értesítette a tűzoltóságot, akik a helyszínre kiérkezvén lefoglalták a robbanószernek minősített tár-

gyat és az erre kijelölt helyszínen megsemmisítették azt.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) arra kér mindenkit, hogy
amennyiben hasonló tárgyra figyelnek fel,
semmiképp ne nyúljanak hozzá, azonnal
hívják a 101-es vagy 102-es telefonszámot.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Minaj FC 1-0, Dinamo Kijev – Sahtar
Donyeck 0-3, Ruh Lviv – Inhulec Petrovo
2-2, Olimpik Donyeck – FK Mariupol
3-3, Dnyipro – Kolosz Kovalivka 0-2,
FK Olekszandrija – FK Lviv 1-0, Zorja
Luhanszk – Vorszkla Poltava 0-0.
A 20 ponttal vezető Dinamo Kijevet a
19 pontos Sahtar követi a tabellán.
A Minaj FC 6 pontjával maradt a még

Néhány sorban

Nem tudott kiállni a Rubikon Visnyev el-

leni idegenbeli találkozóra az Ungvári FC
labdarúgó-csapata.
Az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában esedékes
mérkőzést az együttes azért volt kénytelen kihagyni, mivel egyszerre 9 játékosa
is pozitív koronavírus-tesztet produkált.
***
Ugyancsak elmaradt a hétvégére tervezett
11. forduló a Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-bajnokságban. Az illetékes szövetség a
járványhelyzet miatt döntött a bajnokság
ideiglenes felfüggesztéséről.
***
A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában a számunkra különösen érdekes G-csoportban az FTC a Puskás Arénában szenvedett 4-1 arányú vereséget a Juventustól, míg az erősen tartalékos Dinamo Kijev nagy csatában 2-1-re
maradt alul a Barcelona vendégeként. A
kijeviek kapujában a mindössze 18 éves
munkácsi származású Nescseret kapus bravúrt bravúrra halmozott.

A Bognár György irányítása alatt feltámadó Paks látványos játékkal verte a Puskás Akadémiát.
Eredmények: Paks – Puskás Akadémia 6-2, MTK – Mol Fehérvár 3-1, ZTE
– Kisvárda 1-2, FTC – Mezőkövesd 3-0.
A tabellát a két mérkőzéssel kevesebbet játszó, egyedüliként veretlen FTC vezeti 20 ponttal a 17 pontos Paks előtt.
Három játéknap után a Barcelona 9
ponttal vezeti a csoportot, a Juventusnak
6, míg a Dinamo Kijevnek és az FTC-nek
1-1 pontja van.
A B-csoportban a Real Madrid idegenbeli legyőzésével kezdő Sahtar Donyeck
Kijevben szenvedett súlyos, 6-0 arányú vereséget a Borussia Mönchengladbachtól.
***
A Magyarországon várhatóan kedd éjféltől érvénybe lépő korlátozások miatt zárt kapus lesz a csütörtökön a Puskás Arénában sorra kerülő Magyarország
– Izland pótselejtező mérkőzés, amely a
jövő évi kontinensbajnokságra való kijutásról dönt.
***
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a Győri Audi ETO előbb
34-24-re, majd 38-25-re verte hazai környezetben a pályaválasztói jogát feladó
Borussia Dortmundot.
Ugyanebben a sorozatban az FTC váratlanul nagy arányú, 35-24-es vereséget
szenvedett Érden az eddig még pont nélküli német Bietigheim csapatától.

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

Ingatlan
Ház eladó
Családi ház eladó Beregszászban az Arany János u.
21. szám alatt, közel a központhoz. Áron alul. Mob.:
066-0162484.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári konyhával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +3630-8428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Irányár:
20000 f.e. alkuképes. Mob.:
050-5385374.
Borzsován összkomfortos
családi ház eladó. Tel: 0994359507.
Családi ház eladó Eszenyben
(Pázsit u. 66., Ungvári járás),
120 m2, 19 szotek. Irányár: 20
ezer f.e. Mob.: 066-2368277.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.
Beregszászban kiadó vagy
eladó rövid távra (1 év) összkomfortos családi ház. Mob.:
095-8450323.

Lakás eladó

séges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.

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

Utcáról, kertből, udvarból
fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Valamint hegesztést, betonozást
és kéménypucolást is. Mob.:
050-1948976.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.

Lakás kiadó
Kiadó Beregszászban egy 2
szobás lakás a Korjatovics
utcában. Ár megegyezés
szerint. Mob.: +380505325602.
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.
Beregszászban, a Kor
jatovics utcában kiadó egy
kétszobás lakás, az uszoda
környékén, csak család részére. Tel: 050-8094680.

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

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok, minő-

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:

+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Komárom-Esztergom megyei raklap gyártó vállalkozás munkatársakat keres. Szállás és hazautazás
ingyenes. A munkavégzés
kétműszakos rendben történik. Mob.: +38050-2612802
(Beregszászon a Kálvin írószer bolt).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo-

pó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Idősgondozó/házvezetőnő kerestetik Szegeden ottlakással. Előny:
orosz (vagy más szláv)
nyelvtudás, idősgondozás terén szerzett tapasztalat. Kedves, emberséges,
rendszerető hölgy jelentkezését várom. Dohányzás, italozás kizáró körülmény. Bér: lakhatás, teljes
körű ellátás + 100.000-ft/
hó dr. Deilinger Viktória
+3630-4878265 deilinger.
viktoria@gmail.com.
Munkalehetőség Csehországban! Facsemeték
ültetése erdőkben. Magyar
útlevél! Ukrán útlevéllel
várni kell az engedélyre.
Mob.: 067-5050410.
Webáruházunk (www.
kreativator.hu) munkatársat
keres ügyfél kapcsolattartó, ügyintéző munkakör ellátására. Feltétel az ukrán és
magyar nyelv ismerete (az
angol plusz előny) szóban
és írásban, önállóság, rugalmasság, nyitottság új ismeretek elsajátítására. Fix bérezés. Munkavégzés helye:
Beregszász, teljes munkaidő
(heti 5 nap/8 óra). Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi címen: info2@kreativator.hu.
Mob.: 099-7345292 (Márton Gábor).
Gyógyszertárba (patikába)
végzettséggel rendelkező
munkatársat keresünk Mezőváriba. Munkaidő: 8-tól 3-ig
hétfőtől-szombatig. Érd.:
099-7532903.

Otthon
Barkács, szerszám

Magyarországi pékségekbe
keresünk munkatársakat

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

Targoncakezelőket

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

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

Lakás, rezsi, utaztatás: INGYENES

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

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

Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

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

Hűtés, fűtés
Többféle tűzifa rendelhető
különböző kivitelben (tölgy,
kőris) házhoz szállítással.
Mob.: 099-5576276.
Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.

Bútor
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 7000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu, fonott korsók
– 12 és10 literes, és káposztáshordó, 100 literes. Mob.:
066-8243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

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

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

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

Társkeresés
50 éves férfi komoly kapcsolat céljából szeretne
megismerkedni a hozzá
illő hölggyel. Tel: +380963807006.
Folytatás a 13. oldalon

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

Hirdetések
45 éves sportos, romantikus férfi keres vékony, mosolygós, tüzes, szenvedélyes hölgyet. Facebookon
Attila Király, fehér pólóban. Így megtalálsz. Mob.:
+3670-2136516.

Szabadidő, hobbi
Keresem az alábbi magyar
zenekarok eredeti kiadványait LP (Vynil/bakelit lemez),
CD, MC formátumokban:
OSSIAN, Omen, Pokolgép,
Moby Dick, Akela, Beatrice,
STRESS, Missió, Remorse,
Lady Macbeth… stb.,lemez,
cd, könyv, poszter, koncertjegy, ereklye, bármi érdekelhet. Ajánlatokat, képeket emailben/facebookon,

viberen várok. Hibátlan állapotú, karcmentes LP-k, CDk, előnyben. Minden ajánlat érdekel. Elérhetőségeim: kristik.pistik97@gmail.
com Facebook: Karpinecz
Krisztián. Tel./Viber: 0669792680.

Közlemények
Beregszászban eltűnt egy
kistermetű, róka kinézetű kutya a vasútállomás környékén. A becsületes megtaláló
jutalomban részesül. Mob.:
099-6397796.
Özvegyasszony vagyok,
olyan házaspárt keresek, akik
gondomat viselnék házamért cserébe. Mob.: +380687900199.

Súlyosan beteg kisfiúnak
kérnek segítséget!

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Beregszászi Magyar Konzulátus pályázatot hirdet
Kárpátaljai fiatal képzőművészek tárlata címmel Kárpátalján élő, 16 év és 30 év közötti képzőművészek számára
szakmai képzettségtől és múlttól függetlenül.
Abból kiindulva, hogy az
európai, magyar és ukrán kulturális értékrendekből alakult
kárpátaljai festőiskola máig
magán hordozza egyediségének jegyeit, kitűnik sajátságos színvilágával, konceptuális egyéni ötleteivel, a pályázat
célja az ifjú művészek támogatása, Kárpátalja képzőművészetének népszerűsítése, a helyi fiatal művészek közötti kapcsolatok és együttműködés elősegítése és erősítése.
A pályázatra beküldött alkotások technikája és témája szabad: lehet festmény, grafika, fotó, kollázs, kerámia, fa, vas, üveg, textil, vagy más anyagokból készített műalkotás.
A beküldött munkákat elismert művészekből és a konzulátus képviselőjéből álló szakmai zsűri bírálja el. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat bemutatjuk 2020 decemberében a beregszászi konzulátus Munkácsy-termében a karácsonyi tárlaton, ahol sor kerül majd a zsűri által kiválasztott három legjobb képzőművész díjának ünnepélyes átadására.
I. Díj: 100.000 Forint
II. Díj: 60.000 Forint
III. Díj: 40.000 Forint
A zsűri által kiválasztott tíz legjobb alkotó ingyenes részvételi lehetőséget nyer a kárpátaljai ifjú művészek tavaszi, egyhetes alkotótáborába, ahol a zsűritagokkal együtt alkothat egy héten át. A szervezők
biztosítják a kiválasztott művészek számára az utazást, szállást, háromszori étkezést és részben a művészeti kellékeket (vászon, papír, farost lemez stb.).
A résztvevők a zsűri által kiválasztott egyik alkotásukat felajánlják a szervezőknek. Az alkotótáborban
kiválasztott alkotások a karácsonyi tárlaton díjazott
műalkotásokkal, valamint a zsűritagok alkotásaival
együtt részt vesznek majd a projekt 2021 nyarára tervezett zárókiállításán.
A részvétel feltételeként a pályázni kívánó művészek
minél előbb igényeljenek jelentkezési lapot a következő
e-mail-címen: cons.brg@mfa.gov.hu; és azt kitöltve legkésőbb október 31-ig (Word formátumban) küldjék vis�sza ugyanerre a címre. A maximum három pályamunkáról
készült jó minőségű fotókat (JPEG-formátumban!) a fenti
e-mail-címre kérjük eljuttatni legkésőbb november 20-ig.
A zsűri által kiválasztott műveket a zsűri értesítését
követően a következő címre kérjük eljuttatni postai úton
(megj. a postai költségeket a feladó fedezi.) vagy személyesen: Magyarország Konzulátusa, 90202, Beregszász,
Bogdan Hmelnickij u. 53.
Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

Szilágyi Mátyás főkonzul

www.

karpatinfo.net

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partne rünk!

Újságárusokat
keresünk!

A Kárpátinfo hetilap szerkesztősége újságárusokat keres a Beregszászi és a
Nagyszőlősi járásokban,
akik előfizetőket toboroznak és kiviszik az újságot. Fizetés teljesítmény szerint. Jelentkezés
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283.

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

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) céljai és feladatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben működik alapítója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gondolatnak tekinti a Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a
társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és
értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek létrehozása érdekében. A KÁMME Alapítvány „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojektje keretében, KÁMME Fotóműhely címmel DIGITÁLIS fotópályázatokat hirdet 18. életévét betöltött, határon túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére keresztény
ünnepekhez kapcsolódva, az alábbi kategóriákban: Kárpát-medencei arcok – Önarckép (figyelem: nem szelfi, hanem olyan
önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitvallását, hogy hol helyezi el magát a világban) 1. Mindenszentek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás,
a lelki felkészülés művészi ábrázolása) 2. Karácsony (még
élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás,
Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, Kiskarácsony…) 3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki
folyamatok, kérdésfeltevések, Istenkapcsolatok, még élő vagy
újraélesztett népszokások…) 4. Pünkösd (Szentlélek eljövetelének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még
élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás,
búcsú). A pályázatra nem eseményt rögzítő, vagy dokumentáló fotókat várunk, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott
művészi ábrázolást. A rendező a beküldött fotók válogatásából
virtuális és hagyományos kiállítást is szervez. A zsűri által legjobbnak választott alkotók meghívást kapnak a 2021-ben megrendezendő fotóművészeti alkotótáborba. A pályázatra olyan
új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet beküldeni, amely(ek) eddig még nem kerültek bemutatásra. A pályázatra egy szerző által beküldhető fényképek száma: legfeljebb 15 (tizenöt). Egy kategóriában beküldhető fényképek száma: legfeljebb 3 (három). Nem kötelező az összes kategóriában
részt venni, azonban az első nevezéskor a Kárpát-medencei arcok – Önarckép kategóriát is teljesíteni kell és minden esetben
elvárt a keresztény tematika. Digitális képek esetén az eredeti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotók ,,nyers” (lehetőség szerint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tartalmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, ill. alulvonással a kép címét. Például: Nagy Janos_Advent_Erdely. Pályázni a fotopalyazat.kamme@gmail.com email címre beküldött,
digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép
hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie. Beküldési határidők: 1. kategória: 2020. december 13. 2. kategória: 2021. január 15. 3. kategória: 2021. április 10. 4. kategória: 2021. május 28. A nevezés díjmentes. A nevezés a kitöltött, aláírt, beszkennelt nevezési lap és a fotó(k) egyidejű beküldésével érvényes. A nevezési lap letölthető a www.kamme.
keesz.hu honlapról. A kitöltött, aláírt nevezési lap postán is megküldhető a kategóriák beküldési határidejéig a KÁMME Alapítvány 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 feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A pályázók pályaműve(i) beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni kizárólag olyan fotókkal
lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek
szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel 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 korlátozás nélkül, nevük feltüntetésével: ▪ a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; ▪ a pályázattal, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet 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; ▪ nyilvánossá tegye a KÁMME és/vagy a KÉSZ honlapján; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt katalógusába, kiadványába beválogassa és
ott publikálja; ▪ a pályázat és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” alprojekt elszámolásában, szakmai beszámolójában megjelentesse. A fotók ettől eltérő célokra
való felhasználására a KÁMME csak a pályázóval kötendő külön
írásbeli megállapodás alapján jogosult. A zsűrizés: a zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra és kiállításra kerülő képekről.
Az elöl végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben dönti el. A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak kiadásáról, esetleges visszatartásáról, a kiállításon való részvételről. A pályázatra beküldött fotók nem automatikusan kerülnek kiállításra! A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket. A zsűri döntése ellen nem lehet fellebbezni. A zsűri tagjai: Dr. Bába Szilvia, a Duna
Palota ügyvezetője, Gedai Csaba fotóművész, Józsa Judit kerámiaszobrász, 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 hivatásos 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 amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150.000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot,
a díjazottak nyomtatott oklevelet kapnak. A pályázók alkotásaik
és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket. További információ: kamme.alapitvany@gmail.com vagy +
36-1-328-0164. Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján,
facebook-oldalán és email-ben. Kiállítás megnyitója és díjátadó:
2021 nyara, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.).
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Kaleidoszkóp
Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és
művészeti programok szervezésére.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jártasak a művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel
rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).
Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Főiskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön
kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége
van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szervezői tevékenység bemutatása).
3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00
(közép európai idő szerint)
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elektronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-címre,
nyomtatott formában a következő címre várjuk: 90202
Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osztály. A levél tárgyaként főiskola-művészeti munkatársa címet
jelölje meg!
A beérkezett anyagok kiértékelése után a főiskola vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

+380 (66) 285 0 283

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

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!
Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Втрачено посвідчення інваліда віданий управ
лінням праці та соціального захисту населення
Берегівської районної ради на ім’я Ардангазі
Саболч Елекович вважати недійсним.
Втрачену печатку ФОП Кун Бейло Бейлович
ЄДРПОУ N 2401110571 вважати недійсною.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA)
a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” bevételéből pályázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló magyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet.
Pályázni lehet:
● működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport
támogatására,
● új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport
létrehozására.
A pályázat beérkezési határideje:
2020. november 21. 24.00 (közép-európai idő szerint)
A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kérjük eljuttatni: iroda@ferences.hu
A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2020.
decemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket
az iroda@ferences.hu címere lehet elküldeni.
A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashat.

Szavazz Te is kedvenc
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA)
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpátaljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a szavazás alapján kiválasztott pedagógusokat.
A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2020. december 6. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny
nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga
van a benevezettekre egy szavazatot leadni.
A nyertes pedagógusok díjazásra számíthatnak, valamint az erre a díjazásra beérkezett céladományok összegét
is egyenlően osztjuk el a három nyertes között. A verseny
keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi
felajánlások révén növelni a díjazásra szánt alapösszeget.
Budapest, 2020. november 4.
Kacsó András s.k. a KFMA elnöke

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez az időszak elképesztő fordulatokat hoz az
Ön életében, mivel függőben lévő projektjei
fellendülnek, és ez abszolút
megelégedettséggel tölti el. Izgalmas és szenvedélyes perceket él meg a partnerével, életének minden más területén azonban hajlamos lehet a veszekedésekre és a vitákra. Ezekben
a napokban kifejezetten nehéz
lesz Önt kezelni, emiatt számos
konfliktusba kerülhet.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Úgy érezheti, hogy élete lelassult, és valahogy
minden késve érkezik
meg Önhöz ezen a héten.Alapvetően a lassú életritmus
nem zavarja Önt, de a türelme
most valahogy véges. Úgy érezheti, semmi nem úgy történik,
ahogy azt szeretné, és a frusztrációja és elégedetlensége kézzel foghatóvá válik. A meditáció
segíthet újra Zen módba kerülni,
ami biztosan nagy változást hozhat, ahogy a hét energiáit kezeli.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Az utazás folyton ott
jár a fejében, hiszen
ez a szenvedélye. A
kalandok és a hosszú utak
izgalommal töltik el és energizálják, ezért nem csoda, ha
ebben leli a legnagyobb örömét. A szerelemben a dolgok sokkal komolyabbra fordulhatnak, emellett valaki a
múltjából ismét megjelenhet
az életében. Ez lehet valamilyen lezáratlan ügy, vagy elvarratlan szál.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)
A félelem egy nagyon
kellemetlen és mindent
átható érzés lehet az Ön
számára, és az elmúlt hetek alapján úgy érzi, állandósult
az életében. Nos, néha meg kell
kérdeznünk magunktól, hogy
mit takar egy-egy érzés, és vajon
mit akar tőlünk?Ahelyett, hogy a
félelem teljesen kimerítené, meg
kell kérdeznie önmagától, hogy
mit akar jelezni, hiszen gyakran a
félelem csak egy reakciója a belső gyermeki énünknek.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Az alacsony önbizalom nem vezeti előre, ráadásul ártalmas
is lehet Önnek. Túlságosan magára veszi mások
véleményét és viselkedését,
amivel csak önmagát rombolja. Nagyon kedvesnek és
türelmesnek kell lennie most
saját magához. Törődjön úgy
magával, ahogy ezt egy kedves barátjával tenné, és észre fogja venni a hatalmas különbséget.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét nagyon komoly és fontos dolgokhoz vezetheti el,
főként abban az esetben, ha figyel az őszinteségre.
Amennyiben elhatározza, hogy
rendbe teszi az emberi kapcsolatait, és nyíltan kimutatja érzéseit a családtagjai, barátai és
közeli ismerősei felé, számíthat
rá, hogy pozitív visszajelzéseket fog válaszul kapni. Ez egy
remek alkalom arra, hogy a régi
barátságok új életre keljenek.

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

A feszültség előhozza
a valódi karakterét,
ugyanis ez a hét számos kérdés és kihívás elé állítja. A meditáció, a masszázs,
a halk zene, vagy a sport nagyon fontos lesz az Ön számára, hogy ezek segítségével kiengedje a felgyülemlett
feszültéget. Nagyban megkönnyíti a dolgait, ha megtalálja azt az utat, amivel megszabadulhat az Önben forrongó negatív energiáktól.

Segítheti Önt, ha nagyon keményen dolgozik ezen a héten,
ugyanis nagy a versengés a szakmájában. Szerencsére semmi sem tudja kizökkenteni a megszokott kerékvágásból,
hiszen nyugodt és összeszedett.
Mindig a saját ütemében halad,
és nem versenyezik másokkal.
Ez a képessége, hogy a saját útját követi és nem figyel mások
megjegyzésére az, ami segíti
Önt abban, hogy elérje a céljait.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Rengeteg dolog történik ezen a héten az Ön
életében, biztos, hogy
nem fog unatkozni. Az energiaszintje ugrásszerűen megnövekszik, és majd kicsattan
a boldogságtól. A legjobb formáját hozza, és sokkal közelebb kerül az alkotóeleméhez,
ami a tűz, és az Önt képviselő
állathoz, ami pedig az oroszlán. Az oroszlán ugyanis bátor, erős, hűséges, nagylelkű
és könyörületes.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ezen a héten egy kicsit éles nyelvű és
szúrós szavú lesz, ami
számtalan félreértést eredményezhet Ön és a szerettei között. Próbáljon meg türelmes maradni és gondolja végig, mit mond. Hiszen
nem akar valójában másokat
megbántani, csak időnként
nehéz uralkodni a hangulatán. A héten emellett nagyon
sokat gondolkodik a jövőjén
és a tervein.

Amúlt a héten visszaköszönhet, és nagy hatással
lehet Önre. Sok esetben
például nem hagyja, hogy tovább
lépjen. Legtöbbször azért tekintünk vissza a múltra, hogy megértsük a dolgokat, és válaszokat kapjunk arra, hogy mi és miért történt. Szükség is van erre,
hiszen ez adja a biztonságot,
ugyanis a jövő mindig bizonytalan. Ön általában a holnapra összpontosít, de most valamiért mégis dolga van a múlttal.

Halak (2.21.- 3.20.)
A héten bizony meg
kell hoznia egy döntést, ráadásul egy olyan
helyzetet illetően, amiben nem
eléggé tájékozott, ezért igencsak
kényelmetlen lesz az Ön számára. Gondolkozzon és vizsgálja
meg először saját magát! Mondja el a környezetének, hogy több
időre van szüksége, és ne engedjen a nyomásnak és az elvárásoknak! Értesse meg velük, hogy ez
nem a legmegfelelőbb időpont
az ilyen döntések meghozatalára.

Mozaik

5 bevált tipp, hogy kisebb adagokat egyél
Ne hidd, hogy a kis tányér az egyetlen
hasznos trükk! Próbáld ki a többit is!

Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen
diétát folytatsz, az eddig megszokott adagok csökkentése mindegyiknél kulcsszerepet játszik. Természetesen ez
csak addig tűnik könnyűnek, míg elénk nem kerül egy tál
olaszos durumtészta vagy egy tálca reform süti. Sajnos a
szemünk általában nem tudja mennyi az elég, a túlevéssel

Kezd a főzést a zsiradékokkal

A vajat, az olajat, a kókuszzsírt, a salátaöntetet és a
majonézt igen könnyű túladagolni, ezért azt tanácsoljuk,
már az elkészítés/főzés elején tedd ki tálkákba az adagot. Evvel az egyszerű trükkel automatikusan egészségesebb mennyiségeket használsz majd, és természetesen jó pár kalóriát is megspórolsz. Ez az apró változtatás
nagy eredményt hoz.

A tányérod felét pakold meg zöldségekkel

Annyira félsz a túlevéstől, hogy épp csak raksz valamit
a tányérodra, de aztán olyan éhes maradsz, hogy muszáj
valami irtó egészségtelen ételt nassolnod? Hogy mindezt
elkerülhesd, tartsd be az alábbi szabályt: pakold meg a tányérod felét bőségesen zöldségekkel, egynegyedét fehérjével, a maradék negyedre pedig jöhet a komplex szénhidrát. Ha sok zöldséget eszünk, hamar jóllakunk, úgy, hogy
szinte alig vettünk magunkhoz kalóriát, viszont annál több
rostot, vitamint és ásványi anyagot. A púpozott tányért látva pedig még szemünk is jóllakik.

Sajátítsd el, hogy mikor érdemes
nagyobb tányért használni

pedig jóval több kalóriát viszünk be, mint azt rémálmunkba gondolnánk. Egy-egy ilyen falatozás csúnyán tönkreteheti eddigi erőfeszítéseinket.
Az ételek adagjának mérése természetesen hasznos segítség, ugyanakkor valljuk be, hogy elég idegesítő és nem is
minden alkalommal kivitelezhető. Az alábbi egyszerű tippek
segítségével azonban könnyedén felügyelheted a porciókat,
és elkerülheted a legnagyobb fogyókúrás buktatót, a túlevést.

Ne egyél állandóan diétás ételeket

Hogy mi? Igen, jól olvastad! A zsírszegény, az alacsony
kalóriatartalmú, a laktóz- és a gluténmentes ételekből a
legkönnyebb túlméretezni az egyszeri adagot. A Cornell
Egyetem kutatása igen meglepő eredményt hozott: a zsírszegény ételeket fogyasztók átlagosan 28%-kal több kalóriát vittek be, mint azok, akik tudták, hogy normál, zsíros változatot esznek. Nem szabad elfelejteni, hogy a diétás ételek bár light-osak egy bizonyos tápanyagadatban,
mint a zsír, a cukor vagy a kalória, de nevetséges magasak másban. Épp ezért ne hagyd, hogy a diétás jelző hatására kicsússzon a kezedből az irányítás.

Az egyik legismertebb és leggyakrabban alkalmazott
trükk az adagok visszaszorítására, hogy kisebb tányért
használunk. De a mennyiségi kontroll nemcsak arról szól,
hogy ténylegesen kevesebbet együnk. Például, ha az előbbi trükköt alkalmazzuk, érdemes nagyobb tányért keresni,
mert ebbe jóval több telítő, kalóriát alig tartalmazó, színes zöldség fér.

Rakd el a felhasznált élelmiszereket,
mielőtt leülsz enni

Ha már kipakoltad a csirkemellet és a salátát, akkor ezek
jó sok helyet foglalnak el a tányéron, ugyanakkor alig tartalmaznak kalóriát. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz,
hogy csupa egészséges táplálékkal rakod meg a tányérod,
de körbeveszed magad más, olyan élelmiszerekkel, amikből eredetileg alig raktál az adagodba. Ez könnyen mértéktelen nassoláshoz vezethet, hiszen ki tud ellenállni a maradék, kb. 20 golyónyi mozzarella sajtnak, az avokádónak
(amiből eredetileg csak a harmadát akartad megenni) és a
pitának (amelyből csak egy felet akartál elfogyasztani). Mielőtt leülsz az asztalhoz, rakd el a körülötted levő ételeket,
mert a szemed nem fog tudni ellenállni nekik.

9 jel, hogy túl sok cukrot eszel

Ha ismerősek ezek a jelek, valószínűleg
túl sok cukrot fogyasztasz, még akkor is,
ha tisztában vagy vele, hogy sokkal kevesebbet kellene.
Mennyi cukorra van szükséged?

Egy átlagos felnőtt számára 6 teáskanál cukor a megengedhető, ezzel szemben az emberek nagy többsége átlagosan
a négyszeresét, 22 teáskanál cukrot fogyaszt egy nap. Ha te
is közéjük tartozol, olvasd el az alábbi tüneteket, melyeket
egyértelműen a túl sok cukor okoz. Csökkentheted a napi
cukorbeviteled, ha kerülöd a hozzáadott cukrot tartalmazó
ételeket: ennek érdekében mindig olvasd el az élelmiszerek
címkéjén az összetevők listáját, hogy tartalmaznak-e cukrot.

vérben keringő zsírok szintje jelentősen megnőtt. A cukor csökkenti a jó koleszterin (HDL) szintjét, míg a ros�szét (LDL) megnöveli.

6. Összezuhansz edzés után

A szervezet számára kritikus a megfelelő táplálkozás.
Ha az edzést egyre nehezebben éled meg, annak a nem
megfelelő táplálkozás, a túlzott cukorfogyasztás is lehet az

1. Több a pattanásod

Ha a reggelid vagy ebéded valami tömény cukros étel
volt, ne csodálkozz azon, hogy délután 2-re teljesen kimerült vagy és farkaséhes. A cukor megdobja a vércukorszintet, ami aztán hirtelen le is esik, ez pedig hirtelen kábasághoz, fáradtsághoz vezet.

3. Romlanak a fogaid

A lyukas fogak a legtöbb esetben az édesszájúságot
jelzik. Amikor a baktériumok elkezdik megemészteni az
ételt, savat termelnek, hogy le tudják bontani a táplálékot.
Ha nem mosod meg a fogad, ez a sav rajta marad és károsítja a fogzománcot.

4. Magas vérnyomás

A normális vérnyomás 120/80, vagy alacsonyabb értéket jelent. Egy tanulmány szerint a túl sok cukrot tartalmazó étrend könnyedén magas vérnyomáshoz vezethet. A
kutatók szerint a nátrium csökkentésénél jóval fontosabb,
hogy a cukorfogyasztást mérsékelje a páciens.

5. Magas koleszterinszint

A túl sok cukorbevitel egyik rejtett jele lehet, hogy a
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Hogyan győzd le az állandó éhséget?
Most megtudhatod: az ételek és az italok
utáni sóvárgással valójában ezt üzeni a
szervezetünk.

Még a legegészségesebben étkezőknek is vannak
olyan időszakai, amikor állandóan csak egy bizonyos
étel körül járnak a gondolataik. Próbáltad már megfejteni, hogy a kínzó sóvárgással mit akarhat kétségbeesetten üzenni a szervezeted? A nőknél a menstruáció előtti
napokon természetes, hogy leginkább csokoládét, fánkot
és rudit ennének. De mi a helyzet a többi időszakkal és
a férfiakkal? Az alábbi 6 ok áll leggyakrabban a rád törő
és csillapíthatatlan éhségrohamok mögött.

Csokoládé utáni sóvárgás: migréned
lesz

Az édes ízek utáni kínzó sóvárgás a migrén első tünete is lehet. Érdekessége, hogy nemcsak néhány perccel, de akár három nappal a fejfájás előtt is jelentkezhet,
hívják fel rá a figyelmet a neurológusok. A leggyakrabban ilyenkor csokoládét kívánunk, ezért van az, hogy a
migrén kialakulásáért sokszor tévesen a csokit okoljuk.
A valóság azonban az, hogy a migrén már kialakulóban
volt akkor is, amikor édességre fájt a fogunk.

Sós rágcsák utáni sóvárgás: dehidratált vagy

Állandóan chipszet ropogtatnál? Valószínűleg nem jut
elegendő vízhez a szervezeted. A testünk mindig arra törekszik, hogy a folyadék egyensúlyát fenntartsa. Amen�nyiben nem jut elegendő vízhez és elektrolitokhoz, a
szervezet zsigeri válaszként elkezd sós ételek után sóvárogni. A nátrium ugyanis nélkülözhetetlen az egyensúlyhoz. Mielőtt chipszekkel és ropikkal hizlalnád magad, kezdj el inni!

Jeges ételek utáni sóvárgás: vashiányban szenvedsz

A sóvárgás ritkán jelez vitaminhiányt, emiatt tévesek
az olyan hiedelmek, mely szerint például azért kívánjuk
a sajtot, mert nincs elegendő kalcium a szervezetünkben.

Miért vágyunk mégis csak fagyira és smoothie-ra, időjárástól függetlenül? A hideg, fagyott finomságok iránti
sóvárgás sokszor vashiányra próbál figyelmeztetni. A jeges dolgokban nincs vas, emiatt kizárólag a táplálék-kiegészítő szedése a megoldás.

Folyadék utáni sóvárgás: pre-diabéteszed
vagy 2-es típusú diabéteszed van

Ha elsősorban folyadék után sóvárogsz, hogy csillapítsd a kínzó szomjúságod, irány a háziorvos, ellenőriztesd a vércukorszinted. Az állandó szomjúságérzetet
ugyanis leggyakrabban a vérben levő többletcukor okozza, amelyet a test próbál vizelet útján kiüríteni. Emiatt jár
kéz a kézben az állandó szomjúságérzet és a gyakori vizelési inger. A dehidratációra a szervezet fokozott szomjúságérzettel válaszol, amely egy ördögi kört hoz létre a
több folyadékfogyasztás és a gyakoribb vizelés között.

A túl sok cukor a bőrödön is megbosszulja magát. Egy
kutatás szerint a cukorbevitel fokozza a pattanások erősségét, gyakoriságát.

2. Kimerült vagy

2020.
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Gyorsételek utáni sóvárgás: nem alszol
eleget

oka. A túl sok cukor mellett a könnyű edzés végén is érezheted azt, hogy teljesen kimerült vagy.

7. Szorít a farmerod

A magas cukortartalmú italok könnyen oda vezethetnek, hogy észre sem veszed, de a kilók csak kúsznak felfelé. Az ilyen üdítők a lehető legrosszabb párosítással bírnak, mert cukortartalmuk nagyon magas, míg tápértékük
nincs, a jóllakottság érzését nem nyújtják.

8. Szomorú vagy

Több tanulmány is összefüggést vélt felfedezni a túl sok
cukor és a depresszió között. A cukor gyulladást idéz elő a
szervezetben, ami növeli a depresszió kialakulásának esélyét.

9. Soha nem laksz jól

Miért olyan egyszerű eltüntetni egy fél tortát és több
adag cukrozott jégkrémet? Azért, mert az ilyen édességek
tele vannak cukorral, de nagyon alacsony a benne lévő rost,
fehérje és egyéb tápanyagok szintje. Azért nem érzed jóllakottnak magad, mert a cukor nem váltja ki a jóllakottság
érzését a szervezetben.

A kutatások sorra bizonyítják, hogy az alváshiány a
gyorsételek utáni sóvárgás fő okozója. Szervezetünk alvás-ébrenlét ciklusa jelentős hatással van az étkezési szokásainkra. Alváshiány esetén az agy azon területei, amelyek a kontrollért és a megfelelő ételek választásáért felelősek, tompulnak, így ilyenkor vagyunk a legkevésbé
képesek arra, hogy egészséges táplálékok mellé tegyük
le a voksunkat. A megváltozott agyi aktivitás és döntéshozó képesség megmagyarázza, hogy az alvászavarral
szenvedők többsége miért hajlamos az elhízásra. Hogy
messzire tudd kerülni a hamburgert és a sült krumplit,
fordíts legalább 7 órát alvásra.

Új ízek utáni sóvárgás: egyhangú a
táplálkozásod

A változatosság nemcsak gyönyörködtet, de megelőzi
az ételek utáni állandó sóvárgást is. Egy kutatás szerint a
kontrollcsoport sokkal kívánósabb volt, amikor a minden
tápanyagot tartalmazó vaníliás turmixot itta napi ötször,
mint amikor ugyanezt a tápanyag-mennyiséget változatos étkezéssel vitte be. Amikor a számodra megfelelő diétát állítod össze, figyelj rá, hogy ne csak tápanyagdús,
de változatos és ízletes is legyen.
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Kopogtatnak, de a házigazda nem nyit ajtót, csak
hangosan kiszól:
– Ki az? Mit akar?
– Csak egy kis adományról lenne szó a nincsteleneknek...
– Az más, …

VANÁDIUM

Plusz egy vicc

►Ha csatlakoznál a csapatunkhoz,

jelentkezz kollégánknál!

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

Válaszd a megbízhatóságot,
válaszd a HUMÁNIÁT!
Kétbetűsek: AC, AZ,
BE, BL, CT, ÉL, HM, JÁ,
MÓ, VZ.
Hárombetűsek: ALÁ,
AVI, BIC, IGI, IND, IZU,
KÓS, LAT, MEG, MNB,
NÁS, ÓDA, RIO, SEM,
TKM, VAR.
Négybetűsek: ABÁL,
ALDA, ALIZ, AZRA,
Á G FA , C S A K , D E C I ,
DIDO, EDER, INEZ,
KÁLA, KOFA, LENN,
MEÓS, SEAT, SÍHÓ.
Ötbetűsek: ABODI, DEREK, DOBJA, FRANZ,
IGAZI, JÓSDA, LAKAT,
LANGE, TAKAR, TEREP,
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Hatbetűsek: ANYALÓ,
ÁRAZÁS, BEÍRÁS,
GEMINI, KAKAÓS, LÉCÁRU, MELASZ, NIKITA,
SHARIF, SNAPSZ, TOKHAL, VARSÓI, ZAKLAT,
ZSARÁT.

Grízes meggyes

ÚJSÁG

▪ 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

Hétbetűsek: ABLAKON, ASZALÁS, BELEKEN, ELAVULT, RUTTKAI,
TAPADÓS, TÉRBELI.
Nyolcbetűsek: BORSZESZ, KUNYERÁL.
Tízbetűsek: JEAN
MARAIS, KAKUKKOLÁS,
SZEKSZÁRDI, ZSIRÁFBIKA.
Tizenegy betűsek: ANANÁSZITAL, CSAJKAVIRÁG.
Tizennégy betűsek:
GIACOMO PUCCINI, TENISZAKADÉMIA.

2020. 45. szám meg
fejtése: Higgy az ál

A kávénk ettől lesz
egészségesebb

Sokaknak a reggeli kávézás elengedhetetlen napindító rituálé. Ha már
így van, miért ne vethetnénk be pár apró trükköt, hogy ez a szokás valóban egészséges legyen?
Szórjuk meg egy kis
fahéjjal!
Ha egy kevés fahéjjal
ízesítjük a kávénkat, ak-

mes aromája mellett tele van
antioxidánsokkal, segíthet
elűzni a hányingert, csökkentheti az izomfájdalmakat
és a koleszterinszintet, és támogatja az emésztőrendszer
működését is.
Dobjuk fel kis
kurkumával!
A kurkumát nem véletlenül istenítik annyira az

kor nemcsak finomabb és
illatosabb lesz, hanem belecsempészünk egy extra adag antioxidánst is. A
fahéj tele van egészséges
anyagokkal – nem véletlenül használják évezredek
óta fűszerként és gyógyászati célokra is a keleti kultúrákban. Tanulmányok szerint védi az agyat
és a szívet, csökkenti a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, és még
az immunrendszert is segíthet felturbózni.
Keverjünk bele
gyömbért!
A gyömbéres kávé elsőre talán furán hangzik, de
érdemes egyszer kipróbálni, hogy reggeli adagunkba
egy kiskanál szárított, őrölt
gyömbért keverünk. Kelle-

egészséges táplálkozással
foglalkozók – bátran keverhetünk belőle a tejeskávénkba is. A benne található
kurkuminnak köszönhetően
erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő, segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, könnyíti az emésztést,
sőt még a depresszió kezelésében is segítséget nyújthat.
Adjunk hozzá maca
port!
A maca por már szinte
minden bioboltban kapható, és érdemes is rendszeresen fogyasztani – például kávéba keverve. Kutatások szerint segít kiegyensúlyozni a hormonrendszert,
növeli a sportteljesítményt,
energizál, és a libidóproblémákkal küzdőknek is segítséget nyújthat.

maidban, mert okkal
kaptad őket!

Pluszegy vicc: – Úgy,

hogy nincs egy ron
gyom sem, amit fel
vehetnék.

kocka

Tészta: 2 evőkanál kakaó, 2 evőkanál méz, 2 tojás, 20 dkg porcukor, 5 dkg margarin, 2 mokkáskanál
szódabikarbóna, 50 dkg liszt, fahéj, 1 dl tej.
Krém: 1 l tej, 13 evőkanál búzadara, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor.
És még: 65 dkg meggylekvár, porcukor.
Elkészítése: A kakaót a mézzel, a tojással, a porcukorral, a margarinnal és a szódabikarbónával elkeverjük, és gőz felett 5 percig főzzük. Amikor kész, akkor a lisztet a fahéjjal és a tejjel összegyúrjuk, 4 cipóra osztjuk. 26x32 cm-es tepsiben 180 °C-on megsütjük. A krémhez a tejet a búzadarával a margarinnal és
a vaníliás cukorral összekeverjük. A tejet felforraljuk
és beleöntjük a grízt. Közepesen sűrűre főzzük. Kihűtjük és a porcukorral kikevert margarint összekeverjük a grízzel.
Lap-krém fele, második lap, meggylekvár, harmadik lap, maradék krém, negyedik lap porcukor.

