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Idén csöndes koszo-
rúzással emlékeztek 
meg a kárpátaljai ma-

gyarság huszadik száza-
di legnagyobb tragédiá-
járól, az egykori fogoly-
tábor helyén kialakított 
Szolyvai Emlékparkban, 

amely az elmúlt években a 
Kárpát-medencei magyar-
ság egyik fontos zarándok-
helyévé vált. Ugyanis 1944 
őszén a vidékünket elfogla-
ló szovjet hadsereg belügyi 
csapatai által sebtiben létre-
hozott fogolytáborban nem 

csupán a mai Kárpátaljáról 
és a vele szomszédos megyék-
ből, hanem az egész Kárpá-
ti régióból raboskodtak itt a 
magyarok és német szárma-
zásúak mellett más nemzetek 
fiai is. Közülük több ezret itt 
ért el a végzet, mivel a hastí-

fusz és más járványszerű 
betegségek a lágerben na-
ponta százával szedték ál-
dozataikat. Ma már több 
ezer név olvasható az em-
léktáblákon. 

A legutóbbi ukrajnai 
helyhatósági válasz-

tásokon ismét bizonyí-
tást nyert, hogy az opti-
mistáknak van igazuk, 
azoknak, akik a kezde-
tektől fogva azt vallják, 
hogy az olykor erőn felül 
végzett munka megtérül, 
értelmet nyer a küzdés, 
a kitartás, a magyarság 
ügye iránti mély elhiva-
tottság, hangzott el azon 
a Beregszászon megtar-
tott ünnepségen, ame-
lyen magyar állami ki-
tüntetéseket adtak át föl-
dijeinknek. A koronaví-
rus okozta veszélyhelyzet 
miatt nemzeti ünnepünk, 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc alkalmá-
ból odaítélt magas állami 
elismerések átnyújtására 
a szokottnál később, no-
vember 18-án került sor 
Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusán. 

Hetvenhat évvel ez-
előtt, 1944 gyászos 

őszén olyan nagy vesz-
teség érte a kárpátaljai 
magyarságot, amelyet 
mindmáig nem tudott 
kiheverni. Az akkor vi-
dékünket elfoglaló szov-
jet csapatok magyar és 

német származású férfi-
ak ezreit terelték lágerek-
be, ahonnan úgymond jó-
vátételi munkára viszik 
őket, feladatuk lesz a fel-
robbantott hidak, vas-
utak helyrehozása.

Kitüntették földijeinket

Főhajtás Szolyván
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Nem áll fenn a szeparatizmus 
veszélye Kárpátalján, a kettős 
állampolgárság intézményét a 
többségi ukrán nemzethez tar-
tozók kevésbé, a nemzetiségi-
ek jobban támogatják, emellett 
magas a régióban a tolerancia a 
más nemzetiségűek iránt – de-

rült ki egy felmérésből, amelyet 
az Ilka Kucseriva Alapítvány a 
Politikai Szociológiai Központ-
tal közösen végzett, és amelynek 
eredményét az alapítvány egyik 
elemzője, Andrij Szuharina is-
mertette egy kerekasztal-be-
szélgetésen az UNIAN beszá-
molója szerint.

A felmérést még augusz-
tus 24. és szeptember 6. kö-
zött végezték ezer fő részvé-
telével, ezeket két egyenlő, öt-
száz tagú csoportra osztották. 
Az elsőbe véletlenszerűen vá-
lasztottak ukrán állampolgáro-
kat Kárpátalja hat városából és 
15 kisebb településéről, a má-
sik csoportba viszont reprezen-
tatív alapon nemzeti kisebbség-
hez tartozókat kérdeztek, még-

Ukrajnai felmérés

 Kárpátalján nincs szeparatizmus, a kettős 
állampolgárságot inkább a nemzetiségiek támogatják

pedig 300 magyart, továbbá két-
száz román, szlovák, illetve roma 
nemzetiségűt.

Az első csoportban 53 száza-
lék válaszolta azt, hogy ellenzi a 
kettős állampolgárság bevezetését, 
34 százalék pedig támogatja. Ezzel 
szemben a nemzetiségiek körében 

52 százalék mondta azt, hogy telje-
sen vagy részben támogatja, és csak 
12 százalék ellenzi. Szuharina hoz-
záfűzte: az összes megkérdezett-
nek a többsége, 54,4 százaléka a 
külföldön való munkavállalást ne-
vezte meg, mint legfőbb motiváci-
ót a második útlevél megszerzésé-
re, 40,8 százalékuk pedig az állandó 
tartózkodás lehetőségét egy másik 
országban. Ami csak a nemzetisé-
gieket illeti, közülük tízből kilenc a 
külföldi munkavállalást jelölte meg 
erre a kérdésre válaszolva.

A szakértő kijelentette, hogy az 
első csoport szerint nem áll fenn 
a szeparatizmus veszélye Kárpát-
alján, mert a megkérdezetteknek 
mindössze 3 százaléka támogat-
ná Ukrajna szövetségi állammá ala-
kulását, és csupán 0,5 százalékuk 

„beszél egyenesen szeparatiz-
musról”. Hozzátette, hogy a sze-
paratizmus vagy a föderalizáció 
támogatottsága a nemzeti ki-
sebbségek képviselői körében is 
elhanyagolható.

Kiemelte, hogy Kárpátalján a 
válaszadók hovatartozásuk meg-

határozásában elsősor-
ban a régió (nem pedig 
az ország) lakóiként de-
finiálták magukat. „Ön-
magában ez nem jelenti 
a szeparatizmus veszé-
lyét, de folyamatosan 
szem előtt kell ezt tar-
tani, ha nem akarjunk, 
hogy egyszer szembe 
kelljen néznünk ezzel, 
mint problémával” – je-
gyezte meg. Hozzáfűzte 
még, hogy a decentrali-
zációnak, azaz a helyi 
önkormányzatok füg-
getlenségégének a nö-
velése egyre növekvő 
támogatottságot élvez a 
megyében.

Az elemző szavai 
szerint a felmérés azt 

is kimutatta, hogy Kárpátalja 
egész lakossága körében magas 
a tolerancia a különféle nemze-
tiségek képviselőivel szemben. 
„Negatív érzelmeket leginkább 
csak az oroszokkal – ami a há-
borúval magyarázható – és a ro-
mákkal szemben éreznek. Az el-
lenszenv mértéke azonban még 
ezen etnikai csoportokkal szem-
ben sem haladja meg a 13 száza-
lékot. A nemzetiségiek körében a 
helyzet kicsit rosszabb: viszony-
lag magas az elutasítás aránya a 
romák (24 százalék) és az arabok 
(19 százalék) vonatkozásában, 
továbbá az oroszok és az ameri-
kaiak megítélésében (11, illetve 
8 százalék)” – idézte az elemzőt 
az UNIAN hírügynökség.

MTI

Ukrajna a koronavírus elleni 
védőoltásokhoz való méltányos 
hozzáférés biztosítására létre-
hozott COVAX kezdeményezé-
sen keresztül a jövő év első fe-
lében annyi ingyenes oltóanyag-
hoz juthat hozzá, amennyi az or-
szágban élők húsz százalékának, 
mintegy négymillió lakosnak ele-
gendő – jelentette be szerdán Vik-
tor Ljasko országos tisztifőorvos, 
az egészségügyi miniszter helyet-
tese Facebook-oldalán.

A tisztségviselő szavai szerint 
ezt az információt a COVAX-tól 
aznap erősítették meg Ukrajná-
nak. Közölte, hogy a COVAX-
kezdeményezés magában foglal-

Mintegy négymillió ukrán kaphat 
ingyenes védőoltást a jövő év első felében

ja a Moderna amerikai gyógyszer-
gyártó vállalat még tesztelés alatt 
álló oltóanyagát. „Ennek a vakciná-
nak az előzetes eredményei 95 szá-
zalékos hatékonyságot mutatnak a 
Covid-19 betegség kialakulásának 
megakadályozásában” – tette hoz-
zá a tisztifőorvos.

Ljasko hangsúlyozta: az egész-
ségügyi minisztérium azt a feladatot 
tűzte ki maga elé, hogy „mind glo-
bális kezdeményezések, mind Uk-
rajna állami költségvetése révén” az 
ország minél több lakosának immu-
nizálását biztosítsa bevált, jó minő-
ségű és biztonságos oltóanyagok-
kal 2021-ben.

MTI

Távozhat a megyei közigazgatás 
éléről Olekszij Petrov. A megye 
eddigi kormányzója valószínű-
leg a megyei tanács élére áll – írta 
Telegram-csatornáján Vitalij 
Glagola újságíró.

A publicista információi sze-

Távozhat tisztségéről Kárpátalja 
kormányzója

rint az új kormányzó Anatolij 
Poloszkov, a Sato Csizaj borászat 
igazgatója lehet. Kinevezéséről no-
vember 25-én dönthet a kormány.

Poloszkov neve már korábban, 
Ihor Bondarenko leváltásakor is fel-
vetődött lehetséges kormányzóként.

Ukrajnában 11 városban, köz-
tük Ungváron is november 22-én 
tartották a választások második 
fordulóját.

Az előzetes eredmények sze-
rint a korábbi polgármesteri tiszt-
séget betöltő Bohdan Andrijiv ma-
rad továbbra is a város élén – írja 

Bohdan Andrijiv nyerte a 
polgármesterválasztás második 

fordulóját Ungváron
a mukachevo.net. Ellenfele a vá-
rosi tanács elnökhelyettese, Viktor 
Scsadej volt.

A szavazáson a részvételi arány 
26,7%-os volt. A szavazatszámlá-
lás jelenlegi adatai szerint Bohdan 
Andrijiv 1200 szavazattal többet 
szerzett, írja a karpatalja.ma.

Ukrajnában jelenleg a szigo-
rúbb karantén bevezetéséről 
tárgyalnak, de még nincs meg 
a dátum.

A kormány a hétvégi karan-
tén hatására fog össz-
pontosítani. Ezt Denisz 
Smihal ukrán minisz-
terelnök jelentette be a 
Facebook-oldalán – írja 
az RBC Ukraina hír-
portál. Elmondása sze-
rint a hétvégi karantén 
eredményeit december-
ben fogják tudni érté-
kelni. „Az eredményt 
a betegek száma alap-
ján látjuk” – mondta 
Smihal. Azonban meg-
erősítette a szigorúbb 
karanténra vonatkozó 
terv előkészítését is. 
„Megkezdtük a B terv 
nyilvános megbeszélé-
sét, ha a hétvégi karantén nem 
működik. Szeretnénk, ha lépé-
seink egyértelműek és kiszámít-
hatóak lennének az emberek és a 
vállalkozások számára” – hang-
súlyozta Smihal.

Ezzel kapcsolatban megbe-

Smihal megerősítette: a szigorú karantén 
bevezetéséről tárgyalnak

széléseket tartottak polgármeste-
rekkel, vállalkozásokkal és egy-
házakkal. A helyhatóságok köré-
ben pedig felmérést végeznek a 
járványellenes szabályok optimá-

lis voltáról. „Naponta konzultálunk 
epidemiológusokkal és fertőző be-
tegségekkel foglalkozó szakembe-
rekkel. Minden egyes régió helyze-
tét elemezzük. Mindezt most azért 
tesszük, hogy közös, kiegyensú-
lyozott és mindenki által támoga-

Ukrajnában hatályba léptek a 
Miniszteri Kabinet határozatá-
nak módosításai, amelyek értel-
mében bevezették a nyugdíjasok 
vásárlási idősávját.

Ezt Makszim Sztepanov egész-
ségügyi miniszter jelentette be az 
Ukrajna 24 tévécsatorna műsorában 
– közli a Golos.ua információs hír-
ügynökség. Szerinte a döntést azért 
hozták meg, mert a COVID-19 ví-
rus leginkább az időseket veszé-
lyezteti. 

Ukrajna-szerte kijevi idő szerint 
10:00 és 12:00 óra között mehet-

Ukrajnában bevezették a nyugdíjasok 
vásárlási idősávját

nek bevásárolni az idősek. „Fontos, 
hogy az idősek a lehető legkevés-
bé érintkezzenek másokkal, mert a 
halálozások legmagasabb aránya a 
65 év felettiek között van. Remé-
lem, hogy minden kereskedelmi és 
szolgáltató egység követi ezt a gya-
korlatot” – mondta az egészségügyi 
miniszter. 

Viktor Ljasko egészségügyi 
tisztifőorvos becslése szerint Uk-
rajnában koronavírus fertőzés ese-
tén az 50 évnél idősebb emberek 
körében a legmagasabb az elhalá-
lozási arány.

tott tervet dolgozzunk ki. Szeret-
ném még egyszer hangsúlyozni: 
a karantén szigorításának napja 
még nincs meghatározva” – tette 
hozzá az ukrán miniszterelnök.

Makszim Sztepanov egész-
ségügyi miniszter elmondta, 
szerinte akkor lesz szükség a 
szigorúbb karantén bevezetésé-
re, ha a COVID-19 új eseteinek 
napi növekedése meghaladja a 
30 000-et.

Idén is Babacsomaggal ajándé-
kozza meg a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga azokat a külhoni kisgyerme-
kes családokat, akiknél újszülött 
érkezett 2019-ben vagy 2020-ban 
és a szülők igényelték a 2018 óta a 
határon túli magyarság számára 
is elérhető anyasági támogatást.

Közösségi oldalán közzétett 
videóüzenetében Potápi Árpád Já-
nos, a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára úgy fo-
galmazott: örömmel jelenti be, hogy 
a tavalyi év után idén is folytató-
dik a program. Hozzátette: míg ta-

Babacsomaggal ajándékozza meg 
a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 

külhoni újszülötteket
valy 6600, idén már 10 000 csoma-
got osztanak szét a határon túli ma-
gyar kisgyermekes családok között. 
Kiemelte: örömteli hír, hogy egyre 
több ilyen csomagra van szükség.

Hangsúlyozta: ez a csomag nem 
csak kedvesség a magyar kormány 
részéről, hanem olyan hasznos dol-
gokat tartalmaz, ami minden kis-
gyermekes családban jól jöhet.

A Babacsomagok kiszállítása 
a külhoni magyarlakta területek-
re – szoros együttműködésben Ma-
gyarország külképviseleteivel – a 
hét elején elindult.

MTI

Munkácson, a Béke utcában ki-
helyeztek egy ruhagyűjtő kon-
ténert a hátrányos helyzetű 
családok megsegítésére, írja a 
mukachevo.net. 

Mindenki rakhat bele számára 
már nem szükséges dolgokat, me-

Ruhagyűjtő konténert helyeztek ki 
Munkácson a hátrányos helyzetű 

családok megsegítésére
lyeket később nehéz sorsú csalá-
doknak adnak át. 

A projektben már több önkén-
tes és adakozó is részt vett, azon-
ban minden segíteni kívánó lakost 
arra kérnek, hogy vegyenek részt 
az akcióban.
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 Gyász és emlékezet
Főhajtás Szolyván

Elejét lásd az 1. oldalon

Az 1989-es évben bekövet-
kező politikai enyhülés tette 
lehetővé országunkban, hogy 
a kárpátaljai magyarok vég-
re méltó módon megemlékez-
zenek azokról a szeretteik-
ről, akik itt és az ehhez hason-
ló fogolytáborokban pusztul-

tak el, fogalmazott a koszorúzás 
után rögtönzött sajtótájékoztató-
ján Brenzovics László, a KMKSZ 
elnöke. Ekkor az itteni nemzet-
rész tagjaiból elemi erővel tört fel 
a vágy, hogy emléket állítsanak ár-
tatlanul meghurcolt és elpusztított 
szeretteiknek. Ennek a kezdemé-
nyezésnek az élére állt a KMKSZ, 
s rövid időn belül azokon a kár-

pátaljai településeken – szá-
muk meghaladja a százat –, ahol 
magyarok élnek, emléktáblákra 
vésték az odahaltak neveit. Más 
években több százan gyűlünk itt 
össze Erzsébet-napon, ám idén 
a vírushelyzet miatt csak néhá-
nyan koszorúztunk. Ám a tagsá-
got arra kértük, hogy mindenki 
a szülőhelyén felállított emlék-
műnél helyezze el a megemlé-
kezés, a gyász és a kegyelet vi-
rágait, mécseseit, koszorúit. Sok 
helyről jelezték, hogy eleget tet-
tek ennek a felhívásunknak. 

Eszenyi Gábor

 Az a fájdalmas Erzsébet-nap
Koszorúzás Beregszászon

Elejét lásd az 1. oldalon

Ám a fogolytáborokban ural-
kodó lehetetlen állapotok és a 

fegyveres őrök embertelen bá-
násmódja miatt hamarosan ez-
rek haltak meg, hangzott el Be-

regszászon a Széna-téren, az ártat-
lanul elhurcoltak emlékművénél. 
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főisko-
la elnöke rögtönzött sajtótájékoz-

tatóján elmondta, hogy más évek-
ben ökumenikus istentisztelet ke-
retében emlékeznek meg az ártat-

lan áldozatokról, akiknek egyet-
len bűnük az volt, hogy nem ta-
gadták meg magyarságukat. Ne-
künk, kései utódoknak azért is 
kötelességünk emlékezni rájuk, 
mivel az állam részéről rehabi-
litálásuk mindmáig nem történt 
meg. Most, a járványhelyzet mi-
att csöndes főhajtással tisztel-
günk a mártírok emléke előtt. 

A kárpátaljai magyarság hu-
szadik századi legnagyobb 
tragédiájából ugyanakkor 
erőt is meríthetünk, mivel a 
szovjet éra későbbi, konszo-
lidáltabb éveiben szüleink és 
nagyszüleink fokozatosan 
megteremtették anyanyelvi 
intézményeinket, hatalmas 
erőfeszítéseket tettek az it-
teni nemzetrész fennmaradá-
sa, identitásának megőrzése 
érdekében. Az elnökasszony 
az idei rendhagyó megem-
lékezés kapcsán elmondta, 
hogy az általa irányított Pro 
Cultura Subcarpathica civil 
szervezet gyertyagyújtásra 
hívja fel a Kárpát-medencé-
ben élő magyarokat, hogy 
együtt emlékezzünk a ma-
gyarságuk mellett hitet tevő, 

vallásukhoz, nemzetükhöz a ha-
lálukig ragaszkodó mártírokra.  

Kovács Elemér

A koronavírus-járvány mi-
att a málenykij robot áldoza-
taira való megemlékezés Kár-
pátalján idén eltért a megszo-
kottól. Érdekvédelmi szerve-
zeteink arra kérték az aktivis-
tákat, hogy helyben, csöndes 
főhajtással adózzanak a már-
tírok emlékének. Így tettek a 
ma már Beregszászhoz tartozó 
Beregardóban is, ahol a részt-

vevők a temetőben álló emlék-
műnél helyezték el a kegyelet 
koszorúját, az emlékezés virá-
gait, mécseseit. 

Fring Erzsébet, a KMKSZ he-
lyi szervezetének képviselője be-
szédében arra emlékeztetett, hogy 
1944 gyászos őszén az akkor alig 
1200 főt számláló településről a 
szovjet belügyi csapatok hetven 
civil férfit hurcoltak el, s közülük 
tizenhatan soha nem látták viszont 
szeretteiket. Elmondhatjuk tehát, 
hogy valamilyen mértékben szin-

Koszorúzás Beregardóban

 Gyújtsunk gyertyát a 
mártírokért

te minden család érintett volt eb-
ben a fájdalmas ügyben. Amely-
nek máig ható tanulságai vannak. 
Nagy- és dédszüleink bátran vál-
lalták magyarságukat, s akik kö-
zülük később szerencsésen haza-
térhettek, mindent megtettek az 
itteni nemzetrész identitásának 
megőrzése érdekében. Ezekben 
a napokban mindnyájunknak az 
a feladata, hogy emlékezzünk az 

ártatlan áldozatokra, gyújtsunk 
gyertyát értük, imádkozzunk kü-
lönösen azokért, akik ismeretlen 
helyen, távol a szülőföldjüktől 
alusszák örök álmukat. A mártí-
roknak a nemzetükhöz való ra-
gaszkodása, Istenbe vetett szilárd 
hite adjon a mai nemzedékeknek 
erőt a szülőföldön való megmara-
dásért és boldogulásért folytatott 
küzdelmükben. 

A résztvevők a megemlékezés 
végén elmondták a Miatyánkot. 

-ardai-

Számot vetve a trianoni béke-
diktátum által okozott politi-
kai, gazdasági, jogi és lélekta-
ni problémák máig tartó meg-
oldatlanságával, de egyben erőt 

merítve a külhoni magyarság 
megmaradásba vetett hitéből, 
és értékelve a 2010-ben meg-
kezdett határokon átívelő bé-
kés nemzetegyesítési politika 
eredményeit, a Magyar Or-
szággyűlés a 2020-as esztendőt 
a nemzeti összetartozás évévé 
nyilvánította. 

A Rákóczi Szövetség Bereg-
szászi Szervezete kezdeménye-
zésére létrejött megemlékezé-
sen a jelenlévők szóltak erről is. 
Goncz Tibor, a beregszászi szer-
vezet elnöke köszöntőjében el-
mondta, hogy hagyományok ápo-
lásával hitelesen tudjuk megélni 
magyarságunkat. 

Nemzeti összetartozás – 2020
A rendezvény kezdetén el-

énekeltük a magyar himnuszt, 
utána pedig megkoszorúztuk Be-
regszászon Rákóczi Ferenc em-
léktábláját, Esze Tamás mell-

szobrát és a nagybégányi Össze-
tartozás Emlékparkban lévő tu-
rulos emlékművet. Ahol Goncz 
Tibor, a szervezet elnöke el-
mondta, hogy sajnos csak ilyen 
kis csoportban lehetett megszer-
vezni ezt a rendezvényt, a ko-
ronavírus-járvány miatti szabá-
lyok betartásával. A rendezvé-
nyen Csobolya József elszaval-
ta saját versét, majd a Szózat el-
éneklésével elhelyeztük a meg-
emlékezés koszorúját. 

A rendezvényt a Rákóczi 
Szövetség támogatta. 

Goncz Tibor, a Rákóczi 
Szövetség Beregszászi 
Szervezetének elnöke

November 22-én, vasárnap 
gyülekezeti közösségben em-
lékezett meg Badaló lakossá-
ga a kárpátaljai magyarság 
talán legnagyobb tragédiájá-
ról, a 76 éve, 1944 novemberé-

ben a sztálini lágerekbe elhur-
colt férfiakról, köztük arról a 
mintegy másfélszáz badalóiról, 
akik közül 88-an soha nem lát-
ták viszont szeretett Tisza-par-
ti településüket…

A helyi református templom-
ban tartott istentiszteleten Sápi 
Zsolt lelkipásztor Pál apostolnak 
Titushoz írt levele 3. verséből vett 
idézettel – „Emlékeztessed őket, 
hogy a fejedelemségeknek és ha-

A mártírokra emlékeztek 
Badalóban

talmasságoknak engedelmeskedje-
nek, hódoljanak, minden jó csele-
kedetre készen legyenek…” – hir-
dette Isten igéjét. 

Az istentisztelet után a temp-
lom szomszédságában találha-

tó Mártírok emlékparkba, az ott 
lévő emlékműhöz vonult az em-
lékező közösség, ahol elsőként 
Jakab Lajos, a KMKSZ badalói 
alapszervezetének elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Megemlékezésében arról be-
szélt, hogy a mai nemzedéknek 
szent kötelessége rendben tarta-
ni azokat az emlékhelyeket, ahol 
évente egyszer összegyűl a helyi 
közösség, hogy azokra a fiak-

ra, apákra, nagyapákra emlé-
kezzenek, akiknek 1944 őszén 
csupán magyarságuk és keresz-
tény hitük miatt törték derékba 
az életüket.

A helyi általános iskola két 
tanulója, Babarczki Evelin és 
Kopor Éva az egykori lágere-
ket is megjárt túlélők emlékver-
seiből adtak elő, Vadnai András 
Emlékül, illetve Horváth Simon 
Rabfohász szerzeményét sza-
valták el.

S z a l a i  I m r e , 
Badaló polgármes-
tere arról beszélt, 
hogy a Tisza-par-
ti településen szinte 
nem volt olyan csa-
lád, aki közvetve, 
vagy közvetlenül ne 
sínylette volna meg a 
málenykij robot kö-
vetkezményeit, és a 
ma élő fiataloknak 
azért is fontos tudni 
ezekről a borzalmak-
ról, hogy azok soha 
többé ne ismétlődje-
nek meg.

A 76 évvel ez-
előtti tragédia ide-
jén 10 éves volt 
a település egyik 
legidősebb embe-

re, id. Sárközi Gyula, aki vers-
be foglalt személyes élménye-
it és gondolatait osztotta meg a 
megemlékezőkkel, végül pedig 
Sápi Zsolt lelkipásztor mon-
dott rövid fohászt az áldoza-
tok emlékére.

A megemlékezést a Himnusz 
és a Szózat eléneklése foglalta 
keretbe, és az emlékmű megko-
szorúzásával ért véget.

(tamási)

Emlékeztek a rákóczisok
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Értelmet nyer a küzdés, a 
kitartás és az elhivatottság

Kitüntették földijeinket

A vírus okozta rendkívüli 
helyzet szabályainak betartásával 
lezajlott ünnepségen Beke Mi-
hály András első beosztott kon-
zul köszöntötte az egybegyűlte-
ket, külön is kiemelve a mostani 
kitüntetettek érdemeit: az elmúlt 
száz esztendő tapasztalata azt bi-
zonyítja, hogy a kisebbségi sors-

ban mindenkinek a vártnál na-
gyobb teljesítményt kell nyújta-
nia, mert csak így maradhat meg 
a ránk bízott nemzetrész. 

Elsőként Hnatik-Riskó Már-
ta gimnáziumi tanár laudációját 
hallgathattuk meg, akinek Áder 
János a Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést adományozta. A 
tanárnő a kezdetektől fogva aktív 
tagja a Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetségnek és a Kárpát-
aljai Magyar Pedagógusszövet-
ségnek, fontos közéleti szemé-
lyiség. Hnatik-Riskó Márta diák-
jai erős magyar identitással ren-
delkeznek, többségük a kárpát-
aljai magyar közösségi élet szer-
vezői közé tartozik, hallhattuk. 
Riskó Márta köszönetet mondott 
a sorsnak, a Jóistennek azért a le-
hetőségért, hogy tehet a kárpátal-
jai magyarság megmaradása ér-

dekében, s azért, hogy tisztességes 
és szülőföldjükhöz ragaszkodó fia-
talokat nevelhetett. 

Kohut Attila, aki szintén a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitünte-
tettje, a Rákóczi Főiskola gazdasá-
gi ügyekért felelős rektorhelyettese 
az elmúlt két évtized folyamán 
számos, a főiskola fejlesztése cél-
jából indított jelentős gazdasá-
gi projekt koordinátoraként hív-

ta fel magára a figyelmet. Precizi-
tásával, megbízhatóságával mél-
tán vívta ki munkatársai elisme-
rését. A rektorhelyettes, hangzik a 
laudációban, sokat tett azért, hogy 
Kárpátalján több száz fiatal a szü-
lőföldjén, az anyanyelvén szerez-
zen diplomát, induljon el a boldo-
gulás útján. A kitüntetett elmondta, 
leginkább arra büszke, hogy a főis-
kola irányítóinak a magyarság ügye 
iránt elkötelezett, kreatív csapatá-
hoz tartozhat. 

Szedlák Gyula, a KMKSZ 
aknaszlatinai alapszervezetének el-
nöke, akit szintén Magyar Arany Ér-
demkereszttel tüntettek ki, több év-
tizedes tevékenysége alatt a kárpát-
aljai szórványmagyarság megmara-
dása érdekében alkotott maradan-
dót. A szórvány speciális terület, itt 
a magyar oktatási rendszer fenntar-
tása ugyanolyan fontos, mint az ak-

tív egyházélet megőrzése, a ha-
gyományok és az anyanyelv ápo-
lása, hangsúlyozta a kitüntetett. 

Vass Ottó, a Magyar Arany 
Érdemkereszt friss kitüntetettje 
immáron több cikluson át irányít-
ja a Beregszászi Járási Tanács 
KMKSZ frakcióját, így min-
den fontos kérdésben, amely a 
beregvidéki magyarság életét be-
folyásolja, hallatja a szavát. Tá-
jékozottsága, a magyarság ügye 
iránti elkötelezettsége elismerés-
re méltó, akárcsak sokoldalú te-
vékenysége: a képviselői mun-
ka mellett kulturális rendezvé-
nyek szervezője, szülőfaluja, Kí-
gyós helyi református gyüleke-
zetének presbitere. A kitüntetett 
meghatódva szólt arról, hogy ép-
pen az összetartozás évében kap-
ta ezt a magas állami elismerést. 
Továbbra sincs más feladatunk, 
mint hogy megmaradjunk ott ma-
gyarnak, ahová a Jóisten helye-
zett bennünket, mondta. 

Gál Istvánt, a Pro Agricultura 
Carpatica falugazdászát nem kell 
a KárpátInfo olvasóinak bemu-
tatni, mivel újságunk hasábjain 
sok-sok éve közöljük szakmailag 
megalapozott, nagy felkészült-
séggel megírt, igen olvasmányos 
cikkeit. Neki és kollégáinak is kö-
szönhető, hogy látványosan fejlő-
dik a magyar vidék Kárpátalján, 
erősödik a gazdatársadalom. Én 
csak teszem a dolgomat, ahogy 
több ezer gazdatársam is, hang-
súlyozta a kitüntetés átvételekor a 
szakember, aki elismeréssel szólt 
azoknak a szakmai szervezetek-
nek a munkájáról, amelyek a kár-
pátaljai magyar agrárium felzár-
kóztatásán fáradoznak. 

Zárszavában Szilágyi Má-
tyás főkonzul gratulált a kárpát-
aljai magyarságnak a legutóbbi 
helyhatósági választásokon nyúj-
tott teljesítményhez. Az összefo-
gás eredménye, hogy sikerült az 
itteni nemzetrésznek megőriz-
ni politikai-gazdasági pozícióit. 
Ehhez kétségkívül szükség volt 
azoknak a honfitársainknak a ki-
emelkedő teljesítményére, akik a 
mostani kitüntetettekhez hason-
lóan példamutató munkát végez-
nek a kárpátaljai magyar nemzet-
rész szülőföldjén való megmara-
dása és boldogulása érdekében. 

Kovács Elemér

„Dicsőítsétek szent nevét, szív-
ből örüljenek, akik keresik az 
Urat! Folyamodjatok az Úr-
hoz, az ő hatalmához, keressé-
tek orcáját szüntelen!” (Zsolt 
105,3–4)

Sokan keresik Istent, de keve-
sen találkoznak Vele. Vannak, akik 
magukban akarják megtalálni, van-
nak, akik a természetben vélik fel-
fedezni. Sokan a tudományban re-
mélik, mások a csillagokat nézik, 
távolságukat, anyagukat vizsgál-
ják, hátha ott van. Pedig megtalál-
ható, mert Ő nem rejtőzködő Isten!

Mózes is akarta látni az Ő or-
cáját, Illés epekedett találkozni 
Vele. Isten arcát ember nem lát-
hatja, de megjelenik ma is, mint 
megjelent az Édenben. Hangja 
nem dörgés és nem villámlás – 
szelíd és halk, a szíved meghall-
hatja. Aki felismeri Őt, aki alázat-
tal elfogadja, annak az életében 
jelen van és ott is marad, mert Ő 
a „Vagyok” Isten.

Találkoztál-e már Istennel 
egy balesetben, egy átvirrasztott 
éjszakán, amikor gyermeked lá-
zas testét ringattad, amikor mun-
kát-kenyeret kaptál, amikor meg-
bocsátották bűnödet, vagy amikor 
éppen véget akartál vetni életed-
nek; amikor magadra maradtál 
és nem volt senki, aki vigasztaló, 
biztató szót szólt volna?

Istennel találkozni csoda – Is-
tennel találkozni mégis minden-
nap, mindenhol lehet. Aki találko-
zott már Vele, az soha nem tud-
ja elfelejteni; csak énekelni, ma-
gasztalni és dicsőíteni lehet Őt.

Ma is találkoztam Vele. Egy 
félénk, remegő szívű asszony pa-
naszkodott csalódásairól, az em-
berek rosszindulatáról. Remény-
telennek látja életét, minden sötét 
és bizonytalan körülötte. Hagy-
tam, hogy panaszkodjon, hogy sír-
ja ki magát, fájdalmát. Sokat nem 
mondhattam, hiszen a nyomorúsá-
ga valóságos, megoldani én nem 
tudom. Üres tanácsommal, szép 
szavakkal meg nem segítek.

Egy jézusi igét mondtam neki: 

Istennel mindennap találkozhatsz
„Jöjjetek én hozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok és meg-
terheltettetek és én megnyugoszt-
lak titeket”.

Megkérdeztem, eljönne-e velem 
Jézus elé, kérni a megoldást, a fele-
letet, a megnyugvást. Hajlandó volt 
imádkozni velem. Csendes esengés, 
hálaadás, kérés és magasztalás volt 
az imám. S mint vihar után, amikor 
eltűnnek a felhők, felfrissül a levegő, 
és minden csendes, ez az asszony is 
elcsendesedett, megbékélt. Semmi 
külső változás nem történt, nem lett 
gazdagabb, nem kapott jobb mun-
kát, szebb lakást, de találkozott Is-
tennel. Ezt mondta: „Úgy megnyu-
godtam; hátha Isten megsegít, ak-
kor még minden megoldódhat éle-
temben!”

Örvendezzen azoknak a szí-
ve, akik keresik az Urat, mert Ő 
megtalálható! Találkoztál már Is-
tennel? Akkor beszéld el „min-
den Ő csodáit”! Mert Isten jelen-
létében csodák történnek. Csoda 
a békesség, a szeretet, az öröm, 
csoda, ha el tudod fogadni körül-
ményeidet, mert elhiszed, hogy 
Isten a te körülményeid irányí-
tója. Mondj dicséretet, éneket az 
Úrnak! Zengje ajkad és szíved az 
Ő nagyságát! Találkozhatsz Isten-
nel örömben, bánatban, szépség-
ben és nyomorúságban. Ő keres 
téged, de te ne fuss előle, ne rej-
tőzködj, halld meg szelíd hangját. 
Boldoggá akarja tenni az életedet. 
Fiában, Jézusban, Isten önmagát 
ajándékozta a bűnös embernek, az 
elveszetteknek. Elveszett lennék 
nélküle, szerencsétlen lennék, ha 
hiányozna életemből.

Köszönöm, hogy megszólítottál, 
Istenem. Atyámmá lettél Megváltó 
Jézusom által. Köszönöm, hogy ve-
lem vagy. Szenvedéseimben, beteg-
ségemben erőt adtál, gyászomban 
vigasztaltál. Köszönöm, hogy örö-
möt, békességet és nyugalmat talál-
tam Benned. Imádom és magaszta-
lom szent nevedet. Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Szircsák Zoltán fotós és vállalkozó

A megörökített pillanat
Az esküvőn készült fotók a fiatal pár életének legemlékezetesebb pil-
lanatait örökítik meg, így fontos, hogy profi módon elkészített, va-
lamint a személyiségükhöz passzoló képek készüljenek. Az 1840-es 
években készítették el az első klasszikus esküvői portrét. Ma már 
szinte elképzelhetetlen a lakodalom egy profi fotós nélkül.

A Beregszászban élő Szircsák 
Zoltán már több mint tíz éve ké-
szít igazán különleges, krea-
tív felvételeket az ifjú párokról. 
Emellett – a biztonságunk sza-
vatolása érdekében – riasztórend-
szerek forgalmazásával is foglal-
kozik. Vele beszélgettünk tervek-
ről, sikerekről.

– Hogyan alakult ki a fotó-
zás iránti szeretete?

– Gyermekkoromban nagyon 
szerettem rajzolni, tehetségem is 
volt ahhoz, hogy az adott pilla-
natot megragadjam és hitelesen 
visszaadjam. Ez később megvál-
tozott és a fényképezés irányába 
kezdtem fordulni. Minél jobban 
érdekelt a téma, annál többet tá-
jékozódtam ez iránt. Akkoriban 
még olyan fényképezőgépek vol-
tak, amelyekből különböző tech-
nikákkal előhívhatóvá vált a fotó. 
Ez egy nagyon érdekes dolog volt 
számomra, egy izgalmas világa 
a fotózásnak. Majd egyre jobban 

fejlődött a technika, megjelentek a 
digitális fényképezőgépek, melyek-
nek a kezelését szintén el kellett sa-
játítani. Immár 14 éve űzöm ezt a 
mesterséget.

– Milyen jellegű képek készíté-
sét vállalja?

– Fő profilom az esküvői fotó-
zás. A párok nagy napjának szin-
te minden pillanatát megörökítem. 
Portrék mellett családi fotózást, ke-
resztelők, leánykérések fényképe-
zését is vállalom. Igyekszem tudá-
som legjavát nyújtani, hogy a meg-
rendelő mindig elégedett legyen 
az elkészült felvételekkel. Nagyon 
szeretem ezt a munkát, a család 
légköre, bensőséges viszonya kö-
zel áll hozzám. 

–  Mennyire könnyű vagy ne-
héz ez a szakma?

– Minden szakmának megvan-
nak a sajátosságai, amelyekbe bele 
kell tanulni. Mint mondtam, ami-
kor elkezdtem ezt a pályát, még elő 
kellett hívni a fényképeket, akkor 

azoknak a technikáit kellett meg-
tanulni. Majd el kellett sajátítani 
a modernebb fényképezők műkö-
dését, a velük való munkát. 
Azonban, ha az ember jól 
megtanulja a fotózás csín-
ját-bínját, és szívvel-lélekkel 
csinálja azt, akkor könnyű-
nek, sőt már hobbinak tűnik. 

– Mint minden ágazatot, 
ezt is fejleszteni szükséges.

– Természetesen úgy a 
technikai felszerelést, mint 
saját magunkat fejlesztenünk 
kell. Az internet világa sokat 
segít a tanulásban, az inspi-
rációban. Emellett Kárpátal-
ja több városában is indítanak 
tanfolyamokat, amelyeken én 
is részt veszek. Ezeken gya-
korlati jelleggel sajátíthatjuk 
el az újabb trükköket, meg-
oldásokat.

– Kárpátaljai sajátosság 
a több lábon állás. A fotózás 
mellett egy másik vállalko-
zást is elindított.

– Mindenki szeretné biz-
tonságban érezni magát, bizton-
ságban tudni házát, értékeit. Saj-
nos egyre több betörésről hallunk, 
így megjelent a kereslet a bizton-
sági rendszerek iránt. Ez nem egy 
újkeletű dolog, szintén több mint 
tíz éve foglalkozom ezzel. A kétez-
res évek közepén Beregszász egyet-
len internetszolgáltatójánál kezd-

tem el dolgozni. Ekkor jelent meg 
az a lakossági igény, hogy ha van 
internet hozzáférésük, legyen biz-

tonsági kamerájuk is. Nagyon ér-
dekelt engem ez a terület, sokat ol-
vastam róla. 

– Mi az, amit tud nyújtani a 
megrendelőinek?

– A legkülönfélébb biztonsági 
rendszerek beszerelését. Térfigye-
lő kameráink, vezeték nélküli riasz-
tó rendszereink vannak. Okos tech-

nikával dolgozunk, ami azt je-
lenti, hogy már internet kapcso-
lat sem szükséges a teljes körű 

működéshez. Emellett táv-
irányítású kapuk beszerelé-
sét is vállaljuk.

– Mi a sikerének titka?
– Úgy gondolom, hogy 

a megbízhatóság jelenti a 
titok nyitját. A megrendelő-
im – akár fotózásról, akár a 
riasztó rendszerek beszere-
léséről legyen szó – tudják, 
hogy megbízhatnak bennem, 
hogy amit elvállaltam, azt 
maradéktalanul teljesíteni is 
fogom. Szerintem csak így 
lehet dolgozni és megma-
radni a vállalkozói életben. 
Emellett pedig fontos, hogy 
az ember szeresse, amit csi-
nál, ne kényszerből, hanem 
hobbiként élje meg a mun-
káját, mert így örömben fog-
nak telni napjai.

– További tervek…
– Szeretnék fejlődni, ta-

nulni a szakmámban. Egy-
re több a munka, amit egyedül 
nem győzök, így munkatárs fel-
vételén is gondolkodom. Emel-
lett lenne ötletem a városunk fej-
lesztését illetően is, de ez egyelő-
re nem publikus.

– Mi pedig kívánjuk, hogy 
teljesüljenek az ötletei!

Kurmay Anita
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De mégis, miféle lázadásról 
lehetett szó az immáron érett szo-
cializmus korszakába lépő Szov-
jetunió egyik kisvárosának a fi-
ataljai részéről? Hisz az akko-

ri mércével mérve szinte minde-
nünk megvolt. A kötelező érett-
ségi után valamennyiünket a szá-
munkra kijelölt munkahelyek 
várták, már az iskolából meg-

Egy lokálpatrióta feljegyzései

A beregszászi korzó. 
Lázadó ifjúság (2.) 

Cikksorozatunk első részében arról írtunk, hogy a múlt század hat-
vanas éveinek közepétől kezdődően a beregszászi és a környező fal-
vakból ide ránduló fiatalság délutánonként birtokba vette a kor-
zót, és egymással szemben öt-hatfős csoportokban hömpölygött vé-
gig rajta. Hogy a tér akkori két végén, a ,,Majomszigeteken,, meg-
pihenjenek. S aki úgy gondolta, az itt egy másik csoporthoz szegő-
dött hozzá. Közben a táskarádiókból és a többnyire vállon cipelt, 
hatalmas orsós magnókból a legfelkapottabb nyugati együttesek 
számai szóltak. Mondanunk sem kell, hatalmas hangerővel. Ezt 
a szinte minden nap megismétlődő spontán vonulást a vállig érő, 
hosszú hajat viselő, s a kordivatnak megfelelően trapéznadrágot, 
később farmert, bőrdzsekit hordó fiatalok részéről egyfajta láza-
dásnak is tekinthettük, mivel a példaként eléjük állított pionír- és 
komszomolhősök, vagy a munkanormát többszörösen túlteljesítő 
élmunkások sem külsőleg, sem jellembeli tulajdonságaikat tekint-
ve csöppet sem hasonlítottak rájuk. 

kaptuk az irányítást, s adott volt a 
választás lehetősége is, hisz a vá-
rosban működő fafeldolgozó üze-
mek már a kezdőknek is jó fize-
tést biztosítottak, nemkülönben a 

vasgyár, vagy a falvakban gazdál-
kodó nagyüzemek, ahol a fejőnők, 
gépkezelők, dohánytermesztők na-
gyon szépen kerestek. Persze azt 
nap mint nap tapasztaltuk, hogy az 

ország vezetése inkább a nehéz- és 
a hadiipar fejlesztésére helyezte a 
fő hangsúlyt, így aztán egy normá-
lis cipőt, csizmát, pulóvert, kabá-
tot, dzsekit, sapkát, stb. nem lehe-

tett kapni az üzletekben, azt a kül-
földön élő rokonok kétévente enge-
délyezett meglátogatásakor próbál-
ták a szülők beszerezni. Merthogy 
a fiatalok nem nagyon hagyhatták 
el a birodalmat, az útlevél igénylé-
séhez ugyanis nélkülözhetetlen volt 
az illetékes komszomolbizottság ál-
tal kiadott jellemrajz, ám az illeté-
kesek többnyire nem javasolták en-
nek a dokumentumnak a kiállítását. 

Ami szinte hihetetlen: a boltok-
ban ritkaságszámba ment a déli gyü-
mölcs. A múltkor kíváncsiságból ki-
kérdeztem ötvenes-hatvanas korú is-
merőseimet, a legtöbbjük csak fel-
nőtt korban evett banánt. Persze utó-
lag már kimondhatjuk a verdiktet, 
ezt a társadalmat leginkább a hiány-
gazdálkodás jellemezte. 

A menő cuccokon kívül nem 
szenvedtünk hiányt semmiben, 
vallja mégis Árpád barátunk, aki 
naponta feltűnt a korzózók között. 
Így folytatja: jól emlékszem, Ricsei 
bácsi, aki egyszerre volt szódás és 
fagylaltos, hatalmas keréken moz-
gó hűtőpultjáról egy kopekért kínált 
szódavizet, háromért málnaszörppel 
ízesítettet, s a jégbe hűtött fagylalt-
ból egy adag sem került tíz-tizenkét 

kopéjkánál többe. A mostani Beat-
rice üzlet helyén működő élelmi-
szerboltban (Gasztronómban) natúr 
gyümölcsleveken kívül tejjel, gyü-
mölcsdarabkákkal ízesített koktélt 

ihattunk, szintén nem túl drágán, 
és a cukrászati részen árusított sü-
temények – kárpáti szelet, habroló, 
képviselő fánk, macskanyelv – is 
megfizethető áron került forgalom-
ba. Apropó, habroló! Ezt az édessé-
get talán csak Beregszászon nevez-
ték magyar nevén, másutt a környé-
ken csak trubocskinak hívták. Per-
sze, ez Beregszász. 

Kedves barátom! Ugye te sem 
gondolod komolyan, hogy a Szov-
jetunió, élén a megfellebbezhetetlen 
véleményű kommunista párttal egy 
demokratikus berendezkedésű or-
szág? Talán a hetvenes évek végén 
jártunk, amikor nagy hirtelen ezt a 
kérdést szögezte nekem Kálmán ba-
rátom, nem sokkal azután, hogy ha-
zakísértük az uszoda melletti tömb-
házakban lakó lányismerősét. 

– Hogy te milyen gyorsan tudsz 
témát váltani! – vágtam neki vissza, 
hisz az imént azt beszéltük meg, hogy 
Harsányi Gábor milyen nagyszerű 
alakítást nyújtott a Jó estét, nyár, jó 
estét, szerelem című filmben. 

De Kálmán mondatai később 
sem hagytak nyugodni. Hisz akkori-
ban határoztam el, hogy újságíró le-
szek, s amint lehet, elhelyezkedem 

a megyei pártlapnál. Hogy miért 
éppen ott? Mert másfajta sajtó-
orgánum akkoriban nem létezett. 
Még egy dolog motoszkált ezzel 
kapcsolatban a fejemben. Az effé-
le dolgokra nagyon érzékeny Mi-
hály barátom az egyik bemutatko-
záskor azt mondta, hogy az Ung-
vári Állami Egyetemen tanul. És 
aztán a maga cinikus hangján hoz-
zátette: persze, nincs is más ná-
lunk, csak állami egyetem. Hogy 
akkor miért kell ez a megkülön-
böztető jelző? 

Ugyan a Luxemburgi Rádió 
rendíthetetlenül nyomta a menő 
nyugati együttesek számait, mi-
kor éppen melyik volt a sláger-
lista élén, ám a nyugati ifjúság 
1968-as lázadásáról semmi sem 
jutott el hozzánk. Később tud-
tuk meg, hogy az ottani fiatalok 
a nyugati társadalom megmere-
vedett szokásrendszere, s annak 
rossz közérzete ellen így tilta-
koztak. Így utólag belegondolok: 
mégsem járja az, hogy az érettsé-
gi vizsgán szerencsésen túljutott 
amerikai fiatalember a családtól 
egy vadi új sportkocsit kap, s nem 
kell kemény felvételi vizsgákat 
tennie, hanem csupán beiratko-
zik egy – no persze nem a legfel-
kapottabb – egyetemre. Ott a ve-
lünk hasonszőrűek belecsömör-
löttek a polgári jólétbe, itt pedig 
az érettségi előtt álló kölyök hó-
napok óta azzal gyötri a szeren-
csétlen anyját, hogy neki Ferra-
rit vegyen. No, nem egy nyitott 
sportautót, hanem egy szintén pi-
ros-kék, deréktól a nyaki részig 
cipzáras pulóvert. Mert most itt 
az a divat. A tizennyolcadik élet-
évét betöltő fiatalembernek Ford 
Mustang modell a születésnapra 
ott, az érettségiző kölyöknek – ha 
szerencséje van – Ferrari puló-
ver itt. De mivel előbbiről nem 
tudtunk, nem is törődhettünk ez-
zel. Különben is, az öregek tu-
catszor elmondták, hogy a Szov-
jetunió száz évvel le van marad-
va Amerikától. 

(Innen folytatjuk.) 
Kovács Elemér

Kutassy Ilonát, a Kárpátaljai 
Állami Levéltár igazgatóhelyet-
tesét, a beregszászi részleg vezető-
jét már gyermekkorától érdekelte a 
múltunk mélyebb felfedezése. Ő is 
szívesen kutatja családja történetét, 
valamint a látogatóknak is segít el-
igazodni a feljegyzések tengerében.

– Meséljen magáról!
– Nagypaládon születtem, 

még abban az évben édesapá-
mat kinevezték iskolaigazgatónak 
Fertősalmáson, így oda költöztünk. 
Ott éltünk hat évig, azt követően 
kerültünk Beregszászba. A helyi 2. 
számú középiskolába jártam, ahol 
orosz nyelven tanultunk. Ezt kö-
vetően a huszti szakközépiskolá-
ban tanultam könyvtárosnak, majd 
felvételt nyertem az Ungvári Nem-
zeti Egyetem történelem szakára. 

– Hogyan került kapcsolatba 
a levéltárral?

– Elsőéves egyetemistaként 
kezdtem el dolgozni a levéltárban, 
ekkor teljesült egy gyermekko-
ri álmom. Édesanyám történész-
ként a diplomamunkáját levéltári 
kutatások alapján írta, és sokszor 
elhozott magával. Ez a légkör, az 

Beszélgetés Kutassy Ilonával, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatóhelyettesével

Egy szelet történelem
Történelmünk megismerése fontos feladat, hiszen így kaphatunk 
teljesebb képet a ma emberéről, magunkról is. A régi korok felfe-
dezésében – a régészeti kutatások mellett – nagy segítségünkre le-
hetnek a levéltárak dokumentumanyagai is. Emellett, ha őseinkről 
is szeretnénk többet megtudni, szintén a levéltárak segíthetnek csa-
ládfánk felkutatásában.

itt végzett munka annyira megtet-
szett nekem, hogy elhatároztam, én 
is itt szeretnék dolgozni. Ez az ál-
mom 1985-ben, immár harmincöt 
évvel ezelőtt teljesülhetett.

– Milyen feladatai voltak az 
évek során?

– Elsőként a dokumentumok 
restaurálásával kezdtem el foglal-
kozni. Mivel akkor egyetemista 
voltam, sok feladattal, fel kellett 
hagynom a restaurálással, így le-
véltáros beosztásba kerültem. Az 
évek során több vezetői szerepet is 
betöltöttem, 2003-tól pedig igazga-
tóhelyettes vagyok. 

– Milyen iratokkal találkozha-
tunk a levéltárban?

– Nálunk a legrégebben fenn-
maradt iratoktól kezdve 1944-ig ta-
lálhatóak meg dokumentumok. Az 
1945-től keletkezett és a napjainkig 
kiadott dokumentumok pedig az ung-
vári levéltárban vannak. Ennek ered-
ményeként a beregszászi részlegben 
az egyházi, magánlevéltárak gyűjte-
ményei, intézmények, szervezetek, 
vállalatok, intézetek, katonai és bel-
ügyi szervek iratait tanulmányozhat-
juk. A levéltárban rendszerezzük, res-

tauráljuk, nyilvántartjuk az iratokat, 
valamint van egy információs osztá-
lyunk is, amely segíti a kutatók mun-
káját. Sajnos kevés munkaerőnk van 
ahhoz képest, milyen mennyiségű 
iratot kell feldolgoznunk. Úgy gon-
dolom, a levéltárak megbecsültsé-
ge csökkent, pedig a múltunkat fon-
tos megismerni a jelenünk megérté-

se érdekében. Munkánkban sokat se-
gít Magyarország kormánya, akik az 
iratok digitalizálására egy bizonyos 
összeget különítettek el számunkra, 
valamint Budapest Főváros Levéltá-
ra, akik egy korszerű restauráló mű-
helyt is kialakítottak nálunk.  

– Említette, hogy a dokumen-
tumok egy része Ungváron, más-
részük Beregszászban található-
ak. Hogyan lehet összeegyeztetni 
a két részleg munkáját?

– 1945-ben megalakult a Kár-
pátaljai Központi Állami Történel-
mi Levéltár, amely egy központo-
sított levéltár volt Ungváron. Majd 
onnan az összes levéltári iratot 
1953-ban Beregszászba szállítot-
ták. 1989-ben Beregszászból a le-
véltár vezetősége áthelyezte szék-
helyét Ungvárra, és több dokumen-
tumot elszállítottak. Mondanom 
sem kell, kaotikus állapotok voltak. 
Beregszászban az iratok megőrzé-

se mellett megkereséseket is vég-
zünk. Ezeknek kérvényét Ungvár-
ra kell benyújtani, az igazgató el-
bírálja ezeket a kérvényeket, majd 
átkerülnek hozzánk, hogy ki tudjuk 
adni az igazolásokat. Néha több na-
pot is igénybe vesz egy-egy ilyen 
kérvény átszállítása, amely kelle-
metlenségekhez vezet.

– Említette, hogy kutatómun-
ka is folyik a levéltárban.

– Nagyon sok kutatónk van, 

szeretjük is őket. A folyamat úgy 
működik, hogy a főiskolai hallga-
tó vagy tanár hoz az intézményé-
től egy igazolást, hogy ő ott tanul, 
tanít, valamint egy kérelmet ír a 
levéltár igazgatójához, hogy mi-
lyen témában és mit szeretne ku-
tatni. Ezek a kérelmek elbírálás-
ra kerülnek, majd az adott sze-
mély egy évig végezhet kutató-
munkát a levéltárunkban. A leg-
többen a görögkatolikus püspök-
ség iratanyagát keresik, emellett 
egy-egy községnek a története is 
érdekli a kutatókat, valamint szép 
számban vannak családfakutatók 
is, hiszen sokan, köztük én is, kí-
váncsiak őseik történetére.

– Milyen meghatározó élmé-
nyei voltak az évek során?

– Említettem, hogy gyermek-
kori álmom volt a levéltárosi mun-
ka, amely nagy örömömre sikerült 
is. Emellett egy olyan dokumen-
tumot kézbe venni, amelyet Zsig-
mond király, vagy Mária Teré-
zia is megérintett, ellátta aláírásá-
val, nagyszerű érzés. Ez egy sze-
let a történelmünkből, amely ar-
ról tanúskodik, hogy volt kulturá-
lis, gazdasági élet vidékünkön, a 
régi időkben is fejlődött városunk.

– Mivel foglalkozik szabad-
idejében?

– Mindig is szerettem olvasni, 
főként történelmi témájú íráso-
kat. Ha tudok, ennek a szenvedé-
lyemnek ma is hódolok. Emellett 
a családommal töltöm az időmet. 
Bennük van minden örömöm.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Az illusztrációkat Gogola Zoltán készítette
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1. Védjük az egészségeseket, 
izoláljuk magunkat!

Vonuljunk önkéntesen házi 
karanténba, akkor is, ha azt sen-
ki nem ellenőrzi. A COVID na-
gyon könnyen adódik át egyik 
emberről a másikra, ezért lehe-
tőleg senkivel se találkozzunk. 
Kérjünk segítséget a bevásár-
lásban, de ilyenkor is figyeljünk 
az érintés kerülésére. Betegnek 
lenni nem szégyen, a koronaví-
rus sajnos nem válogat.

2. Értesítsünk mindenkit!
A COVID a tünetek megje-

lenése előtt 48 órával már fertő-
ző lehet. Ezért fontos, hogy min-
denkit értesítsünk a fertőzésünk-
ről, akivel ebben az időben talál-
koztunk. Akkor a legnagyobb a 
fertőzés továbbadásának az esé-
lye, ha maszk nélkül 15 percnél 
hosszabb ideig, közel, egy belső 
légtérben találkoztunk valakivel. 
Ne aggódjunk, és ne okoljuk ma-
gunkat. A fertőzést teljesen el-
kerülni nem lehet. Sajnos a ví-
rus most már mindenhol ott van, 
bárki bárhol elkaphatja. Annyi a 
fontos, hogy mindenkit tájékoz-
tassunk, akit általunk érinthet a 

A betegségen átesett orvos tanácsai

A koronavírus kezelése otthon
Egyre többen kapjuk el a COVID-19 betegséget, és az ismerőseink 
között is egyre gyakoribb a fertőzés megjelenése. A legtöbben tü-
netmentesen vagy enyhe tünetekkel esnek át rajta, a betegek egy 
kisebb (de sajnos még így is elég nagy) hányada azonban súlyos 
tünetekkel küzd. Ez a cikk elsősorban azoknak szól, akik elkap-
ták ugyan a kórt, de annak enyhébb lefolyása miatt nem igényel-
nek kórházi ellátást. Következzenek a teendők otthon is kezelhe-
tő covid-fertőzés esetén az orvostudomány állása és a saját tapasz-
talataim szerint. 

fertőzés. Azt viszont ne feledjük, a 
vírus elterjedéséért és a járványért 
nem mi vagyunk a hibásak.

3. Vegyük fel a kapcsolatot 
családorvosunkkal!

Ő fog bennünket ellátni taná-
csokkal és tesztelésre beutalni. Ab-
ban is segíteni fog, hogy milyen tü-
netek esetén mi a teendő, például 
mikor kell kórházba menni.
4. Izoláljuk magunkat a család 

többi tagjától is!
A COVID otthon is tud fertőzni. 

Ha mindannyian betegek vagyunk, 
akkor egymás állandó felülfertő-
zése súlyosbíthatja a tüneteket. Ha 
van COVID-negatív is a háztartás-
ban, akkor pedig törekedni kell rá, 
hogy legalább ő ne kapja el a be-
tegséget. Aludjunk külön, és nappal 
is tartózkodjunk külön helyiségek-
ben. Fokozottan figyeljünk a fertőt-
lenítésre és a személyes higiéniára!

5. Gondoskodjunk 
háziállatainkról!

Ebben is érdemes segítséget 
kérni, ha az állapotunk miatt nem 
tudjuk megfelelően ellátni őket. 
Ritka esetben a kutyák és macs-
kák is elkaphatják a koronavírust. 
Ha tehát szoros kontaktusba kerü-

lünk egy háziállattal, ő is kontakt-
nak, potenciális fertőzőforrásnak 
tekinthető. Ne kerüljön szoros kon-
taktusba az állat pozitív és negatív 
emberrel is!
6. Hívjunk orvost vagy mentőt, 

ha szükséges!
Az esetek túlnyomó részében 

a COVID otthon kezelhető, orvo-
si beavatkozás nélkül. Ijesztő tüne-
tek észlelése esetén azonban min-
denképp fontos, hogy azonnal te-
lefonáljunk! Még akkor sem biz-
tos, hogy az orvos kórházi ellátást 
fog javasolni, vagy egyáltalán ki 
fog jönni a mentő, tehát egy tele-
fonnal még biztosan nem lesz baj. 
Ezek a tünetek jelezhetnek súlyos 
betegséget: légszomj, tartós mell-
kasi fájdalom, kékes elszíneződés 
az ajkakon, száj körül, arcon, tu-
datzavar, extrém gyengeség, hirte-
len állapotromlás.
7. Gyógyszeres kezelés otthon!

Az orvossal való egyeztetés 
után a tüneteinket otthon is fontos 
kezelnünk. Ha 38,0 °C fölé megy a 
lázunk, vagy akár, ha alacsonyabb 
is, de gyengék, fejfájósak vagyunk 
tőle, vegyünk be lázcsillapítót. Bár-
melyik paracetamol (más néven 
acetaminophen) tartalmú gyógyszer 
jó választás. Egyszerre 500 mg-ot 
szabad belőle bevenni, legalább 4 
óra különbséggel. A COVID általá-
ban száraz köhögéssel jár, amely el-
len a bő folyadékfogyasztás mellett 
a köhögéscsillapítók (antitusszív 
szerek) használatosak. Torokfájás 
ellen pedig hatásosak a torokfá-
jás elleni olvadó tabletták és a házi 
praktikák is, úgy mint a sós vizes 
gargarizálás, a mézes tea vagy ép-
pen a hideg fagyi. Az immunrend-
szer működéséhez és ezzel együtt 
a vírusok legyőzéséhez fontos az 
A, B6, B12, C, D, E vitaminok, a 
folsav, cink, vas, szelén, magnézi-

um, réz, illetve az omega-3 zsírsa-
vak elégséges mennyisége a szerve-
zetben. Ezeket is javasolt szedni a 
betegeknek (sőt a tünetmenteseknek 
is) a napi előírt mennyiségben. A C 
és D vitamint emelt dózisban java-
solt szedni, C-vitaminból legalább 
napi 200 mg-ot (de a napi 2000 mg 
sem árt), D-vitaminból pedig napi 
2000 nemzetközi egységet (ez 50 
ug-nak felel meg).

Ne hagyjuk abba az ACE-gátló 
vérnyomáscsökkentő szedését! A 
COVID ugyanis ugyanazt a sejt-
felszíni receptort használja a fer-
tőzésre, mint az ACE-gátló gyógy-
szerek a vérnyomáscsökkentésre. 
Ez egy érdekes véletlen egybeesés. 
A hétköznapokban ez csak annyit 
jelent, hogy a -pril végű hatóanya-
gú gyógyszereket (pl. captopril, 
enalapril) nem szabad kihagy-
ni COVID idején, mert ez súlyos-
bíthatja a tüneteket. Valószínűleg 
azért, mert a megszokott gyógyszer 
helyett a koronavírus fog nagyobb 
mennyiségben a szervezetbe jutni. 
Aki nem szed, az viszont most ne 
kezdje el, nem segít!

A fokhagyma, pirítós, gyömbér, 
meggybefőtt, mézes tea és a hason-
ló ártalmatlan házi praktikák biz-
tosan nem okoznak bajt senkinek, 
nyugodtan lehet őket alkalmazni, 
bár magát a vírust sajnos nem ké-
pesek elpusztítani. Az alkohol sem 
gyógyít, még a házi pálinka sem, 
ezt inkább kerüljük, amíg betegek 
vagyunk!

A COVID további gyógyszeres 
kezelése már orvosi, általában kór-
házi feladat.

8. Igyunk, együnk eleget!
Figyeljünk az elégséges folya-

dékbevitelre! Ha fáj is a torkunk 
vagy nehéz is felkelni, akkor is 
gondoskodjunk róla, hogy mindig 
fogyasszunk elég folyadékot, és a 

változatos étkezésről se feledkez-
zünk meg! 

9. Teszteltessük magunkat!
Ha enyhék is a tüneteink, ér-

demes COVID-19 PCR-tesztet 
végeztetnünk. A pozitív teszt 
egyébként arra is jó lesz, hogy 
gyógyulás után külföldre tudjunk 
utazni. Egyes országok ugyanis 
eltekintenek a karantén köteles-
sége alól, ha valaki már átesett a 
fertőzésen. 

10. Vigyázzunk a mentális 
jóllétünkre is!

A COVID nemcsak a testet, 
hanem a lelket is megviselheti. 
Az izolált, házi karanténban lévő 
beteg könnyedén magányosnak 
érezheti magát. A betegség fenye-
getése szorongással töltheti el az 
embert. A szabályok kuszasága, 
a váratlanul bejelentett intézke-
dések, a túlterhelt egészségügyi 
és közszolgálati rendszerek pedig 
bizonytalansággal tölthetik el az 
otthon lévőket. Úgyhogy ezekkel 
is fel kell venni a harcot. A beteg-
ség pedig nem szégyen, így a jár-
vány közepén bárki bárhol elkap-
hatja, emiatt se aggódjunk.

Legyen napirendünk, regge-
lente öltözzünk fel ruhába és te-
gyünk-vegyünk a lakásban, ameny-
nyit csak tudunk. Tartsuk a kapcso-
latot a családunkkal és barátainkkal, 
beszélgessünk sokat! Tornázzunk, 
mozogjunk bent a szobádban!

11. Tájékozódjunk hiteles
 forrásokból!

Kövessünk hiteles hírforrásokat 
és tájékozódjunk! Az interneten és 
a való életben a legszélsőségesebb 
véleményekkel találkozhatunk. Ne 
higgyünk a vírustagadóknak, de ne 
is essünk pánikba! A COVID egy 
betegség, amit a legtöbb esetben 
otthon is le lehet győzni.

Bárdos Dávid

Katona József szülőháza 
stílusos helyszínt biztosított az 
előadás számára. A múzeum-
ként és közösségi térként üze-
melő épületben régi rajzok, le-
velek, dokumentumok, fest-
mények, korabeli tárgyak és 
ruhák idézik meg a nagy író 
korát. Az előadói asztalon 
lévő nagy könyvbe egykor 
Katona József jegyezte le 
gondolatait. 

Lengyel János bevezetés-
ként röviden ismertette a kez-
deteket, a Kárpátalján mű-
velt magyar irodalom hely-
zetét a Szovjetunióban. Sa-
ját meglátása szerint hat ge-
nerációba sorolta a kárpátal-
jai szerzőket, de kihangsú-
lyozta, hogy az 1960-as évek 
második felében kibontako-
zó, úgynevezett Forrás-stú-
dió tagjain kívül nem beszél-
hetünk irodalmi generációk-
ról a szó klasszikus értelmé-
ben. Szót ejtett a kistérség iro-
dalmi folyóiratairól, amik közül 
némelyek csak rövid ideig lé-
teztek. Sajnos napjainkban csak 
az Együtt létezik, viszont meg-
jelenése biztosított, sőt, néhány 
éve a korábbi négy szám helyett, 
évente hat jelenik meg. A folyó-
irat kapcsán kitért Nagy Zoltán 
Mihály és Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas íróink munkás-

Kárpátalja Kecskeméten
A közelmúltban a kecskeméti Katona József Emlékházban Kárpát-
aljáról jöttem címmel a kortárs kárpátaljai irodalomról tartott elő-
adást Lengyel János beregszászi születésű író, újságíró, történész. 
A rendezvényre a Köszönjük Magyarország! program támogatásá-
val a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Em-
lékház és a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület szervezésé-
ben jött létre. A világjárvány miatt sokan otthon maradtak, ezért 
családias hangulatban telt a találkozó, ahol a közönség tulajdon-
képpen két előadást hallhatott. Ugyanis a nézők kérdésére vála-
szolva az előadó röviden felvázolta az kárpátaljai közállapotokat.

ságára, de nem hagyta ki Finta Évát 
és Füzesi Magdát sem, akik tavaly 
ugyancsak átvehették a rangos iro-
dalmi elismerést. Emellett szót ej-
tett olyan Magyarországon kevés-

bé ismert szerzőkről is, mint Bartha 
Gusztáv, Ferenczi Tihamér, Tárczy 
Andor, Zselicki József stb. Az elő-
adót meglepte és némileg elszomo-
rította, hogy a közönség egyetlen 
kortárs kárpátaljai írót sem ismer. 

A folytatásban sorra vette a fon-
tosabb szerzők munkásságát, de mi-
vel a szervezőkkel egyórás műsor-
ban állapodtak meg, mindegyikükre 
csak néhány perc jutott. A legújabb 

generáció kapcsán ismertette a 
Kovács Vilmos Irodalmi Társa-
ság történetét, bemutatta tagjait, 
kiemelve Csordás Lászlót, Mar-
csák Gergelyt, Shrek Tímeát és 
Kertész Dávidot. Sz. Kárpáthy 
Katáról külön is beszélt, mivel 
a pályakezdő író időközben már 
sikeresen bemutatkozott a Ma-
gyar Múzsában. Az említett fo-
lyóirat a Magyar Újságírók Kö-
zösségének kulturális kiadványa, 
Lengyel Jánost pedig nemrég be-
választották a szakmai szervezet 
elnökségébe. Többek között fel-
adatai közé tartozik, hogy minél 
szélesebb körben megismertesse 
a lapot, továbbá minél több elis-
mert szerzőt nyerjen meg a lap-

ban való publikálásra. En-
nek függvényeként a közön-
ség ajándékba kapott néhány 
példányt a Múzsa korábbi 
számaiból. A folyóirat tulaj-
donképpen otthon van Kecs-
keméten, hiszen itt él Lovas 
Dániel, a MÚK elnöke, aki 
egyben a Magyar Múzsa fő-
szerkesztője is. Ő is jelen 
volt a teremben.

A folytatásban Lengyel 
megemlítette, hogy Shrek 
Tímea éppen aznap adott 
életet kislányának, amit a 
jelenlévők megtapsoltak. 
Tímea férje Marcsák Ger-
gely, akinek Fekete Tisza 
című bemutatkozó kötete 
három jelentős díjat is el-
nyert. Lőrincz P. Gabriella 

kapcsán megemlítette, hogy az 
ugyancsak beregszászi születésű 
költő pályája töretlen ívben emel-
kedik és tavaly beválasztották a 
Magyar Írószövetség elnökségé-
be. Az előadás végén azon szer-
zőkről is beszélt, akik sajnos idő-
közben elhallgattak, mint Fodor 
Géza, Becske József Lajos vagy 
Bakos Kiss Károly. 

K. J. Mitracsek Ödön

A Rákóczi Szövetség Bereg-
szászi Alapszervezete amellett, 
hogy tagsága számára igyek-
szik kulturális, hagyomány-
őrző programokat, megemlé-
kezéseket szervezni, nyomon 
követi a beregszászi és a be-
regszászi járási civil szerveze-
tek mindennapjait is. Közülük 
néhánnyal szorosabb együtt-
működés alakult ki az el-

múlt években. Ilyen kooperá-
ció eredménye lett az a nyug-
díjas találkozó is, amelyet a 
Beregvidéki Nyugdíjasok Pe-
tőfi Sándor Egyesülete szerve-
zett november 19-én. 

Többéves  hagyományt 
követve az idősek napja al-
kalmával szervezzük meg a 
nyugdíjastalálkozót, amely-
nek idén a gáti Arizóna étte-
rem adott otthont. Az esemény 
kiváló alkalmat biztosított a 
Rákóczi Szövetség beregszá-
szi alapszervezete elnökének, 
hogy elismerő oklevelet adhas-

 A Beregvidéki Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesületben

Idősek napja
son át Csobolya Józsefnek, Sza-
bó Bélának, Bakó Jolánnak, Var-
ga Mihálynak, Máté Andrásnak, 
Karmacsi Ilonának  a kárpátaljai 
és a beregszászi magyarságért 
végzett tevékenységükért. 

A rendezvény elején egyper-
ces néma főhajtással emlékeztek 
a közelmúltban elhunyt dr. Halz 
Józsefre, a Rákóczi Szövetség 
tiszteletbeli elnökére. 

Goncz Tibor, a Beregvidéki 
Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egye-
sületének elnöke elmondta, hogy 
nagyobb rendezvényt terveztek 
erre az évre, de a koronavírus-jár-
vány miatt csak kisebb és kevesebb 
rendezvényt lehet megszervezni. 
Abbéli reményének adott hangot, 
hogy a jövő szebb évet hoz ránk. 

A szervezők finom vacsoráról 
is gondoskodtak. A rendezvény fő 
támogatója a Rákóczi Szövetség 
és a tagság volt. 

Goncz Tibor, a Rákóczi 
Szövetség Beregszászi 
Szervezetének elnöke
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A ribiszke és a málna termesz-
tése Kárpátalján a közeljövő-
ben, úgy gondolom, figyelem-
be véve a piaci igénye-
ket, kimondottan cél-
szerű lenne. Felmerül 
a kérdés: miért?

Legelőször is az 
ökológiai és talajvi-
szonyok szinte ideáli-
sak ennek a két kultúrá-
nak a termesztésére. És 
ha ez így van, akkor ez 
azt jelenti, hogy jövedelmező is. 

Az utóbbi cikkeimben azokat 
a kultúrákat említettem, amelyek 
a közeljövőben kimondottan jó, 
biztos jövedelmet fognak hoz-
ni a termelőnek, mert erre egy-
re jobban nőnek a piaci igények.

Nálunk az utóbbi években 
a szamócatermesztés lett a slá-
ger, és aki idejében és szaksze-
rűen elkezdte a termesztését, bi-
zony szép jövedelemre tett szert. 
Az utóbbi években több, nehezen 
kezelhető betegség jelent meg (az 
egyik közölük az alternária), ami 
nagy pusztítást végzett, és ezért 
sokan abbahagyták a szamóca 
termesztését. 

A fekete ribiszke termesz-
tése függ nagyon a talajviszony-
októl, ezért a talaj előkészítésére 
és trágyázására figyelemmel kell 
lennünk. Nagyüzemben 12 éves, 
a házi kertekben pedig hosszabb 
életű ez a kultúra. A jól előkészí-
tett, harmonikus tápanyagellátású 

A ribiszke és málna 
termesztése Kárpátalján

földekben nagyon gyorsan fejlődik, 
erős bokrot fejleszt, és már a har-
madik évben számottevő termést 

adhat.
A növénytelepítés 

előtt feltétlenül megkí-
vánja a 40 cm mély ta-
lajművelést, amely előtt 
azonban el kell végezni a 
nagy adagú alapozó trá-
gyázást. A ribiszke gyö-
kérzete a felső, 40 cm-es 
talajrétegben helyezke-

dik el, ezért ennek a tápanyagtartal-
ma a meghatározó. Különösen ér-
zékeny a kálium műtrágyák hasz-
nálatára. Termesztésére legalkal-
masabb a laza vagy középkötött, 
jó vízgazdálkodású, enyhe sava-
nyú talaj (pH 5-5,5). 

A ribiszke legrégibb, legáltalá-
nosabban elterjedt művelési módja 
a bokorforma. A bokorban a termő-
részek lazán, kedvező megvilágí-
tásban helyezkednek el. A ribiszke-
bokrok elérhetik az 1-1,2 m-es át-
mérőt és az 1-1,6 m-es magasságot 
is. Házikertben kisgépekhez 2,5 x 
1 m-es, kézi műveléshez pedig 2,2 
x 1 m térállást javasolunk a bokor-
művelésű ribiszkés telepítéséhez. A 
telepítés ideje és módja nagy hatás-
sal van az ültetvény fejlődésére és 
termőképességére. A szakszerűtlen 
ültetés gyenge fejlődést és korai el-
öregedést eredményez. Hazánkban 
általában az őszi ültetés jobb fejlő-
dést ad. Még a késő őszi fagymen-
tes napokban végzett telepítés is 

kedvezőbb a tavaszinál, mert az 
ültetéskor megsérült hajszálgyö-
kerek vagy gyökérszőrök rege-
nerálódása tél végére megindul.

Szeretnék pár szót írni a mál-
náról is. Az egyik legjövedelme-
zőbb kultúra ebben az időszak-
ban, igaz, a termesztéskor sok 
probléma is van vele. Betegsé-
gek, kártevők is gyakran meg-
támadják, különösen, ahol sűrű 
az ültetvény. A legveszélyesebb, 
ami a nem megfelelő figyelem 
következménye: a szürkepenész. 
Ez a betegség elviheti az egész 
évi termést. Azért a mai modern 
ültetvények figyelembe veszik 
ezeket a problémákat, szaksze-
rű védekezést kaphatunk a kár-
tevők és betegségek ellen. Igaz, 
1 hektár modern ültetvény telepí-
tése 10-15 ezer euró. Ez nem ke-
vés pénz. Ebben benne vannak a 
talajelőkészítési munkálatok, a 
tápanyagellátás, a csemeték ára 
és a támrendszer, illetve az ön-
tözőrendszer kiépítése is. Ilyen 
ültetvények potenciális termőké-
pessége elérheti a 25-30 tonnát. 

Ilyen ültetvényeket csak 
olyan gazdák tarthatnak fenn 
önerőből, akiknek minimum 3-5 
hektár nagyságban gondolkod-
nak. Célszerű lenne, úgy gondo-
lom, élni a támogatási lehetősé-
gekkel ezzel kapcsolatban.

Azért ezekről a kultúrákról 
írtam, mert van jövőjük jövedel-
mezés szempontjából és a piac-
gazdaság is virágát éli (mert ex-
portálni is tudjuk).

Kérdéseikre szívesen vá-
laszolok, hívjanak bátran: 
0503723469 és 0975166318.
Novák András, a Terra Dei 

szaktanácsadója

 Cikksorozatunk előző részében 
eljutottunk a puffertartályok 
témaköréhez. Meglepően nagy 
volt a gazdák körében az érdek-
lődés a téma iránt. A többségük 
hallott vagy olva-
sott ezt-azt a témá-
ban, azonban nem 
igazán tudják, hogy 
mire is számíthat-
nak a beszerelésétől, 
valamint hogy az el-
várt eredmény el-
éréséhez mekkorá-
ra van szükség. Eb-
ben a cikkünkben ezért egy ki-
csit mélyebben is elmerülünk 
ebben a témában.

Miért van rá szükség?
A családi házak hőigénye fo-

lyamatosan változik mind az év-
szaktól, mind a napszaktól 
függően. Azonban a fatüze-
lésű kazánok teljesítménye 
adott, azt a maximális hő-
igény alapján választjuk ki 
a vásárláskor, hisz a legna-
gyobb hidegben is biztosí-
tani kell a szükséges szobai 
hőmérsékletet. Viszont a fa-
tüzelésű kazánok hatásfoka 
csak a nominális teljesítmé-
nyük környékén optimális, 
ha ettől jelentősen eltérünk, 
akkor a kazánunk „fateme-
tővé” válik. Ennek az ellent-
mondásnak a feloldására szol-
gál első sorban a puffer-, vagy 
más néven hőtároló tartály. A 
puffertartály leegyszerűsítve nem 
más, mint egy hatalmas, jól leszi-
getelt víztartály, amit a kazán és 
a radiátorok közé szerelünk be. A 
legegyszerűbb megoldásnál a ka-
zán a tartályban lévő vizet mele-
gíti fel, míg a ház fűtési rendsze-
re nem a kazánra van közvetlenül 

Gázáremelés után…

A hőtároló (puffer) tartályokról
csatlakoztatva, hanem a fent emlí-
tett puffertartályra. Ez a megoldás 
lehetővé teszi, hogy a maximális 
hőigényhez méretezett kazánunkat 
szakaszosan üzemeltessük a maxi-

mális hatásfokon. A „fe-
lesleges” hő egy részét 
ilyenkor a puffertartály 
tárolja, s onnan vesszük 
ki a „tűzszünet” idején.

A teljesítmény-ki-
egyenlítő szerepén túl 
a puffertartálynak több 
más funkciója is van: 
biztonsági ,  kényel-

mi, valamint költségcsökken-
tő szerepe. Ezeknek a funkciók-
nak a figyelembevételével kell a 
puffertartályunkat méretezni.

A puffertartály méretezése.
1. Biztonsági szempont

Amikor a biztonsági szempont-
ból indulunk ki a puffertartály mé-
retezésénél, akkor azt vesszük fi-
gyelembe, hogy egy üzemzavar 
esetén, amikor leáll a ház fűté-
si rendszerében a víz keringése, 
mekkora víztömeg képes felven-
ni a teletankolt kazánban lévő tü-

zelőanyag teljes hőenergiáját anél-
kül, hogy felforrna. Ez arányban 
van a kazán nominális teljesítmé-
nyével, és függ a felhasznált tüze-
lőanyag fajtájától. A háztartási ka-
zánokba általában másfél órára ele-
gendő tűzifa fér el.

Ez azt jelenti, hogy egy átla-
gos családi ház fűtéséhez szüksé-
ges 25kW kazánteljesítmény ese-
tén mintegy 35 kWh hőenergia el-
nyelésére képes puffertartályra van 
szükség. A számítások szerint en-
nek a hőenergiának a felvételére 
mintegy 1300 liter víz képes, mi-
közben 60-65 0C üzemi hőmérsék-
letről a maximális 90 0C-ra meleg-
szik fel. Tehát innen ered az a szé-
les körben elterjedt „ökölszabály”, 
hogy a puffertartály kiválasztása-
kor a kazánteljesítmény minden 
egyes kW teljesítményére 50 li-
ternyi puffertartály-űrtartalomra 
van szükség.

2. Kényelmi szempont
Amikor a kényelmi szempon-

tokból indulunk ki a puffertartály 

méretezésénél, akkor azt számoljuk 
ki, hogy a nyugodalmas éjjeli alvás 
érdekében mekkora víztömeg képes 
akkora hőenergiát tárolni, amely 
legalább 8 órán át képes biztosítani 
a ház fűtését a leghidegebb téli éj-
szakákon is. Ha csak teljes egészé-
ben a puffertartály hőkapacitását, 

azaz a hőtároló képességét ven-
nénk figyelembe, akkor megle-
hetősen nagy, mintegy 4000 li-
teresre lenne szükségünk. Azon-
ban normál körülmények között 
a ház falai egyfajta puffer-tömeg-
ként szolgálnak, s ez mintegy fe-
lével-harmadával csökkenti a 
puffertartály szükséges méretét, 
esetünkben kb. 2000–2500 liter-
re. Ennyi víz képes tárolni és le-
adni mintegy 200 kWh hőenergi-
át, ami egy átlagos családi ház éj-
szakai fűtéséhez szükséges a leg-
hidegebb téli éjszakákon. Eköz-
ben a puffertartályban lévő víz a 
megengedett 90 0C-ról mintegy 
40-50 0C-ra hűl le.

3. Egyéb szempontok
Nagyon sokszor előfordul, 

hogy családi okokból szüksé-
gessé válik a lakterület kibőví-
tése. Ez természetesen a kazán 
cseréjét is magával vonná, hisz 
a megnövekedett lakterülethez 
nagyobb teljesítményű kazán is 
kell. Azonban egy jól méretezett 

puffertartály beiktatásával ez 
elkerülhetővé válhat, miköz-
ben a fent említett szempon-
tok is jórészt teljesülnek. Leg-
feljebb egy kicsit hosszabb 
ideig tart majd napközben a 
puffertartály felfűtése.

További előnye a puffer-
tartályoknak, hogy egy hő-
cserélő segítségével bizto-
sítani tudjuk vele a család 
melegvízellátását is. Ezen 
túl lehetőséget biztosít arra, 
hogy minden lehetséges hő-
forrást rákössünk: gázkazán, 
fatüzelésű kazán, napkollek-
tor, vagy az olcsóbb éjszakai 
árammal is felfűthetjük, ha 

ilyen villanyóránk van. S ezen 
fűtési lehetőségek közül akkor 
és azokat használjuk, amelyek a 
leghatékonyabbak az adott idő-
szakban.

Gál István 
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A magyar falvakban szép és gaz-
dag hagyománya van a házak vi-
rágokkal való díszítésének.

Az utcára néző ablakban 
minden gondozott házban – kü-
lönösen az eladó lányok házá-
ban – kellett lennie két-három 
cserép fuksziának, ciklámennek 
vagy afrikai ibolyának, az ámbi-
tus párkányán meg sok-sok cse-
rép muskátli, viola, rozmaring 
pompázott.

A tavasztól őszig virágos ab-
lakok az első fagyok közeledtével 
kiüresednek, mert a ládákban levő 
növények érzékenyek a hidegre, 
ezért a ládákat rendszerint fagy-
mentes helyre menekítik. Pedig 
a téli hónapokban még nagyobb 
szükség volna arra, hogy az ab-
lakban valami élőt, zöldet, vidá-
mat lásson a szobába kényszerü-
lő ember. Ezért jobb volna az ab-
lakládákat (amelyeknek nem árt a 
hó, a fagy, a zimankó) a helyükön 
hagyni és növényekkel vagy nö-
vényi részekkel feldíszíteni.

A földdel megtöltött ládák-
ba lehet ültetni borostyánt, téli-
zöld meténget (Vinca minor). Az 
északi fekvésű, napsütést nélkü-
löző ablakokban ezek egész év-
ben jól mutatnak.

A jól fejlett százszorszép, a 
nefelejcspalánták már ősszel el-
kezdenek virágozni, de különö-
sen szépek és nagyon formagaz-
dagok az árvácskák, amelyek ta-
vasszal a muskátlik kiültetéséig 
gazdagon virágoznak.

Jó szolgálatot tesznek az 
ablakládákba tűzött  örök-
zöld fenyőágak, vagy a kis 
tű- és lomblevelű örökzöl-
dek, mint a puszpáng (Buxus 
sempervirens), az erika, a ma-
gyal (Ilex aquifolium) és a ma-
hónia (Mahonia japonica).

Ablakláda – 
télidőben: ne 

maradjon parlagon

Néhány hétig díszítenek a színes levelű növények levágott ágai: 
a páfrányfenyő (Ginkgo biloba), a mezei juhar (Acer campestre), az 
ujjas juhar (Acer palmatum) és a szömörce (Rhus cotinus).

Nagy változatosságot kínálnak a bogyós ágak, mint például a pi-
ros bogyós tiszafa (Taxus baccata), a borbolya (Berberis Thunbergii), 
az ördögcéma (Lycium halimifolium), a fekete bogyós boros-
tyán (Hedera helix), a fekete bodza (Sambucus nigra), a fehér bogyós 
hóbogyó (Symphoricarpos albus), a fagyöngy (Viscum album) és a 
sárga bogyós homoktövis (Hippophae rhamnoides), valamint a tűz-
tövis (Piracantha coccinea).

Az ősszel már többet öntözött és jobban táplált karácsonyi kak-
tuszt november elején állítsa az ablak közelébe, világos helyre, 
ahol az átlagos hőmérséklet 15–18 fok.

Ügyeljen arra, hogy a föld a cserépben soha ne száradjon ki, de 
óvakodjék a túlöntözéstől is.

Legjobb, ha kétnaponta 2-3 dl vízzel látja el a közepes mére-
tű növényt. A bőséges tápanyagellátásról hetente egyszer tápolda-
tos öntözéssel gondoskodjék. Ez fontos, mert a növény a virágzás-
ra készülve sok tápanyagot igényel.

Figyelem! A karácsonyi kaktusz helyét nem szabad ilyenkor vál-
toztatni, de még a cserepet se szabad forgatni, mert akkor a bimbók 
más irányból kapják a fényt, aminek hatására gyakran ledobja a még 
ki sem nyílt virágait. Egyszerű, de nagyon eredményes módszer az, 
hogy krétával kis vonalat húzunk a cserépre és a tartópolcra is; így 
takarítás után is ugyanarra a helyre lehet a cserepet állítani!

Elvirágzás után a karácsonyi kaktusz hajtásait kissé vissza 
lehet vágni, hogy bokrosodjék és még több virágot hozzon a 
következő karácsonyra. A levágott hajtások könnyen meggyö-
keresednek.

Így boruljon virágdíszbe az ünnepekre! 



Csütörtök December 3.

Köszöntjük Ferenc, Olívia nevű olvasóinkat!

Hétfő November 30.

Köszöntjük András, Andor nevű olvasóinkat!

Kedd December 1.

Köszöntjük Elza nevű olvasóinkat!

Szerda December 2.

Köszöntjük Melinda, Vivien nevű olvasóinkat!

2020. 
november 25.8 Heti műsor

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

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

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

legendák velünk 
élnek

00:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

01:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am. krimisor.

02:00 Autogram
02:30 A megölhetetlen

Am. akciófilm

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

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
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 Magánnyomozók
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Édeni kertek
13:20 Kém a jégen - 

Hogy filmezzünk 
jegesmedvét

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Tévéfilmsor.
22:05 Kenó
22:10 Ne ölj! II

Krimisor.
23:15 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:25 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 Fülszöveg: 

Hanczár János
02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Unió27

04:25 Kincsesládánk
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:40 Az utódok 

reménysége
11:10 Magdolna

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

kos konyha
17:55 Ízőrzők: Bucsuta
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Illés Lajos 

Emlékkoncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Illés Lajos 

Emlékkoncert

04:50 Labdarúgó 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Bringasport
07:45 Szabadidő
08:15 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Tollaslabda
11:25 Építők
11:55 Forma-2
13:00 Sporthíradó
13:25 Jövünk!
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:30 Öttusa
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Kosárlabda 

magazin
18:45 Kézilabda 

magazin
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:10 Férfi kosárlab-

da Európa-baj-
noki selejtező

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

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:55 Házon kívül
00:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:05 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:15 Szuperzöld
03:00 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

04:40 Férjem, S. Nagy 
István - Csongrá-
di Kata műsora

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
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 Magánnyomozók
00:50 Zsaruvér

Am. krimi-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
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
08:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:55 Édeni kertek
13:25 Kém a jégen - 

Hogy filmezzünk 
jegesmedvét

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:45 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem
02:10 Fülszöveg: 

Réti László
02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Esély
 

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

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

a nóta
09:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Református 

riportok
11:00 Evangélikus 

magazin
11:35 A bíró

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

kos konyha
17:50 Ízőrzők: Rácalmás
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 L... mint Latabár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 L... mint Latabár
02:20 A bíró

Tévéjáték

06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Boxutca
08:00 Kosárlabda 

magazin
09:00 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Tollaslabda
11:30 Jövünk!
12:00 Góóól2
13:00 Sporthíradó
13:25 Bringasport
13:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:15 Hajime
14:45 Fradi Tv
15:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
15:30 Labdarúgó 

közvetítés
17:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:45 Felvezető műsor:

Kosárlabda
18:00 Kosárlabda 

Női Euroliga
19:50 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

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

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök 

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

VIP
23:10 Barátok közt
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 Az első millióm 

története
01:05 ÉletmódKalauz
01:50 HighLife
02:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
03:35 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
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 Magánnyomozók
00:50 Briliáns elmék

Am. vígjáték-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A festészet és 

a tenger
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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 Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:40 A Poma utcai 
bűntény
Olasz bűnügyi film

23:25 Kenó
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:40 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:30 Hogy volt?! - Vá-
logató adások

02:20 Fülszöveg:
Kabdebó Lóránt

02:50 Mesterember

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

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

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Vallás és szabadság
11:05 A sokszínű vallás
11:20 A sokszínű vallás
11:40 Gyilkosság a 31. 

emeleten
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:50 Magyar gazda
16:15 Mesterember
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők: Görgeteg
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Színről színre
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

04:25 Hajime
05:00 Tollaslabda
06:00 Öttusa
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Fradi Tv
08:00 Kosárlabda Női 

Euroliga
10:00 Sporthíradó
10:25 Tollaslabda
11:25 Pecatúra
11:55 Kézilabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:20 Boxutca
13:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:55 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Jégkorong 

közvetítés
19:30 Fradi Tv
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás

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

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök

VIP
15:55 Egy csodálatos

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

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

Késő esti kiadás
00:25 Brandmánia
01:15 Kalandozó
02:00 Édesítő
02:45 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
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 Road Movie 

Guide Tillával
00:20 Propaganda
00:50 Briliáns elmék

Am. vígjáték-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A festészet és 

a tenger
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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 Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:40 Kenó
22:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

23:20 Talpuk alatt 
fütyül a szél
Magyar játékfilm

00:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

02:40 Mesterember

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Református 

ifjúsági műsor
11:00 Ortodox 

ifjúsági műsor
11:10 Metodista 

ifjúsági műsor
11:25 Amerikai komédia

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők: Nikla
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hazatérés
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta 

Andreával

04:35 Múlt és Jelen
05:00 Tollaslabda
06:00 Boxutca
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok

Ligája
09:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:25 Tollaslabda
11:25 Öttusa
11:55 Hajime
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:55 Pecatúra
16:25 Napos Oldal - 

DVTK
17:00 Bajnokok Klubja
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:00 Kosárlabda Női

Euroliga
19:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Felvezető műsor:

Kosárlabda
20:15 Kosárlabda 

közvetítés
22:00 Értékelő műsor:

 Kosárlabda



Szombat December 5.

Köszöntjük Vilma nevű olvasóinkat!

Vasárnap December 6.

Köszöntjük Miklós nevű olvasóinkat!

Péntek December 4.

Köszöntjük Borbála, Barbara, Denisz nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
november 25. 9Heti műsor

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

Magyar filmsor.
13:20 A Konyhafőnök

VIP
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
19:30 Drága örökösök

Magyar filmsor.
20:40 A Konyhafőnök 

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

Késő esti kiadás
00:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 Az Év Hotele
02:25 Édes Otthon
03:10 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:40 TELESHOP
11:00 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
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 Magánnyomozók
00:50 Briliáns elmék

Am. vígjáték-sor.
01:50 Kegyetlen csillogás

Am. filmsor.
02:50 Tények Este
03:35 Bombaparty 

Maryvel
 

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:35 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A havasi állatok 

világa
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:15 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

22:35 Kenó
22:40 És a nyolcadik

napon...
Filmdráma

00:40 Partitúra
01:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:40 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:30 Mesterember

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

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

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:55 Önkéntesek
11:25 Az ember meleg-

ségre vágyik
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kincskereső
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:55 Ízőrzők: Domoszló
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Egy veszendő vi-

lágról van 
szó...- Portréfilm 
Istvánfi Gyula 
építésztörténész-
ről - MMA portré

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Az ember meleg-

ségre vágyik
Tévéfilm

03:45 Magyarország 
finom

 

05:00 Tollaslabda
06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Napos Oldal - 

DVTK
07:55 Kosárlabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Tollaslabda
11:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
12:10 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:30 Bajnokok Klubja
14:25 Forma-1 - 

szabadedzés 1
16:15 Felvezető műsor:

Kosárlabda
16:30 Kosárlabda Női 

Euroliga
18:25 Forma-1 - 

szabadedzés 2
20:10 Péntek Esti Foci
20:15 Labdarúgó 

közvetítés
22:00 Péntek Esti Foci
22:30 Sporthíradó
22:50 Futsal magazin

04:10 KölyökKalauz
04:50 Páratlan páros

Amerikai krimisor.
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:25 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsor.

08:55 KölyökKalauz
09:25 Teleshop
10:20 Brandmánia
10:50 ÉletmódKalauz
11:25 Autogram
12:05 Édesítő
12:50 Életünk története

Sztárpárok jö-
vőutazása

14:10 Karácsonyi ku-
tyabalhé 2. - A 
kölykök
Amerikai kaland-
film

16:10 Négy karácsony
Amerikai romanti-
kus vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Apatigris

Magyar vígjátéksor.
21:10 Bosszúállók

Amerikai akciófilm
00:15 Vírus

Amerikai akciófilm
03:00 A zöld íjász

Amerikai akció-
film-sor.

04:40 Férjem, S. Nagy 
István - Csong-
rádi Kata mű-
sora

05:00 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Amerikai filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
10:35 Trendmánia
11:05 Az alkotók - egy 

ház átalakításá-
nak története

11:40 Poggyász
12:10 Adris Kitchen
12:45 Az Építkezők
13:15 Nagy Vagy! - 

Hungarikumok 
Kupa

13:50 Nagy durranás - 
A második pukk
Amerikai vígjáték

15:50 Columbo
Amerikai krimi

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

the Stars – Min-
denki táncol
Élő táncos show-
műsor

23:10 A Setét Torony
Amerikai sci-fi ka-
landfilm

01:00 Utóélet
Magyar filmdráma

03:10 LA to Vegas - 
A jackpotjárat
Amerikai vígjá-
ték-sor.

03:40 LA to Vegas - 
A jackpotjárat
Amerikai vígjá-
ték-sor.

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség

 kincsei
09:50 Botcsinálta boszi

Angol gyerekfilm 
sor.

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők: Legénd
13:25 Csendes Don

Tévéfilmsor.
14:10 Partitúra: 

Dunaújváros
15:05 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 A három testőr, 

avagy a királyné 
nyaklánca
Angol kalandfilm

21:30 Jön Harold!
Norvég filmszatíra

22:55 Kenó
23:05 Fábry
00:25 Csak színház és 

más semmi
Tévéfilmsor.

01:25 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:20 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:00 Új idők, új dalai
03:30 Család'20
03:55 Esély
 

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

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Opera Café
07:35 Kincskereső
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:35 Gasztroangyal
10:30 Rejtélyes 

XX. század
11:00 Öt kontinens
11:30 Az utolsó dal

Magyar romantikus 
dráma

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Az aranyember

Magyar romanti-
kus film

04:05 Tollaslabda
05:10 Kosárlabda Női 

Euroliga
07:05 Labdarúgó 

közvetítés
09:00 Szabadidő
09:30 Kékek
10:00 Ute tv
10:35 UEFA Bajnokok

Ligája összefog-
laló

11:25 UEFA Bajnokok 
Ligája összefog-
laló

12:10 Forma-2
14:30 Boxutca
14:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
16:15 Kézilabda 

közvetítés
17:45 M4 Sport: 

Forma-1
18:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
19:15 M4 Sport: 

Forma-1
20:30 Vízilabda 

közvetítés
21:45 Góóól
22:50 Labdarúgó 

közvetítés
00:50 Labdarúgó 

közvetítés
02:45 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Fókusz Plusz
04:50 Páratlan páros

Amerikai krimiso-
rozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 Ninjago Hunted 

- Az üldözött
Dán animációs 
filmsorozat

09:40 HighLife
10:15 Teleshop
11:10 Édes Otthon
11:55 Kalandozó
12:35 Szuperzöld
13:20 Az Év Hotele
14:05 Anyák gyöngye

Amerikai vígjáték-
sorozat

14:35 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

15:10 Házon kívül
15:40 A macskanő

Amerikai kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

22:10 Életünk története
Sztárpárok jö-
vőutazása

23:30 Michael
Amerikai vígjáték

01:50 Portré
02:35 A zöld íjász

Amerikai akció-
film-sor.

04:10 LA to Vegas - A
 jackpotjárat
Amerikai vígjá-
ték-sor.

04:40 Lazíts, Kevin!
Amerikai vígjá-
ték-sor.

05:00 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család

Amerikai filmsor.
06:00 TV2 MATINÉ
08:50 Fald Fel!
09:25 Tűsarok
09:55 Több mint 

TestŐr
10:30 Super Car
11:00 Életmódi
11:35 Innovátor
12:05 Otthon

Trend
12:40 Terminál

Amerikai vígjáték
15:25 Swing

Magyar romantikus 
vígjáték

18:00 Tények
18:50 Nicsak, ki va-

gyok? - a rejté-
lyek színpada

22:30 Valami 
Amerika 3.
Magyar vígjáték

00:50 Nap nap után
Amerikai romanti-
kus filmdráma

02:55 Kegyetlen 
csillogás
Amerikai filmso-
rozat

03:50 LA to Vegas - 
A jackpotjárat
Amerikai vígjá-
ték-sorozat

 

04:15 Himnusz
04:25 Egy veszendő vi-

lágról van 
szó...- Portréfilm 
Istvánfi Gyu-
la építésztörté-
nészről - MMA 
portré

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:55 Isten 

kezében

08:20 Katolikus 
krónika

08:45 Így szól 
az Úr!

08:50 A sokszínű 
vallás

09:05 Új nemzedék
09:30 Református 

magazin
10:00 Mise/Istentiszte-

let/ Határontúli
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 A szeretet 

iskolája
14:10 Édes 

anyanyelvünk
14:20 Halálos tavasz

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:25 Borbás 

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 A vörös kör

Francia bűnügyi 
film

23:30 Kenó
23:40 Amerikai levelek

Cseh romantikus 
dráma

04:00 Az utolsó dal
Magyar romantikus 
dráma

05:15 Angol nyelvű 
hírek

05:20 Német nyelvű 
hírek

05:25 Orosz nyelvű 
hírek

05:30 Kínai nyelvű 
hírek

05:35 Itthon 
vagy!

05:55 Térkép

06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők: 

Legénd
10:50 Térkép
11:20 Szerelmes 

földrajz
11:50 Kincsesládánk
12:15 Kincsesládánk
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Szemmel verés 

- Egy megfigyelt 
vallomásai..

23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti

04:15 Szabadidő
04:45 Ute tv
05:15 Futsal 

magazin
05:45 Labdarúgó 

közvetítés
07:40 Kékek
08:10 Múlt és Jelen
08:45 Jövünk!
09:15 Góóól
11:30 Boxutca
12:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
13:55 Forma-2
15:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:15 Labdarúgó 

közvetítés
17:05 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:30 M4 Sport: 

Forma-1
20:10 M4 Sport: 

Forma-1
20:35 Labdarúgó 

közvetítés
22:35 Vízilabda 

közvetítés
23:50 Labdarúgó 

közvetítés
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Különös dolgok, amiket a 
hajad felfed az egészségedről

A hajadra nem csak azért kell 
figyelned, hogy jól nézzen ki; 
valójában az egészségi állapo-
todról is nagyban árulkodik. 
Sőt, sokszor ennek változásá-
ból lehet tudni először, hogy 
valami nem stimmel a szerve-
zetedben.

Korán őszülő hajszálak
Előbb-utóbb az is őszülni 

kezd, aki már-már a nyugalom 

szigetén lakik, de azok, akik 
sokat stresszelnek, még előbb 
megküzdhetnek az ősz hajszá-
lakkal. Már a 20-as éveik kezde-
tén is! Szakértők szerint a kró-
nikus stressz ugyanis sérülést 
okoz a DNS-edben, aminek ha-
tására kevesebb pigmentet ter-
melő sejt áll a hajhagymák ren-
delkezésére. Sőt, a túlzott ide-
geskedés a fokozott hajhullást 
is előidézheti, komolyabb eset-
ben akár foltokban!

Gyorsan töredező haj
Állandóan töredezik a hajad, 

pedig nem fested, nem vasalod, 
és nagyon gyengéden fésülöd? 
Talán nem is sejtetted eddig, de 
ez a Cushing-szindróma egyik 

tünete is lehet: ilyenkor a kortizol 
hormon túltermelődik a szerveze-
tedben a mellékvese túlműködése 
miatt. Ennek egyik tünete a köny-
nyen töredező haj, de önmagában 
ebből még nem állapítják meg, hi-
szen sok egyéb tünet együtteséből 
lehet rá következtetni. Ezek a ma-
gas vérnyomás, az állandó fáradt-
ság és a hátfájdalom.

A hajszálak elvékonyodása

Amikor a hajad elvékonyodik, 
és erősen hullani kezd, majd egy-
egy ponton már szinte a fejbőrö-
det is látni véled, úgy nagy az esé-
lye annak, hogy a pajzsmirigyed-
del vannak gondok. Amikor ugyanis 
ez a szerved nem termel elég pajzs-
mirigyhormont, sajnos a hajadon is 
meglátszik a nyoma, többek között. 
Ezen túl állandó fáradtság lép fel, 
nehezen bírod elviselni a hideget, 
fájnak az ízületeid és izmaid, vala-
mint hízni kezdesz. Ha a többségé-
ben magadra ismersz, fontos lenne 
kérned egy laborvizsgálatot! Hosz-
szú távon ugyanis a betegség egy 
autoimmunbetegség, az alopecia 
areata kialakulásához vezet, ami a 
haj szinte teljes kihullását okozza.

Erős hajhullás
Ősszel mindenkinek jobban 

hullik a haja, de ha ez az évszak 
végével sem változik, úgy nem 
kizárt, hogy vashiányod van, 
vagy akár már vérszegénységed 
is. Amikor valakinek hirtelen át-
alakul a hajszerkezete, akár ez 
is állhat a háttérben, noha még 
szakértők sem tudják, pontosan 
miért függ össze a kettő. Ha úgy 
véled, hogy a vashiány lehet a 
háttérben, fontos minél több va-
sat tartalmazó ételt fogyasztanod 
(spenót, máj, vörös húsok, tök-
mag), valamint étrendkiegészítőt 
szedned. A másik hajhullást elő-
idéző probléma a fehérjehiány. 
A hajszálaknak szükségük van 
fehérjére ahhoz, hogy szépek és 
egészségesek legyenek, de ha 
nem juttatod be kellő mennyi-
ségben a szervezetedbe, törede-
zetté válnak, és hullani kezdenek.
Fénytelen és élettelen haj

Ha túl sok időt töltesz a na-
pon, előbb-utóbb nem csak a bő-
röd, de a hajad is megszenvedi a 
következményeket. Lehet, hogy 
szőkébb lesz az UV-sugárzástól, 
de egyúttal nagy mértékben szá-
rítja és töredezetté is teszi. Emi-
att előbb-utóbb azt veszed észre, 
hogy szinte teljesen élettelen a 
hajad, és hiába mosod a legspe-
ciálisabb samponokkal, nem ja-
vul a helyzet. Érdemes nyáron 
nem csak a bőrödet, de a hajadat 
is óvni a napsugárzástól!

Állandóan korpás haj
A fejbőröd mindig korpás, 

pedig már a legjobb samponokat 
is kipróbáltad rá? Sokan nem is 
sejtik, hogy valójában a problé-
ma a pikkelysömör kialakulásá-
ban keresendő: ez egy krónikus 
betegség, aminek következtében 
a bőrsejtek túl gyorsan növeked-
nek, és vörös foltok jelennek meg 
a bőrön. Ez a fejbőrön is kialakul-
hat, ami a hajad egészségére, va-
lamint a bőr hámlására is hatással 
van. Ezért te azt gondolod, hogy 
korpás vagy, de igazából a pik-
kelysömör miatt hámlik a bőröd.

Keskeny arc, tág pórusok és dekoltázs-szeplők? 
5+1 dolog, ami jobban öregít, mint gondolnád

Testünkön – főleg az arcon – 
meglehetősen sok árulkodó jel 
van, ami a korunkra utal, de az 
alábbi hat dologról nem is gon-
dolnánk, mennyivel öregebb-
nek láttatja az embert.

Tág pórusok
A feltűnően tág pórusok sok nő 

életét keserítik meg, ráadásul nem-
csak a bőr simaságát törik meg, ha-
nem még öregítenek is. Az UV su-
gárzás és a kor még szembetűnőb-
bé teszik a kitágult pórusokat, ami 
ellen többféle módon is védekez-
hetünk. A szalicilsavas lemosók, a 
retinol, a hámlasztás összes formá-
ja és a mikrodermabrázió hatéko-
nyan segít, hogy a pórus legszéle-
sebb része elhalványuljon és ezál-
tal kisebbnek tűnjön.

Kevés haj
Történt már veled, hogy láttál 

hátulról egy nőt, akinek szép dús 
haja volt, majd mikor megfor-
dult, kiderült, hogy nem is olyan 
fiatal? A dús sörényt automatiku-
san a fiatalsággal párosítjuk. Az 
évek múltával viszont nemcsak a 
férfiak, sajnos a nők is egyre ke-
vesebb hajjal rendelkeznek. Ezen 
segíthetünk azzal, ha vasat sze-
dünk, folsavban gazdag ételeket 
fogyasztunk és nem kötjük ha-
junkat túl gyakran szoros copfba 
vagy lófarokba. Amennyiben hir-
telen hajveszteséget tapasztalsz, 
keress fel szakembert, mert ez-
zel a szervezet üzeni, hogy vala-

mi nincs rendben, például pajzsmi-
rigy-probléma áll a háttérben. 

Szeplők a dekoltázson
A mellkason idővel megjele-

nő egyre több pötty egyértelműen a 
napkárosodás jele, ami az évek so-
rán éri bőrünket, ezért is kapcsoljuk 
össze az öregséggel. Az UV sugár-
zás erős és ha nem védekezünk, már 
huszonéves korban is megjelenhet-
nek ezek a kis szeplők. Ezért mindig 
oda kell figyelni a megfelelő nap-
fényvédelemre és legalább 30 fakto-
ros krémmel kenni dekoltázsunkat.

Ceruzavékony szemöldök
Amíg a férfiak szemöldöke öre-

gedéskor egyre bozontosabb lesz, 
a nőké egyre gyérebbé válik. Sok 
negyven feletti hölgy van, aki már 
régen megbánta, hogy a kilencvenes 
években vékonyra szedte dús szem-
öldökét, akkor ugyanis az volt a divat. 

Gyakran előfordul, hogy ilyen-
kor a rendszeresen kitépkedett szőr-
szálak nem nőnek vissza. Ebben az 
esetben biotin szedésével serkenthet-
jük a szőrnövekedést, vagy bevállal-
hatunk egy púderes kozmetikai te-
toválást. Szerencsére napjainkban a 
vastag szemöldök a divat, így keve-
sebb fiatal szedi túl a szemöldökét.
Vastag, megsárgult körmök

Egy plasztikai sebészeti magazin 
szerint az emberek egy felmérés so-
rán a nem-lakkozott körmű női ke-
zeket idősebb korhoz társították. A 
megvastagodott, kissé megsárgult 
körmöket pedig pláne, mert arról 

betegségre és még idősebb korra 
asszociáltak. A helytelen étkezés 
látszik a körmökön, hiszen a vita-
minhiány és a nem megfelelő hid-
ratáltság is töredezett, vékony kör-
mökben mutatkozhat meg.

Vékony arc
Ezalatt természetesen nem azt 

kell érteni, hogyha nem kifejezet-
ten kerek az arcod, akkor idősebb-
nek néznek, itt az arc volumenéről 
van szó. Az egyetlen hely a testün-
kön, ahonnan nem célszerű „fogy-
ni”, az járomcsont feletti rész. Ha 
megnézed a szupermodelleket, 
mindegyiküknek magas, telt arc-
csontja van, ez a jellegzetesség 
ugyanis optikailag egyet jelent 
az egészséggel és fiatalsággal, te-
hát a szépséggel. Az esztétikai or-
voslásban nem véletlenül nevezik 
a járomcsont hyaluronsavas fel-
töltését „supermodell look”-nak. 

Negyven éves kor felett az 
arc veszít volumenéből és a bőr 
alatti kis zsírpárnácskák elkezde-
nek nemcsak megcsappanni, de a 
gravitáció hatására lefelé vándo-
rolni is. Ez az egészséges, telt arc 
helyett vékony, volumenvesztett 
és megereszkedett megjelenést 
eredményez, ami az öregedés leg-
szembetűnőbb jele. Gyógyír erre 
nincs, de késleltethetjük az egész-
séges étkezéssel és sportos élet-
móddal. Optikailag pedig azzal, 
ha a pirosítót egy kicsit maga-
sabbra visszük fel a járomcsontra. 

Ezek a koffeintúladagolás legegyértelműbb 
jele: vedd észre őket időben

Egy-két kávé nélkül ember legyen a talpán, aki képes kibírni egy 
jó hosszú munkanapot, de azért nem mindegy, mennyit gurítunk 
le a torkunkon. A koffeintúladagolás komoly veszélyeket rejt ma-
gában, ha pedig ezeket a jeleket észreveszed magadon, sürgősen 
hagyj fel a kávéval, az energiaitallal és a zöld teával pár napra!

Szapora szívverés
Az, ha egy kávé után pár 

perccel felgyorsul a szívverésed, 
nem nagy ügy. Az, ha annyira fel-
gyorsul, hogy kényelmetlen az 
érzés a mellkasodban, már sok-
kal nagyobb.

A szívműködés normál eset-
ben akkor természetes, ha nem 
veszed észre (úgy, mint a légzést 
vagy a pislogást, amelyek szintén 
önkéntelen izommozgások) – ha 
már tudatában vagy annak, hogy 
a szívveréseddel valami nem 
stimmel, ott már baj lehet.

Persze ne vegyél be rögtön 
nyugtatót, ha ilyesmit tapasz-
talsz, csak sétálj egy nagyot, 
szívj friss levegőt – csak akkor 

fordulj szakemberhez, ha más-
fél-két óránál is tovább tart a do-
log, vagy ha tényleg nagyon-na-
gyon ver a szíved, és légszom-
jad is van.

Szív- vagy gyomorégés
A koffein hatására a nyelő-

csöved kicsit ellazul, aminek 
köszönhetően a gyomortarta-
lom visszaáramolhat a nyelő-
csövedbe, égő érzést okozva ez-
zel a gyomrodban vagy a mell-
kasodban. Ilyen betegség is léte-
zik, amely hosszabb ideig gyötri 
azt, aki ebben szenved, de a kof-
feinnek is vannak ilyen átmene-
ti hatásai, ha túl sokat fogyasz-
tasz belőle.

Ha gyakran történik ilyes-
mi, a gyomorsavad elmarhat-
ja a nyelőcsövedet, és reflux 
alakulhat ki, még akkor is, ha 
magától soha nem lettél volna 
beteg. Nem érdemes kockáz-
tatni – ha úgy érzed, hogy túl 
magasan van a gyomorsavad, 
vagy ég a mellkasod, már tu-
dod, hogy mennyi kávé az, amit 
többet nem ihatsz meg.

Remegés
Valószínűleg ez az egyik leg-

gyakoribb következménye an-
nak, ha túl sok koffeint viszel 
be a szervezetedbe. Mivel ez az 
anyag egyébként is élénkítő ha-
tású, adrenalint is felszabadít a 
szervezetedben, aminek hatásá-
ra remegni vagy reszketni kezd-
hetnek a végtagjaid.

Úgy is érezheted, hogy 
mozognod kell, zsibbadnak 
a kezeid, és valamit csinál-
nod kell velük, hogy elmúl-
jon a furcsa érzés. Ez az egyik 
legenyhébb következménye a 

túladagolásnak, de érdemes 
odafigyelni rá, hiszen időben 
szól, hogy nem lenne jó öt-
let, ha meginnád azt a negye-
dik kávét is.

Szorongás
Nem csak testi, de lelki kö-

vetkezményei is lehetnek a túl 
sok koffein fogyasztásának.

A tested úgy reagál a kof-
feinre, hogy felpörgeti a szív-
verésed, élénkíti az érzék-
szerveidet,  felpumpálja az 
adrenalinszintedet, aminek 
egyenes következménye lehet 
az, hogy a tested lesokkolódik, 
és az agyadnak olyan jeleket ad, 
amitől szorongani kezd.

Ez már csak azért is rossz, 

mert általában azért isszuk a ká-
vét, hogy jobban teljesítsünk a 
munkahelyen vagy az iskolában 
– ez szorongva pedig aligha fog 
bekövetkezni.

Összezavarodott beszéd
Mivel a szervezeted hiper-

üzemmódba kapcsol a túl sok 
koffeinnek köszönhetően, elő-
fordul, hogy az agyad gyorsab-
ban jár, mint ahogyan képes sza-
vakká formálni a gondolatokat. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy 
értelmetlen és összezavarodott 
motyogással válaszolsz majd 
mindenre, hanem azt, hogy néha 
belekeveredsz egy-egy mondat-
ba, vagy elfelejted, mit akartál 
mondani.

Lehet, hogy te észre sem ve-
szed, csak azok, akik hallgat-
nak. Az is lehetséges következ-
mény, hogy elkezdesz hadarni, 
és nem igazán érteni, mit akarsz 
mondani – ez persze csak akkor 
fura, ha egyébként lassan szok-
tál beszélni.

Hasmenés
Aki reggel kávézik, valószí-

nűleg ügyesen kikövetkeztette 
már, hogy a koffein nagyon jó 
hashajtó hatású.

Ami egy, maximum két adag-
nál még hasznos tulajdonság, az 
egy erős koffein-túladagolásnál 
nagyon veszélyes dolog is lehet, 
és intenzív hasmenést okozhat, 
akár napokig.

Ez különösen a dehidratáció 
miatt lehet problémás (ilyenkor 
nagyon sok vizet veszít a szerve-
zet), valamint azok számára, akik 
fogamzásgátlót szednek, hiszen 
ilyenkor csökkenhet a gyógy-
szer hatása.
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November 17-én a 102-es rendőrsé-
gi vonalra egy mentőszolgálatos fel-
csertől érkezett bejelentés. A telefo-
náló elmondta, hogy a munkácsi já-
rási Beregrákos településen lévő ház-
hoz vonultak ki hívásra, ahol egy élet-
jelek nélküli nőt találtak, számol be a 
pmg.ua hírportál.

Az illető vizsgálata során erőszakos 
halálra utaló jeleket találtak, nevezete-
sen a mellkasban látható szúrt sebeket. A 
helyszínre kiérkezett rendőrök megállapí-

Gyilkosság a Munkácsi járásban
tották, hogy az áldozat egy 36 éves huszti 
járási lakos. A sirokai (Siroke) nő szándé-
kos meggyilkolásával 59 éves falusbelije 
gyanúsítható. A nő és a férfi között konf-
liktus alakult ki, amelynek során az utób-
bi megszúrta az áldozatot. A nő a hely-
színen meghalt.

A szándékos gyilkosság kapcsán a 
rendőrségi nyomozók büntetőeljárást 
indítottak Ukrajna büntető törvényköny-
vének 115. cikke alapján. A férfit őri-
zetbe vették.

A Técsői járásban Bedőháza (Bedevlja) 
közelében a Runya-dűlőben egy férfi 
holttestre bukkant egy helyi lakos. 

A pmg.ua értesülése szerint 13 óra-
kor egy bedőházai lakos telefonon ér-
tesítette a rendőrséget és elmondta, 
hogy a falu határában egy hulla he-
ver a mezőn, nincs rajta ruhanemű, és 
erőszakos halálra utaló jelek látható-
ak a testén.

A helyszínre kiérkezett a helyi rend-
őrség nyomozati munkacsoportja és egy 

Meztelen holttest a mezőn
igazságügyi szakértő. A rendőrök meg-
vizsgálták a holttestet, de nem találtak erő-
szakos halálra utaló jeleket. Azonosítot-
ták az elhunytat, aki egy 41 éves dombói 
(Dubove) lakos volt.

A halál körülményének kideríté-
se érdekében a nyomozók büntető-
eljárást indítottak a Btk. 115. cikke 
alapján. A holttestét boncolásra küld-
ték, amely után az orvosok megne-
vezték a halál előzetes okát: kihűlés 
(hipotermia).

Az Állami Határőrszolgálat bel-
ső biztonsági szolgálatának mun-
katársai az Aknaszlatinai Határ-
őrszolgálat katonai személyzetével 
és az operatív kereső osztag határ-
őreivel közösen két iraki állampol-
gárt vettek őrizetbe, akik megpró-

Két iraki állampolgárt tartóztattak fel a 
román határ közelében

báltak bejutni egy uniós országba, 
írja a pmg.ua.

A külföldieket a határőrök az uk-
rán–román határtól 100 méterre vették 
őrizetbe. Az illegális bevándorlók kül-
földre juttatását megszervező személyek 
felkutatása folyamatban van.

November 20-án bejelentést tett a be-
regszászi rendőrségnél egy beregújfalui 
lakos. Az 58 éves férfi elmondta, hogy 
az elmúlt éjjel háza udvaráról ellopták 
VAZ–2106 típusú járművét, számol be 
a pmg.ua.

A hatóságok azonnal  kiérkez-
tek a helyszínre, s vizsgálatot foly-
tattak a környéken, végül a szom-

Autót lopott egy 17 éves fiatal a Beregszászi 
járásban

szédos településen bukkantak rá a 
gépkocsira.

Mint kiderült, a tettes egy 17 éves fi-
atal, akinek már korábban is meggyűlt a 
baja a hatóságokkal. Hogy elterelje ma-
gáról a gyanút, egy szomszédos faluban 
parkolta le az autót.

Az ügyben eljárás indult, a vizsgálat 
megkezdődött.

November 19-én körülbelül 23 óra 50 
perckor halálos baleset történt a Mun-
kács–Rohatin autóúton, írja a pmg.ua.

A nyomozók előzetes informáci-
ói szerint az ilosvai járási Beregkövesd 
(Kamjanszke) településen egy Ford Kuga 
típusú gépkocsi sofőrje áthajtott a szem-
közti sávba, ahol egy MAN teherautónak 
ütközött. A frontális ütközés következté-
ben az autó az árokba sodródott. A Fordot 
vezető 41 éves huszti lakos a helyszínen 

Végzetes baleset az Ilosvai járásban
belehalt sérüléseibe. A teherautó sofőrje, 
egy 56 éves külföldi állampolgár nem sé-
rült meg. A férfi józan volt.

A Rendőrség Bűnügyi Nyomozó 
Osztályának kárpátaljai nyomozói bün-
tetőeljárást indítottak a Btk. 286. cikké-
nek 2. része alapján (a közlekedésbiz-
tonsági szabályok megsértése, amely-
nek következtében egy személy meg-
halt). A rendőrség vizsgálja a baleset 
okait és körülményeit.

Csak a maradványait találták meg egy 
férfinak a Szolyvai járásban – adta hí-
rül a pmg.ua hírportál.

Az áldozat nővére közölte, hogy test-
vérére, akit az egész várossal kerestek, 

Holtan találtak rá egy eltűnt férfire 
Kárpátalján

holtan találtak rá. A keresésben kutyás 
rendőrök is részt vettek, az eset pontos 
körülményeit még vizsgálják a szakértők.

A férfi hat nappal ezelőtt tűnt el, egy 
erdőben bukkantak rá.

Emberi csontvázra bukkantak a 
Ti sza-parton, a nagyszőlősi járási 
Tiszaszászfalunál – közölte a muka-
chevo.net hírportál.

A helyszínre azonnal kiérkezett a ha-

Emberi csontvázra bukkantak a Tisza-parton
tóságok szakértői csoportja, akik az el-
hunyt halálának okát és kilétét fogják 
megállapítani.

Bővebb információt a rendőrség még 
nem közölt az esettel kapcsolatban.

Halálos baleset történ az Ilosvai járás-
ban, Oláhcsertészen – olvashatjuk a 
mukachevo.net hírportálon.

Az információk szerint egy 22 éves fi-
atal elvesztette uralmát Spark típusú mo-

Halálos baleset történt az Ilosvai járásban
torbiciklije felett, s az egy betonkerítés-
nek hajtott. Az 1998-as születésű férfi a 
helyszínen életét vesztette.

A baleset pontos körülményeit még 
vizsgálják a hatóságok.

A Nemzetek Ligája A-csoportjába való 
feljutással tette fel a pontot az I-re a re-
mek őszi sorozatot produkáló magyar 
labdarúgó-válogatott, miután a képen lát-
ható Sigér Dávid és Varga Kevin találata-
ival a Puskás Aréná-
ban 2-0-ra nyert Tö-
rökország ellen!

A csoport másik 
találkozóján az ad-
dig első helyen álló 
Oroszország hatal-
mas meglepetésre 
5-0-ra maradt alul 
Szerbiában, így a 11 
ponttal csoportel-
ső magyar váloga-
tott mögött meg kel-
lett elégedniük a 2. 
hellyel.

Az ukrán váloga-
tott keretében ismét 
több vírusfertőzöttet 

Nemzetek Ligája: feljutott a válogatott!
diagnosztizáltak, így nem tudtak kiállni a 
Svájc elleni utolsó találkozóra, ami arról 
döntött volna, hogy sikerül e kiharcolni a 
bennmaradást az A-ligában. A végső dön-
tés várhatóan később várható.

Néhány sorban
Alaposan kitömte vendéglátója hálóját, 
a tavaly még az ukrán élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokságban szereplő, de mostanra 
a harmadosztályba süllyedt Kárpáti Lviv 
együttesét az Ungvári FC.

Az A-liga 12. fordulójában Volodimir 
Vaszjutik csapata a Kárpáti vendégeként 
már az első percben megszerezte a veze-
tést. Pukanics gólját követően egy órán ke-
resztül nem sok említésre méltó esemény 
történt, de azután ismét a vendégek domi-
náltak. Húsz percen keresztül sorrendben 
Csonka, Rjasko, Tiscsuk és Beca is bevette 
a Kárpáti kapuját, kialakítván ezzel a meg-
semmisítő, 5-0 arányú vendéggyőzelmet.

A bajnokságban a Dinaz és a Pogyilja 
Hmelnickij áll az élen 25-25 ponttal, míg 
az 5. ungváriaknak 19 pontja van, de a 
többiekhez képest két mérkőzéssel keve-
sebbet játszottak.

A kárpátaljai együttes a 13. forduló-
ban a Voliny Luck második számú csapa-
tát látja vendégül.

***
Mindkét magyar csapat győzni tudott a 
női kézilabda Bajnokok Ligájában.

Az A-csoportban szereplő FTC a szlo-
vén Krim Ljubljana ellen idegenben ara-
tott magabiztos, 32-26 arányú győzelmet, 
míg a B-csoportban továbbra is veretle-
nül szereplő Győri Audi ETO a monte-
negrói Buducsnoszt Podgorica ellen nyert 
34-29-re.

Az Európa Liga selejtezőjében a Vác 
egy igazán kaotikus meccsen 42-41-re 
nyert a cseh Banik Most vendégeként és 
bejutott a csoportkörbe, ahol a Siófok is 
szerepel majd. Ugyanez nem jött össze  a 
Debrecennek, amely 31-30-ra alulmaradt 
a török Kastamanu otthonában, így nem 
sikerült kiharcolni a csoportkörben való 
szereplés jogát.

Az európai kupák küzdelmei majd 
csak februárban folytatódnak. A női ké-
zilabda most a sportág kontinensbajnok-
ságára készül, amelynek Dánia ad majd 
otthon decemberben.

Megszerezte idénybeli második győzel-
mét az ukrán élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban a Minaj FC labdarúgó-csapa-
ta, amivel Vaszil Kobin együttese egy csa-
pásra két helyet ugrott a bajnoki tabellán.

A 10. játéknapon a Dnyipro látoga-
tott Kárpátaljára és Hoblenko büntetőjé-
vel már negyedóra elteltével megszerezte 
a vezetést. Az első játékrész utolsó percé-
ben a vendéglátók házi gólkirálya, Nurijev 
ugyancsak 11-esből egyenlített.

Fordulást követően sokáig úgy nézett 
ki, hogy marad az X, de az utolsó tíz percre 
aztán felgyorsultak az események. Előbb, 
a 79. percben Vaszil Pinyasko  a hazai-
ak számára szerzett előnyt, majd az utol-
só előtti percben Nurijev duplázni tudott, 
amivel el is döntötte a három pont sorsát.

Igaz, a középkezdést követően, a ven-
dégek ismét büntetőhöz jutottak, amit 
Korkisko értékesített is,de az egyenlítés-
re már nem maradt idő.

Az értékes győzelemmel a Minaj FC a 
bajnoki tabella 10. helyére jött fel.

A Barcelona elleni Bajnokok Ligája 
találkozóra készülő Dinamo Kijev 2-0-
ra nyert a döntetlenspecialista Inhulec 
Petrovo vendégeként, míg az üldöző 
Sahtar Donyeck meglepetésre csak dön-
tetlenre volt képes az Olekszandrija ellen.

Eredmények: Minaj FC – Dnyipro 
3-2, Inhulec Petrovo – Dinamo Kijev 0-2, 
Sahtar Donyeck – FK Olekszandrija 1-1, 
Ruh Lviv – FK Mariupol 0-0, Gyeszna 
Csernyihiv – FK Lviv 0-1, Vorszkla 
Poltava – Kolosz Kovalivka 3-0. Az 

Minaji bravúrsiker a Dnyipro ellen

Egyharmad távnál magabiztos 
Fradi-előny

Olimpik Donyeck – Zorja Luhanszk ta-
lálkozót későbbre halasztották.

A bajnoki tabellát a Dinamo Kijev ve-
zeti 23 ponttal a 20 pontos Sahtar és a 19 
ponttal harmadik Vorszkla előtt.

A 9 pontjával a 10. helyre előrelépő 
Minaj FC a hétvégén sorra kerülő 11. for-
dulóban a Zorja Luhanszk együttesét lát-
ja vendégül.

***
Ami az OTP Bank Ligát illeti, a baj-

noki sorozat a hétvégén a 11. fordulóhoz 
ért, ami a most zajló pontvadászatnak ép-
pen az egyharmadát teszi ki.

A forduló rangadóján a címvédő FTC 
a Honvéd vendégeként Heister bomba-
góljával tudott nyerni, megerősítvén ez-
zel vezető helyét a tabella élén.

Az üldözők közül a Fehérvár a Di-
ósgyőrt verte biztosan, míg a Kisvárda a 
Paks sikeres szériáját szakította meg egy 
magabiztos győzelemmel.

Eredmények: Kispest Honvéd – FTC 
0-1, Kisvárda – Paks 3-1, Puskás Akadé-
mia – Budafok 3-0, Mezőkövesd – MTK 
0-1, Mol Fehérvár – Diósgyőr 3-0. AZ 
UTE – ZTE találkozó a budapesti együt-
tes keretében fellépő vírusfertőzések mi-
att maradt el.

A tabellát a lapzártánk után, kedd este 
a Juventus otthonában pályára lépő Fe-
rencváros vezeti  9 mérkőzésből szer-
zett 23 pontjával. A zöld-fehérekhez 
képest egy-egy meccsel többet játszó 
Kisvárdának és Fehérvárnak egyformán 
19 pontja van.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Ház eladó

Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

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

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában, egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott fel-
újított családi ház (64 m2) 

kiadó, csak hosszú távra. 
1 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, benti kü-
lön WC. Riasztóval, nagy 
sebességű internettel, a leg-
modernebb energiatakaré-
kos gázfűtési rendszerrel 
ellátva. Igényes illető vagy 
házaspár részére. Mob.: 
066-0060133. 
Beregszászban kiadó vagy 
eladó rövid távra (1 év) össz-
komfortos családi ház. Mob.: 
095-8450323. 

Lakás eladó

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

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

Egyszobás lakás (32 m2) 
felújítás után, háztartási gé-
pekkel eladó Beregszász-
ban a Strand (Plazsna) ut-
cán. Mob.: 099-5240299, 
097-2291241. 

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics 
utcában. Ár megegyezés 
szerint.  Mob.: +38050-
5325602. 

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

Beregszászban, a Korja-
tovics utcában kiadó egy két-
szobás lakás, az uszoda kör-
nyékén, csak család részére. 
Tel: 050-8094680. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Magyarországon állat-
ellátáshoz, lovak istál-
lói munka ellátásához 
veszünk fel dolgozót. A 
munkahelyet folyama-
tosan tudjuk biztosíta-
ni. Megbízható dolgo-
zó jelentkezését várjuk. 
Fizetés: 250000 Ft/hó 
+ étkeztetés + szállás + 
útiköltség. Jelentkezni: 
+3630-9902535. Jelent-
kezéskor a saját telefon-
számát minden esetben 
adja meg. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

Komárom-Esztergom me-
gyei raklap gyártó vállal-
kozás munkatársakat ke-
res. Szállás és hazautazás 
ingyenes. A munkavégzés 
kétműszakos rendben törté-
nik. Mob.: +38050-2612802 
(Beregszászon a Kálvin író-
szer bolt). 

Idősgondozó/házveze-
tőnő kerestetik Szege-
den ottlakással. Előny: 
orosz (vagy más szláv) 
nyelvtudás, idősgondo-
zás terén szerzett tapasz-
talat. Kedves, emberséges, 
rendszerető hölgy jelent-
kezését várom. Dohány-
zás, italozás kizáró körül-
mény. Bér: lakhatás, teljes 
körű ellátás + 100.000-ft/
hó dr. Deilinger Viktória 
+3630-4878265 deilinger.
viktoria@gmail.com

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-

szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Gyógyszertárba (patikába) 
végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk Me-
zőváriba. Munkaidő: 8-tól 
3-ig hétfőtől szombatig. Érd.: 
099-7532903. 
M a g y a ro r s z á g i  n i g h t 
club keres munkatársakat. 
Facebookon Attila Király, fe-
hér pólóban. Így megtalálsz. 
Mob.: +3670-2136516. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Építkezés, felújítás

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

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

Hűtés, fűtés

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 sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 7000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Mezőgazdasági eszköz

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

piac, élelmiszer

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

Növény

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

Szabadidő, hobbi

Keresem az alábbi magyar 
zenekarok eredeti kiadványa-
it LP (Vynil/bakelit lemez), 
CD, MC formátumokban: 
OSSIAN, Omen, Pokolgép, 
Moby Dick, Akela, Beatrice, 
STRESS, Missió, Remorse, 
Lady Macbeth… stb., le-
mez, CD, könyv, poszter, 
koncertjegy, ereklye, bármi 
érdekelhet. Ajánlatokat, ké-
peket emailben/facebookon, 
viberen várok. Hibátlan álla-
potú, karcmentes LP-k, CD-
k, előnyben. Minden aján-
lat érdekel. Elérhetősége-
im: kristik.pistik97@gmail.
com Facebook: Karpinecz 
Krisztián. Tel./Viber: 066-
9792680. 

Társkeresés

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



2020. 
november 25. 13Hirdetések

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Újságárusokat 
keresünk!

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRDESSEN 
A 2019-S ÁRAKON!

HA NÁLuNK HIRDET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Súlyosan beteg kisfiúnak 
kérnek segítséget!

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

A kezeléshez szük-
séges gyógyszer 

(Zolgensma) nagyon 
drága,  

2,125 millió euró.

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

számot +380980728704 (Mária).

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

5168 7574 0804 6045 (Мотичка Марія 
Василівна).

KÁMME FOTÓMŰHELY: 
FOTÓPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

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

apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORpIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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 so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjelnappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársat keres képgyűjtemények felügyeletére és 
művészeti programok szervezésére.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik járta-
sak a művészetekben, esetleg művészeti végzettséggel 
rendelkeznek (specialiszt, BSc, MSc).

Alsó korhatár: 25 év.
A pályázathoz csatolja:
1. Kérvény a meghirdetett poszt betöltésére a Fő-

iskolának címezve.
2. Képes szakmai önéletrajz elérhetőséggel (külön 

kitérve arra, hogy milyen művészeti előképzettsége 
van: intézet és szak megnevezésével, esetleges szer-
vezői tevékenység bemutatása).

3. Végzettséget igazoló oklevél másolata.
A jelentkezés határideje: 2021. január 20., 12:00 

(közép európai idő szerint).
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat elek-

tronikus formában a foiskola@kmf.uz.ua e-mail-cím-
re, nyomtatott formában a következő címre várjuk: 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., személyzeti osz-
tály. A levél tárgyaként főiskola-művészeti munkatár-
sa címet jelölje meg!

A beérkezett anyagok kiértékelése után a főisko-
la vezetősége személyes interjúra hívja be a jelölteket.

Szavazz Te is kedvenc 
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpát-
aljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel 
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a sza-
vazás alapján kiválasztott pedagógusokat.

A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2020. decem-

ber 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, vala-
mint 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

A lelkesedése teljesen 
eltűnt mostanában, és 
azt érzi, hogy kialudt 
az az Önben lakozó 

belső tűz, ami eddig hajtotta 
és motiválta. Mindezek miatt 
ezt a hetet nagyon kedvetle-
nül és nehezen kezdi, és azt 
érzi, hogy semmihez sincs 
most elegendő energiája. Hi-
ába volt sok terve erre a hét-
re, most sajnos nem elég mo-
tivált ahhoz, hogy megvaló-
sítsa az elképzeléseit.

Ön mindent saját maga 
miatt tesz és a termé-
szetéből adódóan nem 
igényli mások elisme-

rését. Ezen a héten azonban kü-
lönösen értékelni fogják a tel-
jesítményét, és a munkahelyén 
nem megszokott jutalomban ré-
szesül. Ez megnyilvánulhat fi-
zetésemelésben vagy a pénzju-
talom más formájában, de az is 
lehet , hogy egy olyan projekt-
be vághat bele, amitől kitűnhet 
a szakmájában.

A csillagok állása azt 
jelzi, hogy a munkája 
ezen a héten megköve-

teli, hogy elutazzon egy rövid 
üzleti útra. Készüljön, mert ez 
egy izgalmas, érdekes és remek 
lehetőség lesz Önnek arra, hogy 
fejlessze a tudását és gazdagítsa 
a szakmai tapasztalatait. Ezen 
a héten különös figyelmet fog 
kapni másoktól mind a magán, 
mind a szakmai életben. Hasz-
nálja ki és élvezze, hogy most 
mindenki Önre figyel!

Önnek nagyok az 
elvárásai saját ma-
gával szemben, ami 

ezen a héten különösen meg-
mutatkozik. Remek dolog, ha 
arra törekszik, hogy kilép-
jen a komfortzónájából, de 
ne terhelje túl magát feles-
legesen. Bízzon magában és 
abban, hogy mindent el tud 
érni, amit csak akar, de ne 
legyen lelkiismeretfurdalása, 
ha ez a folyamat lassabb, 
mint amire számított. 

Ezen a héten számos 
akadállyal kell szem-
benéznie a magánéle-

te és a személyes kapcsolatai 
terén egyaránt. Ön nagyon ma-
kacs és önfejű tud lenni, és oly-
kor nem képes engedni a má-
sik félnek, ami sajnos renge-
teg vitát eredményezhet. Se-
gíthet azonban, ha tudatosan 
figyel arra, hogy meghallgassa 
mások nézőpontját is és nem 
hagyja, hogy a saját akara-
tát rákényszerítse a többiekre.

Ön testileg teljesen 
kimerült és nagyon 
leterhelt az utóbbi 

időben. Nem véletlen hogy 
ennyire fájnak az ízületei és 
minden porcikája, hiszen a 
szervezete így jelez, hogy 
pihenésre van szüksége. Egy 
bögre meleg tea, egy kelle-
mes forró fürdő, egy masz-
százs, vagy egy könnyed 
mozgás csodákra képes, ezért 
érdemes, ezeket beiktatnia a 
napi rutinjába. 

Ön általában nagyon 
békés lelkivilágú és 
nem idegeskedik fe-
leslegesen semmin. Ez 

nem véletlen, hiszen a nyuga-
lom energiái csak úgy áradnak 
Önből, ezért minden helyzet-
ben képes a békére és harmó-
niára fókuszálni. Ezen a héten 
azonban olyan energiaváltozást 
tapasztal, amitől kissé megvál-
tozik a hangulata. Előfordul-
hat, hogy a hét folyamán nagy 
mennyiségű stressz fogja érni.

Ezen a héten remek elő-
relépéseket tehet a kar-
rierje szempontjából és 
ezzel nagyszerű kilátá-

sai lesznek a jövőjére nézve. Azt 
tapasztalja majd, hogy mind a 
családtagjai, mind a tágabb kör-
nyezete együttesen támogatják 
a céljai elérésében. Amennyiben 
Ön az iskolapadban ül, vagy egy 
tanfolyamot végez éppen, a hé-
ten egy kis pihenésre lehet szük-
sége, és arra, hogy a megszokott 
rutinjait kövesse.

Minden, amit tesz, 
azt önszántából te-
szi és nincs szüksé-
ge mások elismeré-

sére, ugyanis mindig a szí-
ve vezeti, és nagyon szenti-
mentális. A kemény munká-
ja és a kitartása ezen a héten 
igencsak jövedelmező lesz az 
Ön számára, ez azonban nem 
feltétlen anyagilag fog meg-
mutatkozni, hanem inkább a 
munkatársai és a főnökei tisz-
teletét nyerheti el. 

A Bak csillagkép 
a la t t  szüle te t tek 
egy szerencsés hét-

re számíthatnak, ugyanis 
egy váratlan pénzjutalom, 
vagy fizetésemelés üti majd 
a markukat. Emellett min-
den olyan nézeteltérésre és 
problémára, amik az utóbbi 
időben aggasztották, most 
meg fogja találni a választ. 
Ettől ismét remek hangu-
latba kerül, és azt érzi, új-
ból Önmaga lehet. 

Hisz a karmában? 
Vagy hisz abban, hogy 
a jó tetteink megtérül-

nek? Ha eddig nem tette, a hé-
ten megbizonyosodik arról, 
hogy a karma valóban létezik, 
és ha jót cselekszik, akkor ezt 
idővel visszakapja az élettől. 
Ön mostanában nagyon ma-
gabiztos és határozott, ami az 
élete minden területére nagy 
hatást gyakorol, de különö-
sen a karrierje tekintetén mu-
tatkozik majd meg.

Ön nagyon bizony-
talan önmagával 
kapcsolatban, ami 

miatt a héten nem képes tel-
jesíteni mindazt, amit elter-
vezett. Ne feledje, az önbiza-
lom az, amiből az ember erőt 
merít és képes megküzdeni a 
nehézségekkel. Enélkül azt 
érezheti, hogy tehetetlen és 
gyenge. A heti feladata az, 
hogy tegye rendbe az önbi-
zalmát és csökkentse az Ön-
ben keletkezett feszültséget.

Részvétnyilvánítás
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teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Kudlotyák Csabának, a Matematika és Informati-
ka Tanszék tanszékvezető-helyettesének édesanyja el-
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Karácsfalván november 25-én ünnepelte 36. születés- 
és névnapját

Turjanica Katalin.
Ebből az alkalomból köszönti őt édesanyja, 

testvérei, sógorai.
„Azt kívánjuk mind-mind itt e szép napon, 

ragyogjon rád napfény, boldog légy nagyon. 
Szíved sose féljen, bánat sose érjen, szerencse 
kísérjen minden utadon. Boldog születés- és 

névnapot kívánunk!”
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Ezért ne hámozd meg többé a 
zöldségeket

A legszuperebb immunerősítő ételek – 
a védekezés a belekben kezdődik! 

6 étel, amitől csak éhesebb leszel Ezért eszel sokat, ha 
ideges vagy

Jobb esetben csak akkor eszünk, ha éhesek va-
gyunk, ám ekkor sem mindegy, hogy mennyire 
telítő ételt választunk. Vannak olyan táplálé-
kok, amelyekből pár falat is elég ahhoz, hogy 
tele legyünk, míg más étkezések után egy órá-
val később már korog a gyomrunk.

Általánosságban elmondható, hogy az ételek zsír-, rost- 
és fehérjetartalma felel a jóllakottságért. Így azok a fogá-
sok, amelyek nélkülözik ezt a három fontos összetevőt, 
nem telítenek. Tudtad, hogy a következő ételek is ilyenek?

1. Teljes kiőrlésű bolti kenyerek
Bár a teljes kiőrlésű kenyerek rostban gazdagok, bol-

ti változataik mégis finomítottabbak, mint mondjuk a zab 
vagy a quinoa önmagában, illetve alig van bennük zsír és 
fehérje. A legjobb, ha otthon készíted a pékárud tönkölyliszt 
és különféle magvak felhasználásával, és igazán egészsé-
ges feltétekkel egészíted ki. Tegyél bele egészséges zsíro-
kat, mint a tojás és az avokádó, fehérjeként pedig jöhet a 
csirkemell sonka, a cottage cheese vagy a mozzarella sajt.

2. Gyümölcslé
A gyümölcsök az egészséges életmód elmaradhatatlan 

részei, mivel tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagok-
kal és rosttal. Azonban ne lepődj meg, ha nem tudsz jóllak-
ni velük, mivel szinte egyáltalán nem tartalmaznak fehérjét 
és zsírt. Ráadásul, bár a különböző vegyes gyümölcslevek 
azt ígérik, hogy minimum 3-4 gyümölcsöt és zöldséget tar-
talmaznak adagonként, nem telítenek úgy, mintha mond-
juk gyümölcssalátaként fogyasztanánk őket. Hogy miért? 
Mert pont a telítő rosttartalmuk vész el azáltal, hogy folya-
dék készül belőlük. Nem csoda, hogy utána úgy érezzük, 
mintha nem is ittuk volna meg azt a 300 kalóriát. Dobd 
fel inkább a zabkását vagy a joghurtot friss gyümölccsel!

3. Zöld smoothie
A zöld smoothie-k többsége nem éppen a legfinomabb, 

de rendületlenül isszuk őket, mivel kalóriaszegények és 
rengeteg tápanyagot tartalmaznak. Azonban fogyasztásuk 
után gyorsan éhesek lehetünk, mert fehérjében és zsírban 

szegények. Ha étkezésed részeivé váltak, itt az ideje, hogy 
egy kis egészséges zsiradékot, például avokádót vagy mo-
gyoróvajat, illetve fehérjeport adj hozzájuk.

4. Tojásfehérje
Bár 3-4 gramm fehérjének igazán telítőnek kellene 

lenni, a tojásfehérje kalória- és zsírszegény, ezért alig lak-
tat. Ha reggelre omlettet készítesz, nyugodtan tedd bele a 
sárgáját is, hogy energiadúsan kezdhesd a napot. A sárgá-

ja ugyanis olyan egészséges tápanyagokat tartalmaz, mint 
a szem egészségéről gondoskodó lutein, emellett némi fe-
hérjét és sok egészséges zsiradékot is rejt.

5. Zsírszegény tejtermékek
Való igaz, hogy a zsírszegény tej és joghurt kevesebb 

kalóriát tartalmaz, de kevésbé laktató is egyben. Ne félj a 
zsírosabb tejtermékektől, nyugodtan idd meg a 2,8%-os te-
jet, vagy kanalazd el a görög joghurtot. Magasabb fehér-
je- és zsírtartalmuk miatt jobban telítenek.

6. Savanyúságok
A savanyúságok támogatják bélflóránk egészségét, 

azonban sajnos tele vannak sóval. A nátrium pedig szom-
júságot okoz, amit a legtöbben összekevernek az éhség-
gel. Ha teheted, evés előtt mosd le a savanyú uborkát, fo-
gyassz házi savanyúságot, illetve igyál minél több vizet, 
hogy telítődjön a gyomrod.

Te is stresszevő vagy? Tudd meg, hogy 
miért kívánod annyira a nyalánkságo-
kat, ha állandó körülötted a feszültség!

Azzal bizonyára te is tisztában vagy, hogy a stressz 
mennyire káros a szervezetre: többek között migrént, 
izomgyengeséget, gyulladásokat, pattanásokat, fülfájást és 
még más betegségeket is eredményezhet – azt viszont csak 
nemrég mutatták ki, hogy a kilók is gyarapodhatnak tőle.

Ezt a jelenséget biológiai indokokkal magyarázzák a tu-
dósok, miszerint idegi nyomás alatt az agy nem képes hosz-
szú távú célokban gondolkodni, hanem azonnali kiegyenlí-
tődést, azaz örömszerzést és stresszcsökkentést vár. A szén-
hidrátban gazdag finomságok, rágcsák, chipsek, édességek 
elfogyasztása után a könnyen felszívódó, magas cukortarta-
lom szinte azonnal a véráramba jut, amely ideig-óráig hat is, 
de tartósan nem segít csökkenteni a feszültséget.

A kutatók szerint tehát nemcsak a súlyfelesleg kialaku-
lása miatt nem járunk jól, ha étkezéssel, nassolással pró-
báljuk csökkenteni a feszültséget, de hosszú távon az agyi 
idegeknek sem teszünk vele jót, mert a stressz közben meg-
erősödő kortizol hormon tévesen olyan jeleket küldhet az 
agynak, melyektől azt hisszük, hogy éhesek vagyunk – ez 
pedig egyenes út a súlytöbblet felszedéséhez.

Hogy mit tehetünk akkor, ha stresszevők vagyunk, de 
le szeretnénk állni az édességek habzsolásával?

Érdemes lehet kipróbálni a nyugtató hatású légző-
gyakorlatokat, ahogyan a napi kocogás és más stresszűző 
aktivitási formák is segíthetnek, de a tudósok szerint már 
napi 30 perc (zöldövezetben való) séta is segít megsza-
badulni a felgyülemlett feszültségtől.

Amennyiben pedig unalomból vagy feszültség-
levezetőként a jövőben is ennél csokoládét, kekszet és más 
édességet, mindig gondolj arra, hogy ezek a nyalánksá-
gok nem sokat javítanak a jókedveden – a mérleg nyelve 
viszont szinte biztosan magasabb számnál áll majd meg.

Kidobod az uborka és a cukkini héját? 
Sokkal több vitamintól fosztod meg ma-
gad, mint hinnéd!

A sütés-főzés és a salátakészítés egyik legunalma-
sabb feladatai közé tartozik a zöldséghámozás, pucolás, 
aprítás: a legújabb kutatások szerint azonban a legelső 
lépéstől ajánlott megszabadulni.

Amy Gorin, a hollywood-i sztárok dietetikusa és étke-
zési szakértője szerint nemcsak felesleges, hanem egye-
nes káros megpucolni az olyan zöldségeket, mint a re-
tek, a kígyóuborka, a zeller, az édesburgonya, a  sárgaré-
pa vagy a cukkini, hiszen a bennük található magas élel-

mi rostok, ásványi anyagok és vitaminok többsége a hé-
jukban van, nem pedig a zöldségek „húsában”!

Attól pedig nem kell aggódnod, hogy „koszos” ételt 
eszel, hiszen a legtöbb zöldséget itthon termesztik, ellenőr-
zött körülmények között – tehát egy jó alapos, vizes átmo-
sás után nyugodtan fogyaszthatóak, különösen, ha meg is 
főzzük őket (100 °C fokon ugyanis minden baci elpusztul!)

Azonban még mindig vannak olyan zöldségek, ami-
ket a sérülékeny, vékony hájuk miatt ajánlott meghámoz-
ni: ezekhez tartozik a téli tök, a karórépa, a tarlórépa és a 
hagymafélék is, valamint a burgonyákkal is vigyázzunk!

A nem túl öreg, „új”, vékony héjjal rendelkező krump-
lit nyugodtan fogyasszuk alaposan megmosva, akár hámo-
zás nélkül is – hiszen a burgonyában található legtöbb vita-
min, antioxidáns és rákmegelőző anyag közvetlenül a héj 
alatt van – , amennyiben azonban a krumplin zöldes elszí-
neződést látunk, azt semmiképpen se fogyasszuk hámozás 
nélkül! A zöld szín szolaninra utal (ami akár a zöld para-
dicsomban is megtalálható), nagyobb mennyiségben pe-
dig mérgező is lehet. A zöldes szín egyébként az öreg, csí-
rázó, rossz helyen tárolt krumplikra jellemző a leginkább.

Figyelem! A gyümölcsök (citrusfélék, alma, dinnye, 
kivi stb.) héját érdemes hámozni, mert a héjon található 
növényvédő szerek, vegyszerek mérgezőek! A sütemé-
nyekhez ajánlott reszelt citrom- és narancshéj épp ezért 
mindig BIO, azaz ellenőrzött gazdaságból származzon!

Nem a hideg időjárás az immunrendszer legnagyobb 
ellensége. Gondoltad volna, hogy az emésztőrendsze-
red helyes karbantartásával nagyon sokat tehetsz azért, 
hogy a telet betegség nélkül csináld végig?

Az egészséges életmód, az elegendő alvás és a kiegyen-
súlyozott táplálkozás nagyon jó hatással van az immunrend-
szerünkre. A megfelelő arányú vitamin-, nyomelem- és ás-
ványi anyag bevitel erősíti a szervezetünket. Ennek segít-
ségével könnyebben gyűrjük le a stresszt, ami köztudottan 
sokat ront a védekezőképességünk állapotán. 

Mi köze a táplálkozásnak, az emésztésnek az 
immunrendszer működéséhez?

A védekezésért felelős sejtjeink nagy része a beleink-
ben található. Itt nagyon sok mikroorganizmus van. Az im-
munrendszerünk szépen kiválasztja, hogy melyek a jók, 
és melyek az ártalmasak. Az utóbbiakat pedig leküzdi. A 
védekezőrendszerünk legalább 70%-a az emésztőrend-
szerünkben található. Az emésztés során jutnak a szerve-
zetünkbe és szívódnak fel az értékes tápanyagok, ezért ér-
demes nagyon odafigyelned, milyen ételeket fogyasztasz. 
Összegyűjtöttük most neked azt a 8 élelmiszert, amely se-
gíti az emésztésed, ezáltal turbózza az immunrendszered.

Joghurt
A bélrendszered egyensúlya a kulcsa a jó közérzetnek, 

és ezzel együtt az egészséges immunrendszernek is. Ezt az 
egyensúlyt több milliárd élő baktérium tartja fenn, amelyek 
a belekben élnek. A joghurtokban is vannak mikroorganiz-
musok, amelyek igencsak jótékony hatást gyakorolnak a 
bélrendszerre, az emésztésre. Ha rendszeresen fogyasztasz 
joghurtot, a bélrendszeredben elszaporodnak a jó baktéri-
umok, ez pedig erősíti az immunrendszert. A legjobbak a 
natúr joghurtok, azok, amelyek élőflórásak. A gyümölcs-
joghurtok nagyon finomak ugyan, de magas a cukortartal-
muk, ezzel pedig nem használsz magadnak.

Zab, árpa
A zab és az árpa rendszeres fogyasztása – a magas rost-

tartalom miatt – nagyon jó hatással van az emésztésre. Se-
gít a méregtelenítésben, és ha gyomorégésed van, arra is 
megoldást jelenthet. Béta-glukánt tartalmaznak, ami erős 
antioxidáns hatásával segíti az immunrendszered.

Banán
Fruktooligoszacharidokat tartalmaz, melyeknek köszön-

hetően hozzájárul a bélrendszerben a jó baktériumok szaporo-
dásához, az emésztőenzimek termelődéséhez. Ezzel hozzájá-
rul a tápanyagok minél jobb felszívódásához. Mivel magas a 

rosttartalma, székrekedés esetén jó szolgálatot tehet, ugyanak-
kor pektintartalmának köszönhetően segít megfékezni a has-
menést. Magas a cukortartalma, így azoknak, akik inzulinre-
zisztenciával vagy cukorbetegséggel küzdenek, nem ajánlott.

Édesburgonya, vagyis batáta
Magas az élelmi rosttartalma, nagyon tápláló és még 

finom is! A rostok segítenek a méreganyagok kiürülésében 
azáltal, hogy hozzájárulnak a rendszeres székletürítéshez. 
Ha nem hámozod meg, csak jól megmosod, mielőtt elké-
szíted, még több rosttal gazdagodhatsz.

Kombucha, vagyis teagomba
Úgy egy évtizeddel ezelőtt volt a kombucha igazi nagy „vi-

rágzása”. Majd’ mindenki fogyasztotta, sokaknak ott díszelgett 
a kamrájában a saját kombuchája. Kínában már i.e. 221-ben is 
fogyasztották, használták gyógyászati célokra. Valójában nem 
gomba, hanem zuzmó, olyan élő organizmus, ami erjesztő ha-
tású. A belőle készült ital nagyon hatékony probiotikum. B-vi-
taminokat, aminosavakat tartalmaz, rengeteg enzim és szerves 
savak, mikroorganizmusok találhatók benne. Segíti az emész-
tést, és még a gyomorfekély esetében is hatásos.

Lenmag, kendermag és chiamag
Megint a rostok! Ezek az apró kis magocskák tele vannak 

rostokkal, amelyek segítik az emésztést, serkentik az anyag-
cserét, ezáltal a méreganyagok kiürülését is. De nemcsak ezért 
nagyon üdvös fogyasztani őket, hanem azért is, mert igazi vi-
taminbombák, és ásványi anyagokból is meglehetősen sokfé-
lét tartalmaznak. A rossz, gyulladást okozó baktériumoknak 
esélyük sincs, ha rendszeresen szerepelnek az étrendedben.

Kókusz
Imádjuk a kókuszt! Kozmetikumokban, ételekben egy-

aránt bizonyított már. Kevésbé ismert tény, hogy minden 
kókuszból készült dolog segíti az emésztést. Fogyassz 
kókuszolajat, kókuszvizet, kókusztejet, friss kókuszt, 
amennyit csak tudsz, ugyanis segítik a zsírban oldódó táp-
anyagok felszívódását, ami most nagyon jól jön a járvány 
miatt is. Az egyik legfontosabb vitaminunk, a D-vitamin 
például zsírban oldódik. A kókusztej és -olaj nagyon köny-
nyen emészthető, a szervezet számára hasznos zsírokkal lát 
el, a kókuszvízből pedig elektrolitokhoz jut a szervezeted.

Avokádó
Amellett, hogy szuper alapanyag és nagyon sok min-

den készíthető belőle, nem elhanyagolható azon tulajdon-
sága sem, hogy tele van egyszeresen telített zsírokkal. Ezek 
elősegítik a vitmainok, ásványi anyagok és nyomelemek 
felszívódását, hasznosulását.
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Plusz egy vicc

2020. 47. szám meg   -
fej  tése: Az élet já-
ték. Lehetsz játék-
szer vagy játékos.    

plusz    egy vicc: – per-
sze, igazgató úr, én 
magam is szégyel-
lem. 

Pikáns cukkinifőzelék 
sült csirkecombbal

• •

SzERETNÉL MAGyARORSzÁGON DOLGOzNI, 
DE NEM BOLDOGuLSz A KIuTAzÁSSAL?

Válaszd a megbízhatóságot, 
                       válaszd a HuMÁNIÁT!

Egészségügyi segédeszközök 
gyártásához keressük új kollégáinkat 

Magyarországra 3 műszakos, 
8 órás munkavégzésre.

 ►Általunk kínált juttatások és extrák:
▪ kiemelt bérezés
▪ COVID19 teszt, mely eredményének 
megérkezéséig biztosítjuk a szállást

▪ ingyenes szállás teljesen felszerelt 
8 fős apartmanházakban, üdülőövezetben 
egy villaparkban

▪ napi ingyenes bejárást biztosítunk a szállás 
és munkahely közt

▪ Cafeteria már az első hónaptól, melynek 
összege fél év után emelkedik

►Ha csatlakoznál a csapatunkhoz, 
jelentkezz kollégánknál!

►Elérhetőség: +380 (66) 534 6605 
hétköznap 9:0017:00ig

JELENTKEzz GyÁRI MuNKÁINKRA, 
SEGíTÜNK MINDENBEN!

5 ok, amiért banánt kell enned
A banán nemcsak ízletes 
nassolnivaló, de a benne 
található tápanyagok-
nak hála, számtalan po-
zitív egészségügyi hatás-
sal is bír.  
1. Segíti az emésztést

A banánban találha-
tó rostok mintegy 70 szá-
zaléka oldhatatlan, vagyis 
folyadékban nem oldódik. 
Ez a fajta rost segít abban, 
hogy az étel könnyen és 
gyorsan haladjon keresztül 
a gyomron és a beleken. A 
banán tehát kiváló gyógy-
mód lehet székrekedés el-
len, de az emésztőrendsze-
rünk másként is hasznát 
veszi: a prebiotikumokban 
gazdag gyümölcs pozitív 
hatással van a bélben ta-
lálható, jó baktériumokra.

2. Segít elaludni
Vacsorára, pótvacso-

rára érdemes banánt en-
ned, hogyha feszültnek 
érzed magad, nehezen al-
szol el. A gyümölcs egy 
L-triptofán nevű amino-
savat tartalmaz, amely 
szerotoninná alakul, ennek 
a  neurotranszmitternek pe-
dig nemcsak azt befolyá-
solja, hogy milyen a han-
gulatunk, hanem az al-
vás-ébrenlét ciklusok sza-
bályozásában is részt vesz.

Egy kutatásban azt 
találták, hogy a résztve-
vőknek magasabb volt a 
melatoninszintje két órá-
val azután, hogy banánt fo-
gyasztottak. Az alvási hor-
mon néven ismert melatonin 
szintén segít a cirkadián-
ritmus szabályozásában.

3. Jót tesz a szívnek
A banánban található 

tápanyagok közül leggyak-
rabban a káliumot szokás 

kiemelni. Egy közepes ba-
nán körülbelül 422 mg ká-
liumot tartalmaz, ami a ja-
vasolt napi bevitel 12%-át 
teszi ki. Mindez alacsony 
nátriumtartalommal páro-
sul, a banán így igazi szív-
barát táplálék, mely segít-
het a magas vérnyomás 
kockázatának csökkenté-
sében. A kálium segíthet a 
szívbetegséghez kapcsoló-
dó tünetek enyhítésében, az 
artériák megkeményedésé-
nek megelőzésében.

4. Energiát ad az 
edzéshez

A banán a cukorral tö-
mött sportitalok egészsé-
gesebb alternatívája lehet. 
Egy férfi biciklisták köré-
ben végzett kisebb kutatás 
szerint a gyümölcs csökken-
ti az oxidatív stresszt és nö-
veli a teljesítményt. Előnyei 
közé tartozik, hogy több 
tápanyagot és antioxidánst 
tartalmaz, mint a sportita-
lok, ugyanakkor a benne ta-
lálható természetes cukrok 
szolgáltatják az energiát.

5. Ideális gyümölcs 
várandósság idején
A terhesség során szin-

tén érdemes minél töb-
bet fogyasztani a sokolda-
lú gyümölcsből. Egy köze-
pes méretű banán 0,43 mil-
ligramm B6-vitamint tartal-
maz, mely az ajánlott napi 
bevitel mintegy 33%-a. Ez 
a tápanyag elengedhetet-
len a baba agyának fejlő-
déséhez és az emésztés-
ben résztvevő enzimreak-
ciókhoz. A B6-vitamin-
nak ugyanakkor a jó közér-
zet megőrzésében is fontos 
szerep juthat, segíthet a ter-
hesség első heteiben fellé-
pő hányinger enyhítésében.

Hozzávalók 4 személyre: 1 közepes cukkini, 1 vörös-
hagyma, 1 cikk fokhagyma, 1 evőkanál kapor, 2 evőkanál 
olívaolaj, só, őrölt bors, balzsamecet, csilipor ízlés szerint.

A habaráshoz: 0.5 dl tejszín, 1 evőkanál liszt.
A húshoz: 8 alsó csirkecomb, 1-1 teáskanál zsálya, ba-

zsalikom és oregánó, 4 nagy cikk fokhagyma, 2 evőkanál 
szójaszósz, 1 citrom leve, só, őrölt bors.

Elkészítése: Olajon az apróra vágott hagymát megpá-
roljuk, hozzáadjuk a reszelt cukkinit. Kavargatva párol-
ni kezdjük, amíg levet enged. Hozzáadunk még 1 dl vizet, 
sót, borsot, és addig főzzük, amíg majdnem az egész levét 
elfőtte. Ekkor behabarjuk, majd ízesítjük reszelt fokhagy-
mával, balzsamecettel, kaporral, csilivel. Összeforraljuk. 

A húst megmossuk, szárazra töröljük, majd az össze-
kavart fűszerekkel, citromlével, szójaszósszal alaposan át-
forgatjuk. Sütőzacskóba tesszük, mellédobjuk a fokhagy-
macikkeket épen, majd egy tepsin, 200 fokos sütőben, kb. 
1 órán át sütjük. 

A végén a zacskót elvágjuk, és a tetejére rápirítunk. A 
főzelék mellé tálaljuk.

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Jean, miért nem csíkosra festette a kerítést? – kér-
dezi a lakájától a hóbortos gróf.

– …
Kétbetűsek: LK, RE, 

RL, RS, SS, TS, VG, ZL.
Hárombetűsek: ADA, 

AKT, EMU, IBM, KÁD, 
KTM, LES, NEM, RIN, RKP, 
SÁS, TAT, TÁC, TEK, TRÁ.

Négybetűsek: ALEF, 
AZON,  ERIK,  KÁVÉ, 
KUNA, LETT, LOMÉ, 
MERT, NIRO, RIGA, SORT, 
SZEM, URAM, VALA.

Ötbetűsek:  AZZAL, 
ÁTOLT, ÉSZAK, IMÁZS, 
KENAF, KRÍMI, MÉDIA, 
MINEK, NÁDAZ, NUDLI, 
RÁDLI, RUBIN, SIKER, 

SUMÁK, SUMER, TALON, 
VARAS, ZALÁN.

Hatbetűsek: CSÍKOS, 
DENISE, EKLOGA, FIU-
MEI, GALSAI, GIBBON, 
GIGÁSZ, KAPTAM, LO-
VÁSZ, LUSAKA, PAK-
TUM, PARANÁ, SALOME, 
SPATEN.

Hétbetűsek: BAROM-
FI, KIMERED, LIMONIT, 
SÁRANAP.

Nyolcbetűsek:  FES-
TÉKET, HATSOROS, TA-
NÍTOTT.

Kilencbetűsek: IDEUTA-
ZÁS, LERUDALÁS, REGE-
NERÁL, VALAMERRE.

Tizenegy betűsek: BAL-
LÁBASSÁG, MEGTA-
PINTÁS.

Tizennégy betűsek: 
BIHARKERESZTES, KOC-
KÁZATMENTES.
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EGY 

GRAFFITI

BECÉZÉSBŐL 
ÖNÁLLÓSULT 

NŐI NÉV

VALLÁSI 
TISZTELETBEN 

TARTOTT TÁRGY

JÓD
BÁLVÁNY
BUKOTT 
TANULÓ 

LEHETŐSÉGE

HERVASZTÓ, 
EMÉSZTŐ

ZABSZEM !
TŐLE MÉLYEBB-

RE ZUHANÓ
VOZNYESZEN-
SZKIJ MŰVE

… KIRÁLYA - 
LALO EGYIK 

OPERÁJA

KELVIN
NYOMDÁSZ 

(IZIDOR)

FADARAB !

SOMMAG !

OROSZ TÓ

BOSSZÚSÁGOT 
KIFEJEZŐ 
SZÓCSKA

FÜZESI MAGDA 
VERSE (1980)

SZŰZ MÁRIA 
ANYJA

NÉMET 
ÉNEKESNŐ

BHUTÁN 
PÉNZNEME

KÉTKEREKŰ 
JÁRMŰVEN 

VALÓ 
KÖZLEKEDÉS

MÉTER

GYENGÉN

ERŐS (SZLENG)

NORMA … - 
MARTIN RITT 

FILMJE
BUDAPESTI 
SPORTKLUB

MEZEI 
RÁGCSÁLÓ

MAGASODIK AZ 
ÁRA

LIGNIT-DARAB !

A BALKÁN 
CENTRUMA !

E NAPTÓL 
FOGVA

… TOLSZTOJ - 
OROSZ ÍRÓ

NÉMÁN FÚVÓ !

BRAZIL VÁROS

SULINET 
DIGITÁLIS 

TUDÁSBÁZIS

AZ UDVARRA

SAROK, ZUG 
(NÉPIES)

FRISS

2
ÖN

BUKÓSZÉL A 
DALMÁT 
TENGER-
PARTON

RÓMAI 1000

BELGA VÁROS

TASAK, BECÉZVE
… TAYLOR - 
AMERIKAI 

SZÍNÉSZNŐ

RÉGÉSZ IGÉJE

RÉGI ŰRMÉRTÉK

PÁRATLAN 
TÁNCOS !

KUTYA

HOLLAND 
VÁROS

FÉLSZ !

BÁNKÚT 
CENTRUMA !

EZÜST

TIHANYI 
RÉSZLET !

ISZONYODÓ

SISLÓC 
CENTRUMA !

NÉVELŐ

HATALMAS

AMERIKAI 
FORMA-1 

TESTVÉRPÁR

LENMAG !


