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Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe, 

munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350.000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz 
negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

Az emberek többsé-
ge azért utazik más 

tájakra, hogy ott élmé-
nyeket szerezzen. Kár-
pátalja az országnak 
azon egyedülálló vidé-
ke, ahol a különlegesen 
szép természeti látniva-
lók és az épített örökség 
kiemelkedő darabjai-
nak felfedezése mellett 
gazdag kulináris élve-
zetek várják az ide lá-
togatókat. 

Vi d é k ü n k  a  n é p i 
gasztronómia szempont-
jából is különleges hely-
zetben van, fogalmazott 
Csizmár Sarolta, a Kár-
pátaljai Magyar Turisz-
tikai Tanács (KMTT) el-
nökének helyettese azon 
a gyakorlati foglalkozá-
son, amelyen fiatal falusi 
vendéglátók egy csoport-
jának tagjai főzőtudomá-
nyukat mélyíthették el. 

Falusi vendéglátók szakmai képzése

Egy jó szakma fel-
ér egy diplomá-
val, hangoztatják 

igen gyakran. Ami per-
sze nem azt jelenti, hogy 
nincs szükség annyi dip-
lomás emberre, hisz nem 
azért nincs elég kőműves, 

villanyszerelő stb., mert sok 
a diplomás, hanem azért, 
mert az elmúlt évtizedek-
ben a szakképzés veszített 
korábbi tekintélyéből, az 
iskolarendszer egyre távo-
labb került a valós gazdasá-
gi igényektől, mindez pedig 

a vállalatoknál munkaerőhi-
ányhoz, a pályakezdőknél 
munkanélküliséghez veze-
tett, és egyes ágazatokban 
szakmunkáshiány alakult 
ki. Ezt kiküszöbölendő indí-
totta el a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főisko-

la az Egán Ede Szakkép-
zési Centrumot, amely-
nek keretein belül három 
képzési helyszínen folyik 
piacképes szakmákban a 
szakemberképzés. 

Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak 
közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban
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Elejét lásd az 1. oldalon

A népi gasztronómia vonzereje
Falusi vendéglátók szakmai képzése

Elejét lásd az 1. oldalon

A Jó gyakorlat a falusi turizmus-
ban kurzus résztvevői a tanfo-
lyam végén a Mezőgecsében ta-
lálható Takaros panzióban sajá-
títhatták el néhány hagyományos 
ételünk elkészítésének, azok tá-
lalásának módját. 

Mindenki tisztában van azzal, 
hogy a szláv konyha jelentősen 
különbözik a mienktől, magya-
rázza Csizmár Sarolta. Elegendő, 
ha csak a bográcsgulyásra gon-
dolunk, amely a turisták körében 
fontos hívószó. Tessék megnéz-
ni éttermeink reklámanyagait, ét-
lapjait, az utcára kirakott, a me-
nüsort feltüntető táblákat, min-
denütt az első helyen szerepel! 

Ezt a finom egytálételt követi a 
lacipecsenye, a csirkepaprikás, 
no meg a többi, valamivel ritkáb-
ban emlegetett, de ugyanolyan 
finom, és a vendégek által köny-
nyen megkedvelhető étel. 

Homoki Szilvia, aki a falusi 
vendéglátással szülőfalujában, 
Beregdédában már két évtized-
del ezelőtt kezdett foglalkozni, 
ezúttal a csörögének való tész-
tát gyúrja be, miközben a tan-
folyam hallgatói körbe állják. A 
régi mondás szerint a változa-
tosság gyönyörködtet, fogalmaz 
a turisztikai szakember. Így ma 
a hagyományos fonott csöröge 
mellett elkészítjük annak virág-
szirmos, szilvalekváros és cirok-
ra feltekert változatát is. 

Míg pihen a tészta, Fodor Jo-
lánka, tapasztalt mezőgecsei gaz-
daasszony irányítása mellett a 
hallgatók előkészítik a székely-
káposzta és a korhelyleves hoz-
závalóit. Eközben sok szó esik 

arról, hogy milyen hús(oka)t vá-
lasszunk ezekhez az ételekhez, 
mire kell különösen nagy figyel-
met fordítani, amikor odatesszük 
az alapanyagokat. 

Jó tudni, hogy a táskaleves, 
a kötött vagy görcsleves igazi 
kárpátikum, amellyel nem csupán 
a hágón túlról érkezett turistákat, 
de a Magyarországról hozzánk lá-
togató vendégeket is meglephet-
jük, folytatja Csizmár Sarolta. 
Amilyen egyszerű, olyan finom 
és nagyszerű ez az étel. 

Dél felé már a csigatészta ké-
szítéséhez ülnek le a fiatalasszony-
ok és a fiatalemberek. Bár mostan-
ság kevesebb ilyen húslevest, csir-
kepaprikást fogyasztunk, a házi csi-
gatészta megunhatatlan: ugyanúgy 

a kedvencek körébe tartozik, mint 
nagy- és dédszüleink korában. 
Amikor is közösségi alkalom ke-
retében készítették a magyar kony-
ha ezen jellegzetes kellékeit. A késő 
délutánba nyúló gyakorlati foglal-
kozáson a fentieken kívül számos 
más népszerű fogás – lecsó, gom-
baleves, töltött káposzta – elkészí-
tése is szóba került. 

A minden apró mozzanatra ki-
terjedő tálalás és a finomra sike-
redett ételek elfogyasztása után 
végezetül Csizmár Sarolta fel-
hívta a jelenlévők figyelmét arra, 
hogy az ételek megválasztásakor 
ügyeljenek a szezonalitásra, an-
nak fontosságára. Azt is elmond-
ta, hogy a falusi vendéglátók ne 
lepődjenek meg, ha valamelyik, 
Ukrajna belső részéből érketett 
csoport azzal a kéréssel fordul 
hozzájuk, hogy tartsanak főzőbe-
mutatót. A kurzust elvégzők most 
már ezt is bátran felvállalhatják. 

Kovács Elemér

Ahol piacképes szakmát kapnak a diákok
Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzési központjainak közös tanévnyitó ünnepsége Nagydobronyban

Október 4-én a nagydobronyi, 
a tiszapéterfalvi és a beregszászi 
szakképzési központ 198 el-
sős diák részvételével tartottak 
közös tanévnyitó ünnepséget a 
nagydobronyi református temp-
lomban. Ahol elsőként Kolozsy 
András helyi lelkész köszöntötte a 
résztvevőket, aki hálát adott azért, 
hogy fiataljainknak lehetőségük 
van anyanyelvükön szakmát ta-
nulni szülőföldjükön. A lelkipász-
tor a Szentírás szavaival bátorított 
diákot, tanárt egyaránt: „Ha az Is-
ten velünk, kicsoda ellenünk?” 

A H i m n u s z  e l é n e k l é -
sét követően Balogh János, a 
Nagydobronyi Szakképzési Köz-
pont igazgatója beszámolt arról, 
hogy az Egán Ede Szakképzési 
Centrum 2019-ben kezdte meg 
működését 7 szakon mintegy 110 
tanulóval Nagydobronyban az-
zal a céllal, hogy piacképes szak-
mához juttassa a kárpátaljai ma-
gyar fiatalokat. 2020-tól pedig 
már Tiszapéterfalván és Bereg-
szászon is folyik az anyanyel-
vű szakképzés. A magyar kor-
mány támogatásának köszönhe-
tően az oktatás egy hétig Kárpát-
alján, egy hétig pedig a magyar-
országi partnerintézményekben 
folyik: a Mátészalkai Szakkép-
zési Centrumban, a Sátoraljaúj-
helyi Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban, il-
letve az Északi Agrárszakképzé-
si Centrum Baross László Szak-
képző Iskola és Kollégiumban. A 
diákok a duális képzés keretében 
helyi vállalkozóknál vannak szak-
mai gyakorlaton. Az igazgató ar-
ról is beszámolt, hogy a munka-
erőpiacot és a tanulni vágyók igé-
nyeit figyelembe véve évről évre 
bővül a képzési kínálat. Idén 5 
új szakot sikerült indítani: sport-
edző-sportszervező, divatszabó, 

rehabilitációs terapeuta, elekt-
ronikai műszerész és vendégté-
ri szaktechnikus. A mostani tan-
évet Nagydobronyban 88 tanu-
ló kezdte meg kilenc szakon, Be-
regszászban 56 diák öt szakon, 
Tiszapéterfalván pedig 54 elsős 
iratkozott be hat szakra. A három 
intézmény tanulóinak összlétszá-
ma 329 fő. Végezetül az igazgató 
arra hívta fel a diákok figyelmét, 
hogy szakemberként csak az bol-
dogul, aki a modern kor követel-
ményeinek megfelelően fejleszti 
tovább az itt szerzett ismereteket, 
és igaz emberként él, nem álmo-
dozik a jövőről, hanem küzd érte.  

Mindig motiváló látni és ta-
pasztalni, hogy egy gondolat, 
tett és közös akarat eredménye 
milyen határtalan lehetőségeket 
nyújt, fogalmazott köszöntő be-
szédében Pölöskei Gáborné, az 

Innovációs és Technológiai Minisz-
térium szakképzésért és felnőttkép-
zésért felelős helyettes államtitká-
ra, aki kifejtette: az itteni magyar 
nyelvű szakképzés elindulásának 
köszönhetően a kárpátaljai magyar 
fiatalok piacképes szakmai tudás-
sal jelenhetnek meg a munkaerő-
piacon. A helyettes államtitkár ki-
emelte: fontos, hogy helyi és nem-
zeti szinten is releváns szakmák ok-
tatása valósuljon meg, olyan szak-
mai tudás átadásával, mellyel a ta-
nulók magabiztosan, öntudatosan 
tudnak kilépni a munka világába, 
így könnyebben megtalálva életút-
jukat. Ezt kívánjuk megteremteni 
az együttműködésünkkel, a lehető-

ségekkel a kárpátaljai fiatalok szá-
mára is. Ez egyrészt a határon túli 
magyar közösségek megerősödé-
sét szolgálja, másrészt pedig erősíti 
a magyarországi vállalkozások ha-
táron túli területeken történő beru-
házási esélyeit, a magyar emberek 
boldogulásának lehetőségeit.

Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkára levélben küld-
te el jókívánságait. Az államtitkár 
gondolatait Bujdosó János főosz-
tályvezető tolmácsolta. „A magyar 
kormány oktatási támogatásaival és 
beruházásaival továbbra is azt a ki-
emelt nemzetpolitikai célt szeretné 
szolgálni, hogy tovább erősítsük 

magyar közösségünk identitását, 
anyanyelvi oktatását, a fiatalok szü-
lőföldön való boldogulását. Valljuk, 
hogy a nemzeti kisebbségek iden-
titásának megőrzése csak az anya-
nyelvi oktatás minden szintjének 
megtartásán és megerősítésén ke-
resztül valósulhat meg” – fogalma-
zott levelében Potápi Árpád János.

Szintén levélben köszöntötte a 
tanévnyitó résztvevőit Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott, aki töb-
bek között azt kívánta, hogy íveljen 
generációkon át egy szakma, vigyük 
tovább a tudást apáinkról gyerme-
keinkre, mert ezzel együtt a hagyo-
mányokat, a kultúrát, a nyelvünket, 
az életet adjuk tovább. A levelet 
Hidi Tünde tanár olvasta fel. 

Ünnepélyes pillanatok következ-
tek: az elsősök Palkó Bence Máté 
első évfolyamos diák vezetésével fo-
gadalmat tettek, majd Csernicskó Ist-

ván, a II. RF KMF rektora, Rostás 
János, a Mátészalkai Szakképzési 
Centrum kancellárja, Magyar Já-
nos, a Mátészalkai SZC Déri Mik-
sa Technikum, Szakképző Isko-
la és Kollégiumának igazgatója, 
Péter István, a Mátészalkai SZC 
Kállay Rudolf Szakképző Iskola 
igazgatója, Nagy József, a Má-
tészalkai Szakképzési Centrum 
Gépészeti Technikum és Kollé-
gium igazgatója, Balogh János, a 
II. RF KMF Egán Ede Szakkép-
ző Centrum Nagydobronyi Szak-
képzési Központjának igazgatója, 
Pólin Lénárd, a Tiszapéterfalvai 
Szakképzési Központ igazgató-
ja és Nagy István, a Beregszászi 

Szakképzési Központ igazgatója 
kézfogásukkal az intézmény diák-
jaivá avatták az elsősöket.

Köszöntötte az elsősöket 
Rostás János kancellár, aki ki-
emelte: jó olyan közösségben 
élni és dolgozni, amely ugyan-
azon a nyelven beszél, gondolko-
dik és álmodik, ahol barátok közt 
érzi magát az ember, akik segí-
tik egymást, hűségesek egymás-
hoz és kitartanak egymás mellett, 
és jó most együtt lenni Isten há-
zában, ahol érezhető a Minden-
ható gondoskodó szeretete.

A szakképzési centrum név-
adójának munkásságát méltatta 
Csernicskó István, a Rákóczi Fő-
iskola rektora, aki kiemelte: Egán 
Ede a XIX. században az akkori 
magyar kormány támogatásával 
olyan gazdaságfejlesztő progra-
mot indított el, melynek célja a 
vidék gazdasági felzárkóztatása, 
az emberek jólétének megalapo-
zása, a régió felemelése volt. S 
bár nem fejezhette be munkáját, 
programjának eredményei máig 
érzékelhetők vidékünkön. A rek-
tor elismeréssel szólt a szakkép-
zési centrum tevékenységéről, 
melynek célja, hogy minél több 
fiatalt segítsen magas szintű, 
korszerű ismereteket szerez-
ni és biztos megélhetést nyújtó 
szakmát tanulni szülőföldjükön 
anyanyelvükön. Kiemelte: ez a 
képzési forma ékes bizonyítéka 
az országhatárokon átnyúló ma-
gyar–magyar együttműködésnek 
és annak, hogy Kárpátalján nagy 
igény van a magyar nyelvű okta-
tásra a szakképzés területén is.

Az ünnepélyes tanévnyitón 
a Republic együttes és Bagossy 
Norbert Messzi földre vihetnél 
című dalát a Nagydobronyi Szak-
képzési Központ énekkara adta 
elő, Varga Sándor helyi pedagó-
gus Nagydobronyi anzix című 
versét pedig Dóka Éva első évfo-
lyamos tanuló mondta el.

Végezetül a történelmi egy-
házak jelen lévő képviselői kér-
ték Isten áldását az egybegyűl-
tek életére, majd a Szózat el-
éneklésével ért véget a meghitt 
ünnepség.

Marton Erzsébet

Nyílt levélben fordult Ukrajna fő-
ügyészéhez, Irina Venediktovához 
Brenzovics László, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke amiatt, hogy 
a Ternopil Megyei Tanács (Köz-
gyűlés) elnöke nyilvánosan, élő 
televíziós műsorban uszított a 
kárpátaljai magyarok ellen.

Az Ukrajina 24 tévécsator-
na reggeli műsorának vendége, 
Mihajlo Holovko arra a magyar-
orosz földgázszállítási szerződés-
sel kapcsolatban feltett műsorve-
zetői kérdésre válaszolva, hogy 
miként lehetne megoldást talál-
ni a kialakult helyzetre, és hogyan 
kell erre reagálni, úgy fogalmazott: 
„Van magyar diaszpóra, ezért Kár-
pátalján kicsit keményebben nekik 
lehetne menni, hogy megértsék”.

Brenzovics László kárpátaljai 
portálokon csütörtökön ismertetett 
nyílt levelében rámutat: a ternopili 
megyevezető nagy nyilvánosság 

A KMKSZ elnökének nyílt levele a 
kárpátaljai magyarok elleni uszító 

kijelentések miatt
előtt, élő adásban elhangzott szavai 
azt jelentik, hogy meg kell „félemlí-
teni, fenyegetni, zsarolni, erőszakot 
elkövetni, üldözni Ukrajna polgára-
it nemzetiségi hovatartozásuk mi-
att”, azzal a céllal, hogy így gyako-
roljanak nyomást Magyarországra.

Az önkormányzati vezető „ci-
nikus felhívása nemzetiségek kö-
zötti ellentétet szít a Kárpátalján 
élő magyarok és Ukrajna többi ál-
lampolgára között. Ez a felhívás 
arra szólít, hogy korlátozzák az ál-
lampolgárok jogait azok nemzeti-
ségi vagy nyelvi hovatartozása mi-
att, ami bűncselekmény” – mutat 
rá a KMKSZ elnöke. Brenzovics 
László végezetül azt kéri az ukrán 
főügyésztől, hogy levelét kezelje 
úgy, mint bűncselekmény elköve-
téséről szóló bejelentést, indítson 
vizsgálatot, valamint adjon erről 
megfelelő tájékoztatást a nyomo-
zási adatbázis alapján.

MTI/Kárpátinfo
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 Munkács, Nagyszőlős, Visk 
után végre a beregszászi közön-
ség is közelebbről ismerhette 
meg a kiadványt és annak szer-
zőit. Tudni kell, hangsúlyozta 
köszöntőjében Tarpai József, a 
kötet szerkesztője, hogy az úti-
könyv már hetek óta tanulmá-
nyozható a Kárpátaljai Magyar 
Turisztikai Tanács (KMTT) hon-
lapján, az bárki számára hozzá-
férhető. A szerkesztő kiemel-
te, hogy nagyon időszerűvé vált 
egy, a vidékünket turisztikai 
szempontból átfogóan bemutató 
kiadvány megjelentetése. A szer-
zők többsége maga is gyakorló 
idegenvezető, így meríthetünk 
naprakész, pontos információkat 
az írásokból. Hamarosan nyom-
dába kerül a kötet ukrán fordítá-
sa is. Amely szintén mérföldkő-
nek számít majd a Kárpátaljáról 
szóló ismeretek terjesztésében, 
hisz a magyar nézőpont az ukrán 
verzióban is tetten érhető majd. 

Kárpátalja magyar szemmel. Könyvbemutató a Rákóczi Főiskolán

Közösség és önmeghatározás
A nemrég megjelent Kárpátalja magyar szemmel útikönyvet olvas-
va az emberben egyre inkább megerősödik az az érzés, hogy nem 
egy hétköznapi turisztikai kötetet tanulmányoz, mivel az írások-
ból kirajzolódik, hogy a kárpátaljai magyar közösség miként lát-
ja jelenlegi önmagát. Ezen túl azt is megtudjuk, hogy milyen sze-
repet játszott az itteni magyarság szülőföldje történelmének, gaz-
daságának, szellemiségének kialakításában, hangzott el azon a 
könyvbemutatón, amelyet Beregszászon a Rákóczi Főiskola átri-
umában tartottak. A kiadvány ezért is tudja teljes mértékben be-
tölteni a honismereti olvasókönyv szerepét.

Berghauer Sándor, a Rákóczi 
Főiskola turisztikai tanszékének 
vezetője beszédében a szakmaiság 
fontosságát emelte ki, s arra biztat-
ta a főként turizmus által elkötele-
zett hallgatóságot, hogy bátran for-
gassák a sok-sok adattal és renge-
teg forrásanyaggal rendelkező ki-
adványt. 

Hiánypótlónak nevezte az úti-
könyvet Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország beregszászi főkonzulja, aki 
annak a reményének adott hangot, 
hogy a vidékünkkel kapcsolatos hi-
teles információk mind több turis-
tához jutnak el, ezzel növelve a táj-
egység turisztikai vonzerejét.

Nemcsak a kárpáti táj különle-
ges, hanem annak a soknemzetiségű 
vidéknek a kultúrája, az itteni népek 
hagyománya is oly színes, hogy az 
bátran tarthat számot az Ukrajna 
más megyéiben élők érdeklődésé-
re, hangsúlyozta Csizmár Sarolta, a 
KMTT alelnöke, aki arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a turizmus az 

Az elmúlt hétvégén külö-
nösen gazdag program várta az 
ide betérőket. Az egyik hatalmas 
jurtában a hungarikumokkal, 
míg egy másikban a magyar 
szentek életével ismerked-
hettünk meg. Péntek délután 
vadászkutyabemutatót tartot-
tak, melynek keretében több tu-
cat agár és gazdája vonult fel. 
Az ismeretterjesztő- és termé-
szetfilmek mellett a téren felál-
lított színpadon egymást követ-
ték a fellépők: ismert és hama-
rosan ismertté váló zenekarok, 
együttesek. Számunkra az ott-
honiasság hangulatát teremtet-
te meg a Kárpát-medence-szerte 
ismert péterfalvai Kokas Banda 
fellépése és az általuk szerve-
zett táncház.

A KárpátHáz Alapítvány az 
utóbbi időben gyümölcsöző kap-
csolatot épített ki a Beregi Ifjúsá-
gért Közművelődési és Szabad-
idő Egyesülettel. Meghívásukra 
Beregszászból egy négyfős csa-
pat érkezett a hétvégi OktóBor 
elnevezésű borásztalálkozóra, 
amely a vadászati világkiállítás 
egyik kísérő programja. A ren-
dezvény célja, hogy a régióban 
működő ismert borvidékek – To-
kaj, Mátra – mellett bemutatko-
zási lehetőséget kapjanak azok 
a más tájegységekben műkö-

A Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérő rendezvényén

Borvidékek bemutatkozása 
Vásárosnaményban

Ezekben a hetekben a Vadászati és Természeti Világkiállítás és a 
hozzá kapcsolódó rendezvények zajlanak szerte Magyarországon. 
A hozzánk közeli Vásárosnamény az egyik kiemelt helyszín. A gon-
dosan felújított egykori malomudvar – ahol most a Hunor hotel és 
étterem működik – egyik háromszintes épületében október köze-
péig nagyszabású természeti kiállítást tekinthetnek meg az érdek-
lődők. Az interaktív elemekkel kibővített, különböző hangeffektu-
sokkal életszerűvé tett kiállítóterekben kaptak bemutatkozási le-
hetőséget Magyarország természetvédelmi tájegységei. 

dő borászatok is, amelyek jelenleg 
nem állnak olyannyira a figyelem 
homlokterében. A beregvidékiek a 
Cotnar vállalat és a Stahovski bo-
rait, valamint a Sass, a Bereczky, a 
Parászka és a Varga családi pincé-
szetek nedűit kínálták. Mondhatni, 

a kezdetektől fogva nagy érdeklő-
dés mutatkozott irántuk. 

Múltunkban annyi minden a 
közös és a már-már feledésbe me-
rülő érték, aminek a megmentésé-
re csak együttes erővel vállalkoz-
hatunk, hangsúlyozta érkezésünk-
kor Insticei Zoltán, a Beregi Ifjúsá-
gért Közművelődési és Szabadidő 

Egyesület elnöke. A mostani talál-
kozó jó alkalom arra, hogy számba 
vegyük ennek a közös örökségnek 
a rejtett és kevésbé rejtett kincseit. 

A Történelmi Beregszászi Bor-
vidék ezer szállal kötődik az egy-
kori Bereg vármegyének a mai 
Magyarországhoz tartozó részé-
hez, emlékeztetett rá Tóth Győző, 
a KárpátHáz civil szervezet ügyve-
zetője. Nem csupán arról van szó, 
hogy például a Kaszonyi-hegy túl-
oldalán a barabási domboldalakon 
ugyanolyan szőlőfajtákat termesz-
tettek ugyanolyan módszerrel, mint 
az innenső lankákon, hanem arról 
is, hogy a monarchia idején ugyan-
azon piacokat célozták meg példá-
ul a beregszászi, a muzsalyi, vagy 
éppen a benei szőlő- és borterme-
lők. Tudomásunk van arról is, hogy 
Trianonig, s majd a múlt század 
negyvenes éveinek elején, a visz-
szacsatolást követő néhány évben 
Beregsurányból, Tarpáról stb. ren-
getegen jártak napszámba a bereg-

szászi szőlőhegyekre. Nem vélet-
len, hogy ebből a munkakapcsolat-
ból számos ismeretség és később 
házasság született, így szokásaink-
ban, ételeinkben stb. ma is rengeteg 
közös vonás lelhető fel. 

Szombat délután a Szatmá-
ri Borvidékről tartott előadást 
Jeremcsuk Csaba, a Mátészalkai 

Borbarátok Körének elnöke. Ismét 
kiderült, hogy megannyi közös ér-
ték köt össze bennünket: a XIX. 
század közepén termesztett cseme-
ge- és borszőlők sokasága, a szőlő 
gyilkos kórjával, a filoxérával való 
küzdelem, az újrakezdés keservei, 
illetve a különböző megméretteté-
seken való sikeres szereplés. És saj-
nos az is, hogy az elődök által lét-
rehozott virágzó ültetvények, nagy 

gondossággal megépített pincék, 
borházak jelentős része mára enyé-
szetté vált. Közös gondolkodásra 
késztet az is, hogy miként kaphat-
nának ezek az épületek, pincék új 
funkciót a mai korban.

Igazi kísérletező ember Ke-
lemen Béla, aki legszívesebben 
a Tarpa község mellett található 
Nagyhegyen tölti minden szabad 
idejét. Előadásából kitűnt, hogy 
számára az értékteremtés mellett 
legalább olyan fontos a harmónia 
megtalálása, ami az érintetlen ter-
mészetben, illetve az ember által 
átgondoltan létrehozott és fenn-
tartott kultúrtájban egyaránt fel-
lelhető. A szőlő és a gyümölcsfák 
művelésének évszakonként válto-
zó ritmusában éppúgy, mint a ter-
més betakarításában vagy a bará-
tokkal való meghitt beszélgetések-
ben. „Éld szépen az életet!” – hir-
dették a kínai bölcsek. Kelemen 
Béla a régiekkel együtt azt is vall-

ja, hogy minél természetesebb, 
annál egészségesebb. Gyógy-
növényekből, áztatott csalánle-
vélből, fehér ürömből némi réz 
hozzáadásával készíti a permet-
levet, és ragaszkodik a hagyomá-
nyos szőlőfajtákhoz: illatos Iza-
bella, fekete Rizling stb. De köz-
ben nyitott az új dolgokra is: lel-
kesen beszél a dióolajról, a sző-
lő héjáról, a szőlőmagról – ezek-

ben rengeteg hasznos anyag ta-
lálható, csak fel kell tárni őket. 
Valamennyire nagy szüksége van 
a sokszor túlhajszolt mai embe-
reknek. 

E sorok írója előadásában a 
Történelmi Beregszászi Borvi-
dékről, a Beregszászi Szent Ven-
cel Borrendről szólt, és ismertette 
a beregszászi borfesztiválok tör-
ténetét. Azt hangsúlyozta, hogy 
Kárpátalján a szőlészetet és a bo-
rászatot nem sikerült volna oly 
gyorsan felívelő pályára állítani, 
ha nincsenek a magyarországi ta-
nulmányutak és találkozók, s ha 
ezek során nem jöttek volna lét-
re tartalmas kapcsolatok, szemé-
lyes ismeretségek. 

R e m é n y k e d j ü n k  b e n -
ne, hogy az ezen a hétvégén 
Vásárosnaményban lerakott ba-
rátság-alapkövekből hamarosan 
egy szép közös otthon épül fel.

Kovács Elemér

egyik legdinamikusabban fejlődő 
ágazat. Azok cselekedtek bölcsen, 
akik a világjárvány okozta leállás 
idején vendégházuk fejlesztésével 
foglalkoztak. 

Nedbál Klára, a kötet talán leg-
színesebb, a Verhovináról szóló fe-
jezetének szerzője annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a szülő-

föld megszeretéséhez annak megis-
merésén keresztül vezet az út. 

Varju Zoltán szerint a könyv 
egyik alcíme a Szerelmes földrajz 
is lehetne, oly lelkesen mutatják be 
a szerzők a vidék természeti kincse-
it, az épített örökség itt található ki-

emelkedő darabjait, valamint szel-
lemi kincseinket. 

Bár nem történelemkönyvet ír-
tunk, mondta Kész Barnabás tör-
ténelemtanár, mindazok haszon-
nal forgathatják, akik ismerni sze-
retnék Kárpátalja történelmét, s 
azt, hogy az elmúlt évszázadok 
során a velünk együtt élő népek-

kel mit tett az itt letelepedett ma-
gyarság a vidék mai arculatának 
kialakítása érdekében. 

Turóczy Gábor tördelőszer-
kesztő, aki egyben a nyomdai 
előkészítés feladatait is magára 
vállalta, arra hívta fel a figyel-

met, hogy a kiadványban talál-
ható gazdag képanyag – közel 
hatszáz fotó – mindig szerve-
sen illeszkedik az írott szöveg-
hez. Végezetül e sorok írója ar-
ról szólt, hogy a hungarikumok 
mintájára bő évtizeddel ezelőtt 
létrehoztuk a kárpátikum fogal-
mát. S hogy a magyarság érté-

keinek kiemelt darabjaiból ná-
lunk is egyre többet fedezhe-
tünk fel, illetve jön létre. A leg-
frissebb ilyen a kárpátaljai szo-
borút, amely már most túllépte 
a megye határait. 

-ardai-
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„Jó nékem, hogy megaláztál 
azért, hogy megtanuljam a Te 
rendeléseidet. A Te szádnak 
törvénye jobb nékem, mint 
sok ezer arany és ezüst.”(Zsolt 
119, 71–72)

Ki szereti, ha megalázzák? 
Én nagyon nehezen viselem a 
megalázást… Volt részem meg-
alázásban éppen eleget. S beval-
lom, még csak nem is az én hi-
bám miatt ért a legtöbb megalá-
zás. Gyermekkoromban csúfol-
tak, mert szeplős voltam. Na-
gyobb koromban az egyetemen 
megaláztak a szegénységemért, 
nem tudtam elegánsan öltözni, 
mint a többi lány. Amikor már 
dolgoztam, megaláztak a gyer-
mekeim száma miatt. Miért szü-
lök olyan sok gyermeket? Fájt, 
igenis fájt a megalázás!

Most, vénségemre, nagyon 
fáj, hogy a hitem miatt aláznak 
meg! Igen, a hitem miatt...

Régimódi a felfogásom, 
mondják, nem kell a Bibliát 
mindenben követni. Megértőbb-
nek kell lenni az emberekkel, el-
végre a XXI. században élünk. 
Különben is, Isten megbocsátja 
a bűnt, legyen az hazugság, lo-
pás, abortusz, homoszexualitás, 
válás, vagy kaszinójáték, egy kis 
kártyázás még nem bűn.... 

Fáj, nem esik jól, és azért 
megalázó, mert nem világi embe-
rek mondják. Mindennél jobban 
fáj, mindennél jobban megaláz, 
ha bűnt követtem el. Ha vétkez-
tem az Úr ellen. Lehet, hogy nem 
tudja senki, talán mosolygok, 
mert úgy kell, de a lelkem mé-
lyén szégyellem magam. Mocs-
kosnak, mezítelennek és megalá-
zottnak érzem magam.

Bűneimet nem hallgathatom 
el... Tudom, és a Lélek is érzi, és 
megszomorodik bennem. Jaj, de 
nehéz ez az állapot, amikor nem 
merek az Isten szemébe nézni! 
Amikor rejtőzöm előle. Igyek-
szem elfoglalni magam, nem 
gondolni a rosszra, amit gondol-
tam, mondtam vagy tettem. De 
ez sem megy sokáig. Bármerre 
menekülök, az árnyékom egyre 
nő és egyre jobban érzem, hogy 
Isten tekintete követ!

Jó nékem, ha Isten megaláz? 
Sokszor, nagyon sokszor imád-
koztam én is: „Jó nékem, hogy 
megaláztál, essem inkább a Te 
kezedbe, Uram, mint az embe-
rek kezébe!”

Istennel ki lehet békülni. Is-
tenhez mehetek, magyarázkodás 
nélkül elé rakhatom besározódott 
szennyes ruhámat. Kérhetem, és 
Ő megbocsát. Kérhetem és felol-
doz a bűnöm súlya alól. Soha nem 
utasított vissza az Úr, ha hozzá 
mentem, ha kerestem tekintetét.

Meddig bírom a bűn megalá-
zásának állapotát, a takargatást, a 
menekülést? Ez a nagyobb kér-
dés. Csak addig, amíg fel nem 
ismerem, hogy Isten tette rám 
a kezét, és Ő nem akar magam-
ra hagyni bűneim terhe alatt. Ez 
a felismerés sem tőlem van, eb-
ben is a Szentlélek segít. Ő mu-

Megalázottságban is tanít az Úr
tatja meg bálványaimat, indulata-
imat, tetteimet, keserűségemet, a 
lázadásokat szívemben. 

Megalázó a felismerés... Sok-
szor sírva mondtam már: „Uram, 
már oly régóta ismerlek, követ-
lek, s még mindig itt tartok, még 
mindig oly silány az életem. Bo-
csáss meg, Istenem, emelj fel, se-
gíts megváltozni! Szentelj meg, 
mert nem akarok a szomorúsá-
godra élni!”    

Minden nyomorúság, minden 
megalázott állapotban tanít Isten. 
Minden felismerés és bűnbánat 
után közelebb érzem magamat 
az Úrhoz. Az Úr nem közömbös 
a bűneim iránt. Fegyelmez, tanít, 
készít és nevel a nyomorúsággal. 
A megalázás még nem verés. A 
megalázás egy tisztítási folyamat.

Mi, emberek, nem vagyunk 
gyöngédek egymáshoz. Ha mi 
megalázunk valakit, akkor az a 
személy mindig megsérül. Az Úr 
nem sebezni, de tanítani akar. Az 
Ő törvényét adta, mint egy biz-
tonságos, jó térképet. Ha követ-
jük, nem tévedhetünk el. Ő tud-
ja, hogy a kísértő életünk minden 
lépését követi és állandóan azon 
munkálkodik, hogy eltérítsen az 
Úrtól, az Ő törvényétől. Igen, a 
kisbárány is megszökik a nyáj-
tól, nem követi a pásztort. De a 
Jó Pásztor nem engedi, hogy az 
eltévedt odavesszen. Utánamegy, 
felemeli, és visszaviszi a nyájhoz.

 Ha eltévedsz, megsérülsz, 
beszennyeződöl, ha a „farkasok 
megtépáznak” – csak jajgass, 
csak ne hagyd abba és hívd a Jó 
Pásztort! Sem te, sem én nem 
vagyunk „fölösleges rosszak” az 
Ő nyájában. Van mit szégyell-
nünk az engedetlenség, a bűne-
ink miatt, de Isten nem tart hara-
got egyetlen megalázkodott, bűn-
bánó gyermekével szemben sem.

Szeretném megtanulni, és éle-
tem állandó gyakorlatává tenni az 
Ő igéjét, törvényét. Nem hagyom 
abba, küzdök, próbálkozom újra 
és újra. Mert Istennél mindig le-
het újat kezdeni.

Lehet, hogy vesztes leszek, 
lehet, hogy nyomorúságba kerü-
lök, szenvednem kell, de mi az a 
kincs, ami többet ér, mint Isten 
közelsége?! Lemondani, vigyáz-
ni, megalázkodni könnyebb ak-
kor, ha tudom, hogy Isten min-
dig fenntartja számomra az Ő 
szeretetét.

Oly gyönyörű Dávid imá-
ja: „Tudom, Uram, hogy igazak 
döntéseid, igazad volt, hogy meg-
aláztál. Vigasztaljon meg engem 
szereteted. Ahogyan megígérted  
szolgádnak. Teljesedjék be rajtam 
irgalmad, hogy éljek, mert törvé-
nyedben gyönyörködöm” (Zsolt 
119, 75–77).   

Vigasztaló szeretettel közele-
dik feléd az Úr, kedves Olvasóm. 
Fogadd el irgalmát és azt az áldott 
lehetőséget, hogy újat kezdhetsz 
Szent Lelke segítségével! Ne várj 
holnapig! Most, ma állj az Úr elé!

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

– Mit tudhatunk Önről?
– Szőlősgyulán születtem, 

ott is nőttem fel. Általános is-
kolámat szülőfalumban végez-
tem, majd felvételt nyertem a 
Péterfalvi Református Líceum-
ba. Az ott töltött három év 
után felvételiztem Magyar-
országra, egy marketing és 
reklámügyintéző szakis-
kolába. Mindig is érdekelt 
a reklám világa, hogy mit 
és hogyan lehet a megfe-
lelő módon értékesíteni. 
Egy keveset dolgoztam is 
a szakmában, de ez ma már 
csak szép emlék.

– Végül teológián foly-
tatta tanulmányait.

– Életem folyamán 
többször is éreztem, hogy 
megszólít engem az Úr, 
hogy nekem Őt kell kö-
vetnem. A magyarországi 
tanulmányaim alatt részt 
vettem az egyik gyüleke-
zet életében, ahol gondo-
latokat fűztem az adott ige 
üzenetéhez. Ekkor erősö-
dött meg bennem az az ér-
zés, hogy nekem a teológi-
át kell választanom, így je-
lentkeztem a Károli Gás-
pár Református Egyetemre, me-
lyet elvégezve, hazatértem Kár-
pátaljára.

– A magyarországi tanul-
mányok után egyenes út veze-
tett haza?

– Nagyon nagy kérdés volt 
ez bennem. Szerettem Budapes-
ten élni, szinte minden barátom 
ott volt, és ott is maradt szolgál-
ni. Azonban mégis azt éreztem, 
hogy haza kell jönnöm, nekem 
itthon kell hirdetnem az igét. 
Meg kell mondjam, a nagyvá-
ros után nem volt könnyű visz-
szaszokni az itthoni léthez. El-
sőként Mezőváriban szolgáltam 
három évet, tizenegy éve pe-
dig Badalóban vagyok reformá-
tus lelkész.

–  Milyen érzések voltak ön-
ben, mikor felszentelték?

– A legtöbb hazaérkező lel-
készt egy-két éven belül felszen-

Beszélgetés Sápi Zsolt református lelkésszel

Az Úrnak terve van velem
Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Különösen igaz 
ez egy olyan személyre, akinek korai tervei között nem szerepelt a 
lelkészi hivatás. Sápi Zsolt először a marketing tudományába ve-
tette bele magát, végül mégis a teológia felé fordult, és ma már fel-
szentelt lelkészként hirdeti Isten igéjét. Ismerjük meg őt!

telik, az én életemben ez másként 
történt, én több évet szolgáltam a 
felszentelés előtt. Amikor ez bekö-
vetkezett, nagyon boldog voltam, 
azt éreztem, hogy az elhívásom ez-
zel pecsételődött meg. 

– Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodott az évek során?

– A világot és körülöttünk min-
den embert jelenleg a koronaví-
rus-járvány, annak hatása foglal-
koztatja. Meglátásom szerint még 
hosszú éveknek kell eltelni ahhoz, 
hogy az a közvetlenség, nyitottság, 
ami eddig jellemezte az embere-
ket, visszatérjen. Gyülekezetünk-
ben is azt tapasztalom, hogy egy-
fajta félelem ült az emberek szí-
vére, amelyet nem könnyű felül-
írni. Ezért fontos például az idő-
sebbeket meglátogatni, beszélget-
ni velük, hogy érezzék, nincsenek 
egyedül. Emellett a fiatalok neve-
lésére is nagy hangsúlyt kell fek-
tetni, meg kell mutatni nekik, mit 
is jelent igazán az egyház, az Úr 
szeretete. Igyekszünk több fiata-
los programot szervezni, mely-
re bátran jönnek. Tapasztalataim 
alapján a hosszú bezártság után ők 

jobban ki mernek mozdulni, ami 
örvendetes.

– Milyen programjaik van-
nak?

– Egyházkerületi nagyobb 
programokat nem tudunk lebo-
nyolítani, azonban a gyülekeze-
teken belül szervezünk kisebb al-
kalmakat. Terveink szerint evan-
gelizációs hetet tartanánk, szeret-
nénk egy ifjúsági napot szervez-
ni, valamint egy kisebb adventi 
vásárra is készülünk. Nagy öröm 
volt, hogy a nyár folyamán meg 
tudtuk szervezni a konfirmandus 
hetet, melyen több mint százöt-
ven gyermek vett részt. Egy na-
gyon áldásos hét volt az szá-

munkra.
– Meséljen a család-

járól.
– Nyolc évvel ezelőtt 

házasodtam meg, felesé-
gemmel Anna nevű hét-
éves lányunkat nevel-
jük, aki a szemünk fé-
nye. Számunkra minden 
a család, szinte mindent 
hármasban csinálunk, 
együtt kirándulunk, olva-
sunk, tanulunk, esténként 
activityzünk. Ha valami-
lyen ügyben Magyaror-
szágra kell utaznom, ők 
is elkísérnek, a lányom 
nagyon élvezi ezeket az 
utakat. Szerencsésnek 
mondhatom magam.

– Sajnos vannak, 
akik nem ilyen szeren-
csések, egyik családtag-
juk kénytelen külföldi 
munkát vállalni…

– Igen, ez egy nagy 
probléma vidékünkön, 

melyet mindenki, de főképp a 
gyerekek szenvednek meg na-
gyon. Egy édesapa személye, 
tekintélye nagyon fontos egy 
gyermek számára. Az anya sze-
reti őt, mindent megtesz érte, de 
nem pótolhatja az apát, ahogyan 
az édesanyát sem lehet pótolni. 
Egy gyermek fejlődéséhez mind-
két szülő jelenléte szükséges. 

– Mit jelent önnek a hivatása?
– Az, hogy az Úr engem el-

hívott lelkészi szolgálatra, min-
dennél többet jelent. Tapasztal-
juk, hogy a világ egy része meg-
próbálja az egyházat elszürkí-
teni, emiatt nagy feladat hárul 
ránk, lelkészekre. Hirdetnünk 
kell az igét, az Úr szavát, hogy 
mindenkihez elérhessen és meg-
ismerhessék Őt!

– Isten áldása legyen szol-
gálatán!

Kurmay Anita

Október 2-án angol, német, 
magyar, ukrán, orosz nyelv-
tanfolyamok indultak a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskolán, 
amelyek segítségével az 
idegen nyelvet tanulni 
vágyók elsajátíthatják 
azt a nyelvet, ami szá-
mos dologhoz hozzáse-
gít az életben való bol-
dogulás során, mint pe-
dálul a továbbtanulás, 
jobb munkahely. Egy 
idegen nyelv és a hozzá 
tartozó kultúra megis-
merése amellett, hogy 
fontos és ma már szinte 
minden munkahelyhez 
szükséges, szórakoztat, hasz-
nos időtöltés, művelődés, iga-
zi felfedezés. 

A tanfolyamok foglalkozásai 
a szintfelmérő tesztírást követő-

Nyelvtanfolyamok indultak a 
Rákóczi Főiskolán

en kezdődhettek el, hogy minden-
ki a tudásszintjének megfelelő cso-
portban vegyen részt a képzésen.

A tanfolyamokra augusztus 
12-től szeptember 20-ig lehetett 
jelentkezni. Ez idő alatt 176 fő 
jelezte nyelvtanulási igényét. 72 
fő angol, 25 fő német, 25 fő ma-

gyar, 42 fő ukrán, és 12 fő orosz 
nyelven kezdte el a foglalkozá-
sokat alap- vagy középszinten. 
A nyelvtanfolyamok 80 órában 
valósulnak meg 2021. október 2. 
és 2022. február 28. között, 10 
szakképzett oktató bevonásá-
val, összesen 13 csoportban. A 
képzés végén, a sikeres szóbe-

li és írásbeli vizsgát 
követően kétnyelvű 
(ukrán és magyar) 
tanúsítványt vehet-
nek át a tanfolyam 
követelményeit si-
keresen teljesítők 
2022 márciusában.

A képzések meg-
valósulását a Magyar 
Kormány, a Minisz-
terelnökség Nem-
zetpolitikai Állam-
titkárság és a Beth-
len Gábor Alapkeze-
lő Zrt. támogatja.

Váradi Natália, 
a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Felnőttképzési 
Központjának vezetője
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A Pro Cultura Subcarpathica 
(PCS) civil szervezet a magyar 
népmese napja alkalmából idén 
immáron ötödször szervezett me-
semondó versenyt Beregszász-

ban. Az eseménynek ezúttal a 
Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház, illetve a Fedák Sári 
Kulturális Központ adott otthont 
szeptember 30-án. Ahol a szép 
számú megjelenteket a Rákóczi 
Főiskola Kokas Erzsébet vezette 
Cibere Néptáncegyüttesének be-
mutatója köszöntötte, akik népi 
játékokat mutattak be.

A résztvevőket a szervezők 

Mesemondó verseny a PCS szervezésében

A népmese lélek- és identitás-
formáló ereje

Az ember életében a mese mindenkor fontos szerepet játszott és 
játszik. Ha a gyermeket altatjuk, vagy ha sír, ha beteg – mesélünk 
neki. Mesélünk és megnyugszik. Közben mi is elfelejtjük a napi 
gondokat. Szurkolunk a legkisebb királyfinak, a szerencsét próbá-
ló szegény legénynek, és együtt örülünk, ha minden jól végződik. 
S ez bizony gyakran megtörténik, mert a mese az a hely, ahol a jó 
elnyeri méltó jutalmát, ahol mindig győz az igazság. Amire egyéb-
ként az életben is vágyunk.

nevében Molnár Krisztina üdvö-
zölte és kívánt számukra élmé-
nyekben gazdag mesenapot. Szi-
lágyi Mátyás, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának főkon-

zulja a magyar népmese lélekfor-
máló szerepét emelte ki. Hangsú-
lyozta: a mese, ez a legalapvetőbb 
irodalmi műfaj segít megismerni 
a világot és birtokba venni azt. A 
mese erősíti a közösséget, fontos 
identitásfejlesztő eszköz. 

Egy élvezetes mesemondással 
Bak Dávid mesemondó alapozta 
meg a hangulatot, majd a 120 je-
lentkező négy csoportban mutatta 

be, milyen rátermett mesemon-
dó is ő. A szakmai zsűri figye-
lembe vette a meseválasztást, 
a szép, ízes beszédet, a művé-
szi teljesítményt, és a következő 
döntést hozta.

Az 5-8 évesek korcsoport-
jában Baranyi Maximilián (Ha-
ranglábi Oktatási-Nevelési 
Komplexum) bizonyult a leg-
jobb mesemondónak. Második 
lett Végh Lilien (Gáti Kovács 
Vilmos Líceum), a harmadik he-
lyen pedig Lukán Anna (Ungvá-
ri 10. Sz. Dayka Gábor Magyar 
Tannyelvű Középiskolа) végzett.

A 9–10 évesek kategóriájá-
ban a Dédai Gimnázium diákjai 
taroltak. Itt Turi Eszter állhatott 
fel a képzeletbeli dogobó legfel-
ső fokára, második helyet Faze-
kas Petra, a harmadikat pedig 
Vascsák Áron érdemelte ki.

A 11–13 évesek között De-
meter Hanna (Szernyei Gimnázi-
um) diadalmaskodott. Őt követte  
Pufler Szilárd (Viski Köl-
csey Ferenc Általános és Kö-
z é p f o k ú  Ta n i n t é z m é n y ) 
és Szabó Szófia (Ficseri Gyer-
mekstúdió).

A legnagyobbak között (14–
20 év) Sinkó Mirjám (Nagyberegi 
Református Líceum) végzett az 
első helyen. Második lett Hánka 
Dávid (Viski Kölcsey Ferenc Ál-
talános és Középfokú Tanintéz-
mény), a harmadik pedig Dávid 
Csilla (Zápszonyi Gimnázium).

A mesemondó verseny min-
den résztvevője emléklapot ka-
pott, a dobogós helyezést elér-
tek pedig oklevelet és ajándék-
utalványt vehettek át kimagasló 
teljesítményük elismeréseként.

A mesemondást követően, 
az eredményhirdetésre várva is 
nagyszerűen telt az idő: Kalanics 
Éva segítségével különböző me-
sefigurákat készítettek a gyere-
kek, amit haza is vihettek.

Kovács Erzsébet

A Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség Ifjúsági Szer-
vezete által támogatott torná-
ra végül 14 csapat nevezett (a 
csapatok 5+1 játékosokból áll-

tak), és akadtak köztük olyanok 
is – Tiszaújlak, Nagypalád, Ne-
vetlenfalu, Dercen, Beregrákos 
– , akik a Beregszászi kistérség 
határain kívülről próbáltak sze-

Kilenc óra tömény foci Badalóban

Beregszászi Kistérségi 
Labdarúgótorna

Vasárnap az időjárás is kegyes volt az első ízben megrendezésre 
kerülő beregszászi kistérségi kispályás labdarúgótornához, amely-
nek Badaló adott otthont, hiszen annak ellenére, hogy már októbert 
írunk, szinte nyáriasan meleg időben léphettek fűre a csapatok. Az 
alig néhány éve átadott helyi műfüves focipályának – amely azóta 
már esti meccsek lebonyolítására is alkalmas világítási rendszer-
rel bővült, és ennek a torna végén volt igazi jelentősége – egyéb-
ként ez volt az első igazi erőpróbája, hiszen ilyen rangos sportese-
ményt nem rendeztek még itt.

rencsét. Mint azt a sorsoláskor la-
punknak Dankai Péter, a Badalói 
KMKSZ ISZ tagja, a torna ötlet-
gazdája elmondta, a sok csapat mi-
att kénytelenek voltak 15 perces-

re csökkenteni a mérkőzések idő-
tartamát, de így legalább minden 
csata kiélezett és élvezetes küz-
delmet hozott.

A megnyitón sorrendben Sin 

József, a KMKSZ Beregszászi 
Középszintű Szervezetének elnö-
ke, Dobsa István, a KMKSZ ISZ 
elnöke és Jakab Lajos, a KMKSZ 
Badalói Alapszervezetének elnö-
ke köszöntötte a résztvevőket, 
jó játékot, férfias küzdelmet, és 
sportszerű összecsapásokat kí-
vánva a csapatok számára.

A két ötös és egy négyes cso-
portokból továbbjutók a foly-
tatásban egyenes kiesési rend-
szerben folytatták a küzdelme-
ket, a jóval sötétedés után, vil-
lanyfény mellett zajló döntőt 
Badaló és Tiszaújlak vívta egy-
mással, amelyben a vendégek di-
adalmaskodtak 1-0-ra. Az újla-
kiak a különdíjak elhódításában 
is taroltak, hiszen közülük ke-
rült ki a torna legjobb játékosa 
(Vitalij Srjuba), gólkirálya (Pa-
lotás Szebasztián) és legjobb ka-
pusa (Balázs Ferenc) is.

A különdíjasok oklevélben, 
az érmes csapatok emléklapban 
részesültek, és persze díszes ku-
pákat is kaptak a maratoni foci-
torna elismeréseként. Emellett 
persze senki nem maradt éhe-
sen, hiszen a futballpálya mel-
lett hatalmas kondérban főtt a 
finom bográcsgulyás, amelyből 
minden résztvevő jóízűen fala-
tozott a meccsek között.

Szalai Imre, Badaló elöljáró-
ja a díjátadást követően köszöne-
tet mondott a KMKSZ ISZ-nek a 
torna támogatásáért, a helyi ön-
kénteseknek, akik igyekeztek a 
környezetet is széppé varázsol-
ni a tornára, és annak a remé-
nyének adott hangot, hogy ez az 
alkalom egy szép hagyománnyá 
válik majd, és a jövőben minden 
évben megrendezésre kerül.

(felvégi)

Tanévnyitó istentisztelet Mezőváriban

Engedjétek hozzám a 
gyermekeket!

Rendhagyó istentiszteletet tartottak a mezővári református gyü-
lekezetben október 3-án. A tanítók napi alkalomra kiemelt figye-
lemmel hívták meg a falu területén működő tanintézmények dol-
gozóit. Akik elfogadták a meghívást, ezen a vasárnapon közösen 
adtak hálát az idei tanévért. 

Igét Zán Fábián Sándor püs-
pök, a gyülekezet lelkésze hirde-
tett a Mt 19, 13–15 versei alapján. 
A történet szerint szülők egy cso-
portja Jézushoz szeretné vinni a 
gyermekeit, de a tanítványok rá-
juk szólnak. Ekkor mondja ki Jé-
zus: engedjétek hozzám a gyer-
mekeket, mert ilyeneké a meny-
nyek országa. Jó, ha a szülők 
azon csoportjába tartozunk, akik-
nél a gyermekekért való közben-
járás hétköznapi gyakorlat. A ta-
nítványok is jót akarnak, hogy a 
Mestert fölöslegesen senki se za-
varja, de sajnos a fontoskodás is 
lehet akadály. Jézus arra mutat 
rá, hogy a mennyek országa ép-
pen a gyermeki hittel rendelkező-

ké. Engedjétek és ne akadályoz-
zátok a gyermekek Istenhez való 
közeledését! – kérte a szószékről 
az igehirdető. 

Ezt követően Reményik Sán-
dor Templom és iskola című köl-
teménye hangzott el Nagy And-
rea, a vári középiskola tanulójá-
nak előadásában.

Az ünnepség folytatásaként 
az intézmények képviselői rövid 
bemutatóját hallgattuk meg.

A Vári II. Rákóczi Ferenc Lí-
ceumot Debreceni Ilona szerve-
zőtanár mutatta be. A 2021-es 
tanévben az iskola 1–11. osztá-
lyába 371 diák jár, összesen 18 
osztályban folyik az oktatás, ami 
sajnos néggyel kevesebb, mint 
az előző években. A fogyatkozás 
főként az elvándorlásnak, illetve 
annak következménye, hogy ke-
vesebb gyermek születik és sokan 
máshol folytatják a tanulmányai-
kat. A tanárnő arra biztatott min-
denkit, hogy egy olyan települé-
sen, ahol 500 éve folyik oktatás, 
ne legyen ez a végszó, imádkoz-
zunk azért, hogy a következő 500 
évben is legyen tanítás, méghoz-
zá magyarul. 

Ugyancsak csökkenésről 
és elvándorlásról számolt be 
Tiszovszka Olga, a Vári Művé-
szeti Iskola vezetője. És nem-
csak arról van szó, hogy a szo-
kott 200–300 gyerek helyett je-
lenleg 170 tanulójuk van, hanem 
a Beregszászi kistérséghez való 
csatolás után az anyagi források 
úgy megcsappantak, hogy tizen-
egy tanár kényszerült felmonda-
ni az állását.

De nemcsak rossz statisztikát 
hallottunk. A református egyház-
község az elmúlt években ugyan-
is bővíteni tudta az oktatási intéz-
mények számát. Elsőként a gyü-
lekezetben a cigánymisszió ke-
retében az Immánuel Reformá-

tus Óvoda indult el. Ennek mun-
kájáról Menyhárt István lelkész 
számolt be. Mint mondta, szám-
talan nehézség ellenére a munká-
nak van eredménye. Az iskolai 
visszajelzések alapján az óvodá-
ból kikerült gyerekek jó eséllyel 
rendszeres iskolalátogatóvá vál-
nak. A lelkipásztor hangsúlyoz-
ta, hogy a gyülekezet imádságá-
ra van szükség, hogy a nemzetek 
békében élhessenek egymással. 

A Mezővári közelében ta-
lálható Nefelejcs Rehabilitáci-
ós Központ 2014-ben jött lét-
re azzal a céllal, hogy a környé-
ken élő speciális igényű gyere-
kek és azok családja életét segít-
se. Zán Fábián Judit igazgató az 

eltelt hét év eredményeit vázolta. 
2018-ban a faluban teljesen 

új óvodát építettek Hódmezővá-
sárhely testvértelepülés jóvoltá-
ból. A Tündérkert Református 
Óvodáról Tóth Gizella vezetőnő 
beszélt a gyülekezetnek. Az új 
óvodában a református csoport 
mellett három állami csoport is 
működik. A Mezővári bölcsőde-
óvoda munkáját Olcsvári Ildikó 
vezetőnő ismertette. Színvonalas 
oktatás nélkül nincs nemzeti fel-
emelkedés – hallhattuk. A szín-
vonalas oktatás kulcsa pedig a jó 
pedagógus. 

Egy ház a nemzetért, amit 
akár egybe is írhatnánk (Egy-
ház…) – ezt a nevet kapta a falu 
központjában 2019-ben felújított 
régi kolhozirodában kialakított 
intézmény. Itt a BorzsaVári Te-
hetséggondozó Művészeti és Ha-
gyományőrző Szervezet prog-
ramjai kapnak helyet. Kínálatuk 
között szerepel a hagyományőr-
zés, népi hangszer- és táncokta-
tás. A szervezet sokrétű munká-
ját Kovács Erika, a szervezet ve-
zetője mutatta be. 

A bemutatkozások sorát Zán 
Fábián Sándor lelkész, a Kárpát-
aljai Református Egyház (KRE) 
püspöke zárta, aki a gyülekeze-
ten belüli hitoktatásról beszélt. 
Jelenleg az 1–9. osztályban 130 
tanuló vesz részt a hittanoktatás-
ban, az óvodában 80. A püspök 
beszámolt még a KRE 2020-as 
hitoktatási reformjáról is, mely-
nek keretében új könyvek és 
munkafüzetek kerülhetnek min-
den tanuló asztalára. Új korszak 
ez, fogalmazott, ami megköny-
nyíti és színvonalasabbá teheti 
számunkra az oktatást.

Az ünnepség nemzeti imád-
ságunk, a Himnusz eléneklésé-
vel és áldáskéréssel ért véget.

Fábián Soós Katalin
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A magyar kultúra egyik leg-
jelentősebb 20. századi export-
cikke, az operett volt. Ezen belül 
is a „legpiacképesebb” darabnak 
Kálmán Imre Csárdáskirálynője 
számított. Ugyanis a Csárdáski-
rálynőt a 20. század történelmet 
uralni akaró ideológiák és hatal-
mi érdekek törésvonala mentén 
hisztérikus végletességben meg-
osztott világának minden pont-
ján azonos sikerrel játszották 
(ezt a jelenséget nem lehet kül-
ső történelmi logikával magya-
rázni, csak szociálpszichológiai 
magyarázatok léteznek). Példá-
ul a Csárdáskirálynő percekig 
tartó álló vastapssal jutalmazott 
legnagyobb közönségsikert elért 
előadások között szerepelt úgy 
a cári Oroszországban (Szent-
pétervár, 1917), a sztálini terror 
Moszkvájában (1937), Hruscsov 
Szovjetuniójában (Moszkva, 
Leningrád, 1954, ill. az ’50-es 
évek második fele), mint Bécs-
ben (1915), ill. a mű bemutató-
ja utáni néhány évben már ma-
gával ragadó sikert aratott Ber-
linben, Hamburgban, Mün-
chenben, Lipcsében, Kölnben, 
Hannoverben, Frankfurtban, 
Magdeburgban, New Yorkban. 
(Megjegyzés: a Csárdáskirály-
nőt más nemzetek is maguké-
nak fogadták el, melyet az mutat, 
hogy hány fajta néven „adoptál-
ták”: Die Csárdásfürstin, Sylvia, 

A Csárdáskirálynő üzenete
The Riviera Girl stb.). Valamint a 
21. szádból eltelt 20 év is azt iga-
zolja, hogy fiatalosan lendületes a 
106 éves Csárdáskirálynő kulturá-
lis exportképessége, ugyanis elő-
adásaiért és feldolgozásaiért a vi-
lág kiemelkedő kultúrközpontjai 
versengenek (előadások: Tokió, 
Oszaka, Róma, Amszterdam, 
Hága, München, Baden-Baden, 
Frankfurt, Berlin, Tel-Aviv; fel-
dolgozások: Salzburgban, Bu-
karestben és Prágában). De a 
kívülálló logikának ellentmon-
dó az is, hogy a 20. századi ma-
gyar történelem gyakran válto-
zó politikai szélirányaiban ki-
kezdhetetlen volt a Csárdáski-
rálynő kultúrtársadalmi és nem-
zetkarakterbeli pozíciója: a Hor-
thy-, a Rákosi-, a Kádár-rendsze-
rek és a rendszerváltást követő 
évek, egyaránt jelentős teret és 
pénzt adtak legendás színpadi 
és filmes feldolgozásoknak (Bu-
dapest 1916, 1927, 1934, 1954, 
1963, 1971, Kaposvár 1993 stb.); 
már több mint egy évszázada, a 
jobb és baloldali érzelmű, a magas 
és alacsony iskolázottságú, a népi 
és urbánus vonalhoz tartozó em-
berek egyaránt a Csárdáskirálynő 
slágerdallamaival élték meg szé-
les jókedvüket (a többedik fröccsöt 
követően rendszeresen felhangzik 
„A lyányok, a lyányok”, „Hajmási 
Péter, Hajmási Pál”, „Húzzad csak 
kivilágos virradatig” stb.). 

A Csárdáskirálynő ily általános 
és áthidaló, ideológiákat és logikát 
átlépő, generációkat és kapcsolato-
kat magával sodró sikere a „majd-
nem siker”.  Ugyanis e darabban, 
a bőrünkön tapasztalt történelmün-
ket alakító valamennyi ideológiát 
magában foglaló modernkori eu-

rópai civilizáció formai alakulá-
sának az aránycsúcsa ábrázolódik 
ki. Mindez a legáltalánosabb társa-
dalmi és személyi érintettségben. A 
Csárdáskirálynő a tudat és az érze-
lem területén egyaránt (tehát sike-
resen) azt kommunikálja: „ezt ér-
hettük volna el” (az európai civi-
lizáció pozíciójából képesek let-
tünk volna a megbillent mentális 
és társadalmi egyensúlyokat ma-
gabiztosan helyreállítani, a prob-

lémákat játszi könnyedséggel vég-
telenül uralni, és a „boldog béke-
időket” humanisztikus folytonos-
ságban megélni). Az operett által 
megjelenített hangulat, mint az eu-
rópai civilizáció minden pontján, 
azóta is mindenki által vágyott ci-
vilizációs aránycsúcs, közvetlenül 

az első világháborút megelőzően, 
a Csárdáskirálynő írásának a kez-
detén (1914) (formailag még) az 
egységes Közép-Európa terüle-
tén tűnt a legelérhetőbbnek (vélet-
len lenne, hogy az akkori haladá-
sunk ily formában is megelőlege-
zett optimumképe egy szétszedé-
sünket eredményező és civilizáci-
ós ideáinkat a legendák elérhetet-
len világába távolító félelem-irigy-
ségben öltött testet?). Mindeneset-

re, a Csárdáskirálynő e felvázolt 
hatásában a magyar kultúra sa-
játossága ábrázolódik ki: az egy-
ségteremtés. Mert magyar nem-
zeti sajátosságaink kommunikál-
ható formában való megjeleníté-
se, minden magát egyedüli meg-
oldásként agresszíven megjele-

nítő tiszavirágéletű rendező 
ideológia hisztériázása elle-
nére is civilizációs egysé-
get képes alkotni. Ugyanis 
a magyaron kívül más nem-
zetnek nincs oly identitás-
tényezője, mely az európai 
civilizációt alkotó kultúrák 
legszélesebb körében tud-
na közös nevező lenni; va-
lamint mások identitás ká-
rosítása nélkül bontakoz-
tatna ki értékidentitást; sőt 
mely más kultúrához köny-
nyen és kizárólag kibonta-
koztató és gazdagító hatás-
sal kapcsolódhat. A közös 
nevezőink újrafelfedezése 
és megfogalmazása által az 
európai összefogási folya-
mat, a súlytalanságát egyre 
inkább átélő európai kultú-

ránk és erőterünk számára egyet-
len járható megoldás. A magyar 
nemzeti identitás tudásának és 
tudatosításának, megjelenésének 
és megjelenítésének, kommuni-
kálhatóságának és kommuniká-
lásának egyik legfontosabb szín-
tere lehet a kárpátaljai magyarsá-
gunk. A magyar nemzetünknek 
civilizációs küldetése van (ez ál-
landó folyamat).

Radvánszky Ferenc

– Meséljen magáról!
– Benében születtem, ma is 

ott élek. Tanulmányaimat szülő-
falumban kezdtem, majd a Be-
regszászi 4. számú Kossuth La-
jos Középiskolában érettségiz-
tem. Vállalkozói családba szü-
lettem, szüleim Benében egy 
pékséget üzemeltettek. Sza-
badidőmben sokszor segédkez-
tem nekik, a kiszállításért vol-
tam felelős. Ezért úgy döntöt-
tem, hogy felvételizek a Nyír-
egyházi Egyetem gazdálkodás 
és menedzsment képzésére, hi-
szen valami olyat szerettem vol-
na tanulni, amelyet később hasz-
nosítani tudok. 

– Majd saját vállalkozásba 
kezdett…

– Különböző okok miatt be 
kellett zárnunk a pékséget, ekkor 
kezdtem el gondolkodni azon, 
hogy mit is csinálnék szívesen. 
Mindig is érdekelt a barkácsolás, 
a famegmunkálás, az internet 
világa pedig tele van szebbnél 
szebb ilyen ajándéktárgyakkal. 
Sokat olvastam a témában, ho-
gyan és milyen technikával ké-
szülnek ezek a tárgyak. Mikor 

Minden egy helyen a Donum4U üzletben

Szakfordítás, egyedi ajándékok, 
kedvenc könyveink

Kárpátalján magyarnak lenni nem könnyű dolog. S ezt tapasztal-
juk akkor is, ha magyar felirattal ellátott ajándéktárgyakat sze-
retnénk vásárolni. Pár évvel ezelőtt egészen kuriózumnak számí-
tott egy-egy bögre, kulcstartó, párna, melyen anyanyelvünkön ol-
vashattunk humoros vagy épp érzelmes idézeteket. Mára már egy-
re több internetes felületről rendelhetünk egyedi, személyre szó-
ló tárgyakat. Ha azonban a boltban való shopingolást választjuk, 
Beregszászban ezt is megtehetjük. A nemrég nyílt Donum4U üz-
let egyedi, magyar nyelvű felirattal ellátott fa és egyéb ajándék-
tárgyakkal, valamint más egyébbel várja vásárlóit. A vállalkozás 
egyik tulajdonosával, Tarpai Ferenccel beszélgettünk kezdetek-
ről, kihívásokról.

már jól beleástam magam az előál-
lítás módszereibe, vásároltam egy 
lézervágó gépet, a többi már tör-
ténelem…

– És nyitottak egy ajándék-
boltot is.

– Kezdetben otthon készítet-
tem az ajándéktárgyakat, majd ki-
szállítottam a megrendelőimnek, 
ami sokszor nehézségekbe ütkö-
zött. Ezért mindig is szerettem vol-

na egy boltot, ahol a vásárlók ked-
vükre válogathatnak. Sógorom, 
Lengyel György – aki tolmács és 
fordító – szintén egy helyiséget 
keresett a fordítóirodája számára, 
ezért úgy gondoltuk, hogy ötvöz-
zük kettőnk tevékenységét egy üz-
letben. Így született meg 2020-ban 
a Donum4U bolt, melynek a neve 
azt jelenti: ajándékok csak neked – 
hiszen egyedi, személyre szóló tár-
gyakat készítünk.

– Milyen nehézségekkel talál-
ták magukat szembe?

– Kezdetben meg kellett tanul-
nom az eszközök kezelését, amely 
nem egy egyszerű feladat. Emellett 
ki kellett alakítanom a stílusomat, 
meg kellett ismertetnem a terméke-
imet a vásárlókkal. Ez mind-mind 
időigényes feladat. Majd a meg-
felelő bolt megtalálása sem ment 
könnyedén, de úgy hiszem, közö-
sen le tudtuk győzni a felmerülő 
nehézségeket.

– Milyen kínálattal várják a 
vásárlókat?

– Ajándéktárgyak terén szé-
les a palettánk. Ilyenek az egye-
di felirattal, névvel ellátott bortar-
tók, kulcstartók, különleges alkal-
makra – ballagás, születésnap, ke-

resztelő, esküvő – készített aszta-
li díszek. Emellett gravírozott tol-
lakat, öngyújtókat, fényképpel el-
látott bögréket, pólókat, párnákat 
kérhetnek tőlünk. Igyekszünk tu-
dásunk legjavát nyújtani, és bár-
mit elkészíteni, amit a megrende-
lő kér. Igényeiket az üzletben is 
elmondhatják, vagy közösségi ol-
dalunkon is megtalálhatnak. Mint 
említettem, fordítóirodaként is mű-
ködünk, így ezzel kapcsolatban is 
felkereshetnek minket.

– Mi volt a legemlékezetesebb, 
amit készített?

– A legtöbbször magyar és 
ukrán nyelvű feliratokkal ellá-
tott tárgyakat készítek, azonban 
volt már lehetőségem angol vagy 
német nyelvű szöveggel kiegé-
szült ajándék elkészítésére, me-
lyet Amerikában vagy Németor-
szágban élő szeretteiknek adtak 
a megrendelők. Megtisztelő és 
felemelő érzés, amikor nemcsak 

itthon, de külföldön is az álta-
lam készített tárgyak díszítik az 
otthonokat. 

– Ajándékok mellett könyvek 
is kaphatóak az üzletben. 

– Egy bolt kínálatát mindig 
bővíteni, frissíteni kell. Jött egy 

lehetőség, miszerint Magyar-
országról szállítanának köny-
veket hozzánk, mi ezt el is fo-
gadtuk, és örömmel látjuk, 
hogy egyre több könyvszere-
tő vásárlónk akad. Vannak da-
rabok, amelyeket helyben meg 
lehet vásárolni, az egyedi igé-
nyeknek pedig rendelés útján 
tudunk eleget tenni. Külön-
böző tematikájú könyveket 
igyekszünk beszerezni, hogy 
bárki megtalálhassa a kedvére 
valót, emellett néhány kárpát-
aljai szerző művei is megtalál-
hatóak nálunk.

– A karantén nehézségei 
önöket sem kímélte…

–  Nem vo l t  egysze rű 
évünk, ezt be kell valljam. Ta-
valy nyitottuk meg a boltot, a 
karantén intézkedések árnyé-
kában. Örömmel látjuk, hogy 
mióta enyhültek a szigorítá-
sok, egyre többen térnek be 
hozzánk, akik szeretnék meg-
ajándékozni rég nem látott 
szeretteiket, vagy csak egy jó 
könyvet olvasni. Reméljük, a 
következő évek könnyebbsé-
get hoznak.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szeretem a mun-
kámat, az alkotás egyben sza-
badság is. Számomra ez egy jó 
hobbi is, ahol kiélhetem a kre-
ativitásomat. Igyekszem maxi-
málisan megfelelni az igények-
nek, valamint fejleszteni a tudá-
somat, újabb és újabb techniká-
kat elsajátítani. 

– További tervek…
– Szeretném még több áru-

val bővíteni a boltot, és még in-
kább fejleszteni a tudásomat. 
Terveim között szerepel még 
egy lézervágó gép beszerzése, 
melynek segítségével gyorsab-
ban és könnyebben előállítha-
tók az ajándékok.

Kurmay Anita

Illusztráció
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A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány 2011 őszén indí-
totta útjára a tehetséggondo-
zó programját, melynek cél-
ja a tehetséges gyerekek fel-
karolása, segítése és fejlesz-
tése az esélyegyenlőség jegyé-
ben. A tehetséggondozó prog-
ramban, mely minden tanév 
őszén valósul meg, Kárpátal-
ja általános- és középiskolá-
sai vehetnek részt. Az elmúlt 
2020/2021-es tanévben 2018 
gyerek bevonásával valósultak 
meg a foglalkozások, akikkel 
158 szakképzett tanár foglal-
kozott és 225 kísérő tanár se-
gítette a tehetségpontba való 
bejutásukat. A 3 tehetséggon-
dozó hétvégén összesen 1490 
óra volt megtartva. A tehetség-
gondozó programban Kárpát-
alja 99 magyar tannyelvű isko-
lái közül 79 intézmény tanulói 
vették részt.

Az elmúlt évek során ta-
pasztalt széleskörű érdeklődés-
nek köszönhetően a 2021. feb-
ruár 12-i Kárpátaljai Tehetség-
segítő Tanács ülésén meghatáro-
zásra került, hogy a már meglé-
vő 8 tehetségpont új központok-
kal fog kibővülni, melyek illesz-
kednek az újonnan létrejövő kis-
térségek szerinti felosztásához. 
A felkérést hat új tanintézmény 
fogadta el, így a 2021/2022-es 
tanév őszi félévétől kezdődő-
en immáron 15 tehetségpont-
ban – Kaszony, Bátyú, Bereg-
szász (3), Mezővári, Nagybereg, 
Karácsfalva, Tiszapéterfalva, 
Nagydobrony, Kisgejőc, Ung-
vár, Munkács, Aknaszlatina, 
Visk –  indul útjára a tehetség-
gondozó program. 

Az új központok révén a 
Beregszászi Tehetségpontnak 
immáron három tanintézmény 
ad otthont: Beregszászi Hor-
váth Anna Gimnázium, Bereg-
szászi Kossuth Lajos Líceum, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola Szakgim-
náziuma.

A „GENIUS” Jótékonysá-

Folytatódik a „GENIUS” JA 
tehetséggondozó programja

gi Alapítvány által működtetett 
Kárpátaljai Tehetségsegítő Ta-
nács  2021. szeptember 27-én 
tartotta meg tanévkezdő ülését. 
Az ülés során a tanácstagok jó-
váhagyták az Ady Endre ösz-
töndíjasok listáját, aktualizál-
ták a Kárpátaljai Tehetségsegí-
tő Tanács adatbázisát, meghatá-
rozták az idei év tehetséggondo-
zó foglalkozásainak a dátumát, 
frissítették és továbbfejlesztet-
ték az online jelentkezési űrla-
pot. Az idei tanévben is három 
hétvége alatt valósulnak meg a 
Tehetséggondozó foglalkozá-
sok, melyre kizárólag online űr-
lap kitöltésével lehet jelentkez-
ni 2021. október 8-tól 2021. ok-
tóber 22.,17:00 óráig. Az online 
felület kizárólag csak 2021. ok-
tóber 8-án nyílik meg, amikor 
már elérhetőek lesznek a tantár-
gyak tematikái a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány honlap-
ján. A határidő lejárta után a je-
lentkezési felület lezár.

A tehetséggondozó foglalko-
zások november 6-án, novem-
ber 13-án és november 23-án 
valósulnak meg a tehetségpon-
tokban.

A foglalkozások során taní-
tott tananyagokat a nyár folya-
mán a Kárpátaljai Tehetségsegí-
tő Tanács által kijelölt tantárgy-
felelősök készítették elő, ame-
lyek alapján minden tehetség-
pontban egységesen zajlik majd 
az oktatás. 

A tehetségpontokban részt-
vevő gyerekek étkeztetését és 
utaztatását, a teljes program 
megvalósulását a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga és a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatja. 

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány munkatársai ezúton 
is sikerekben gazdag és eredmé-
nyes tanévet kívánnak minden 
oktató és diák számára.

Váradi Natália, a 
„GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatója

Persze a későbbiekben is – 
ha már nem is ilyen romantikus 
közegben – szerveztek vásáro-
kat. Vásárnapokon városaink, 
nagyobb településeink erre ki-
alakított részeire – vásárterei-
re – szekerekkel, traktorokkal, 

autókkal hozták termékeiket a 
gazdák. Napjainkban viszont a 
termelők leginkább a piacokon, 
s egyre gyakoribb, hogy a világ-
hálón kínálják portékáikat. Pe-
dig nagy kár lenne veszni hagy-
ni a hagyományokat!

Hogy mégse merüljön fele-
désbe a szép szokás, s hogy a ter-
melőknek, kismesterségek műve-
lőinek, kézműveseknek legyen 
módjuk hagyományainkhoz hí-
ven értékesíteni termékeiket, a 
Kárpátaljai Magyar Turisztikai 
Tanács (KMTT) és Mezőgecse 
vezetése úgy döntött, vásárt szer-
vez minden hónap utolsó szom-
batján, melynek az erre a célra 
igencsak alkalmas sportpálya te-
rülete ad otthont, ami az immá-
ron évente megrendezésre kerü-
lő lekvárfőző fesztivál-
nak és böllérversenynek 
is nagyszerű helyszínt 
biztosít. 

– Mezőgecse évek 
óta baráti kapcsolatot 
ápol a vajdasági Kispi-
ac településsel – mondja 
Mester András, a KMTT 
elnöke, a település elöl-
járója. – Náluk minden 
hónap utolsó vasárnap-
ján – december és janu-
ár kivételével – megte-
lik a vásártér. Egész Vaj-
daságból érkeznek oda 
a kisiparosok, kereske-
dők és vásárlók. Szin-
te minden kapható ott. 
A hasznos vásárlás után 
a vásártéren lacikony-
hák tulajdonosai csábít-
ják a vendégeket finom 
malacpecsenyére és más 
rostélyos finomságokra, sőt ren-
geteg rég nem látott ismerőssel 
is összetalálkozhat az ide kiláto-
gató. Úgy döntöttünk, mi is meg-
próbálkozunk hasonló kezdemé-
nyezéssel. Úgy tervezzük, hogy 
minden hónap utolsó szombatján 

Vásártér Mezőgecsében

Termelő, kisiparos és vásárló
A vásárok eleink életének igencsak fontos eseményei voltak. Hisz 
a termelők, az állattartó gazdák itt adhatták el termékeiket, vagy 
cserélhették azt az iparosok által kínált ruházati, háztartási cik-
kekre. Meséink sokaságában olvashatunk a vásárok csalafinta ku-
peceiről, pórul járt, megleckéztetett kereskedőiről, vagy éppen a 
jószándékú gazdáról, aki mások megsegítése céljából lesz fondor-
latossá. S ezek a vásárok nem csupán a termékeiket kínáló árusok 
kurjongatásaitól volt hangos, de volt vurstli, forgott a ringlispír, 
vásári komédiások szórakoztatták a nagyérdeműt, tükrös mézes-
kalácsok találták meg a szerelmes szíveket… 

szervezünk vásárt. Idén augusz-
tusban a lekvárfőző fesztivál ke-
retében került sor az elsőre, a má-
sodikra pedig szeptember utolsó 
szombatján. Most márciusig a hi-
degebb időszak miatt szünetet tar-
tunk. Egyelőre még ismerkednek 

az árusok és a vásárlók is a lehe-
tőséggel, de bízunk benne, hogy a 
mezőgecsei vásár hamarosan köz-
ismertté és népszerűvé válik gaz-
dák, termelők, kézművesek és vá-
sárlók körében egyaránt. 

Ezen a szeptember végi szom-
baton dél körül eléggé csendes volt 
a vásár környéke. Bár, mint beszél-
getőtársaim mondják, ahhoz ké-
pest, hogy szinte semmilyen rek-
lám nem előzte meg az alkalmat, a 
reggeli, kora délelőtti órákban vá-
sárlók is akadtak. Akik igencsak 
üdvözölték ezt a kezdeményezést. 
S az árusok is örültek ennek a le-
hetőségnek. Beszélgetésünk so-
rán többségük annak a reményé-
nek adott hangot, hogy ha elég-
gé kitartóak lesznek, s legyőzik a 
kezdeti nehézségeket, akkor ez a 

hely a környékbeliek mellett ide-
csábítja majd egész Kárpátalja ős-
termelőit, kézműveseit, s az itt kí-
nált portékák a megye határain túl-
ról is vonzzák majd a vásárlókat.

S hogy mit kínáltak ezen a hét-
végén a gecsei vásárban? Voltak 

itt malacok és süldők, nyulak 
és tyúkok, házi készítésű lekvá-
rok, szörpök, a kertből frissen 
szedett zöldségek mellett gyö-
nyörű kézműves termékek egy-
aránt. A tekinteteket vonzotta a 
már korábban megismert és jól 
vizsgázott Mi lekvárunk (Bábel 
Zsuzsa) és a Csillekvár (Anicka-
Hadady Csilla) igazi házi íze-
ket őrző és különleges ízesíté-
sű termékei Benéből. Ugyan-
csak ebből a községből hozta el 
csipkebogyóízeit Németh Erzsé-
bet. Sárosorosziból Hiába And-
rás és a beregújfalui Ács Béla az 
igencsak egészséges és sokféle-
képpen felhasználható – cukor-
betegek számára is fogyasztásra 
ajánlott – batáta többféle válto-
zatát kínálta. Ez utóbbi felesé-
ge, Éva pedig egyedi gépi hím-
zéssel készült párnákat, köté-
nyeket, terítőket, szatyrokat stb. 

ajánlott megvételre. 
A Badalóból érke-
zett testvérpár – Sár-
közi Anikó és Bi-
hari Erika – szemet 
gyönyörködtető sza-
lag- és szárított vi-
rágkompozícióival 
vonzotta a vásárló-
kat. A guti Pocsai Er-
zsébet csuhéból ké-
szített dísz- és hasz-
nálati tárgyak mel-
lett hagyományos, 
nagymamáink re-
ceptje alapján ké-
szült süteményeit 
kínálta, Najda And-
rás (Fancsika) pedig 
fából faragott szob-
raival hívta fel ma-
gára a figyelmet. S 
ha már Fancsikánál 
tartunk: a Nagy-lé 
(Nagy Barna és csa-

ládja) megszokott natúr gyü-
mölcslevei új kiszerelésben is 
várták a vásárlókat. A helyieket 
eztúttal Szuhán Magdolna, Se-
bestyén Ilona és Szabó Margit 
képviselte saját készítésű lekvá-
rokkal, befőttekkel, savanyúsá-
gokkal és frissen szedett zöld-
ségekkel. A Csomáról érkezett 
Balega István gyönyörű tapsi-
füleseit a legkisebb látogatók is 
örömmel simogatták. Ez a fiatal-
ember egyébként iskolai tanul-
mányai mellett foglalkozik nyúl-
tenyésztéssel, s igen szép sikere-
ket könyvelhet már el ez idáig is. 

Nos, egy írásban nem is le-
het teljes képet adni a jövőben 
remélhetőleg nagy sikerű gecsei 
vásárról, de bízunk benne, hogy 
kedvcsinálóként hat majd ez az 

írás. S bár ritka, hogy néhány 
száz fős kistelepülésen piacot 
tartsanak, bízunk benne, hogy 
hamarosan olyan közösségi hely 
lesz ez, amely a régi vásárok 
hangulatát is megidézi.

Kovács Erzsébet

2 0 2 1  a u g u s z t u s á b a n  a 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány a Miniszterelnökség 
családokért felelős tárca nél-
küli miniszter és az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskeze-
lő támogatásával „Ady End-
re ösztöndíj a kárpátaljai ma-
gyar oktatásban” című pá-
lyázatot hirdetett a kárpát-
aljai magyar nyelvű oktatás-
ban részt vevő, magyar nem-
zetiségű, kiemelkedően tehet-
séges 6–11. évfolyamos (kö-
zép- vagy általános iskolában), 
szociálisan hátrányos helyze-
tű tanulók számára. A támo-
gatás összege 100.000 Ft  a 
2021/2022-es tanévre.

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány munkatársai 2021. 
szeptember 1-től szeptember 
21-ig várták az ösztöndíjra pá-
lyázók kérelmét. Ez idő alatt ösz-
szesen 52 diák élt a lehetőség-
gel Kárpátalja 15 oktatási intéz-
ményéből.

A Kárpátaljai Tehetségsegítő 
Tanács 2021. szeptember 27-én 

Javaslatok az Ady Endre ösztön-
díjak odaítélésével kapcsolatban

tartotta meg az Ady Endre ösz-
töndíjpályázatok pontozása, ér-
tékelése és elbírálása érdeké-
ben összehívott ülését. A szak-
mai pontozó bizottság és a Kár-
pátaljai Tehetségsegítő Tanács 
mindenekelőtt pontozta a kima-
gasló átlagot, a versenyeredmé-
nyeket, valamint a tanulók szo-
ciális helyzetét. Ezt követően a 
tanács megtette javaslatát a 24 
ösztöndíjasra a pályázat kiírói 
és támogatói felé.

A támogatók által jóváha-
gyott nyerteseket, valamint 
azon pályázókat, akik az idén 
nem részesültek ösztöndíjban a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány munkatársai levélben érte-
sítik 2022 márciusában. Az okle-
vél- és ösztöndíjátadó ünnepség-
re 2022. június 4-én, a XI. Kár-
pátaljai Tehetségnapon kerül sor.

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány munkatársai ez-
úton is gratulálnak a nyertes pá-
lyázóknak.

Váradi Natália 
projektfelelős



Csütörtök Október 14.

Köszöntjük Helén nevű olvasóinkat!

Hétfő Október 11.

Köszöntjük Brigitta, Gitta nevű olvasóinkat!

Kedd Október 12.

Köszöntjük Miksa nevű olvasóinkat!

Szerda Október 13.

Köszöntjük Kálmán, Ede nevű olvasóinkat!

2021. 
október 6.8 Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:55 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:55 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:15 Autogram
02:00 Született detektívek

Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

Magyar
23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
02:35 Zsaruvér

Amerikai dráma sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A boros fickó
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Kékfény
21:25 A nyomozás

Dán bűnügyi tévé-
filmsor.

22:10 Kenó
22:20 Agatha Raisin: A 

boszorkányos 
borbély
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

23:10 McMafia
Angol tévéfilmsor.

00:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:15 Új idők új dalai
01:45 Divat & dizájn

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: 15 éves 

a Csángó Tánc-
ház a Marczibányi 
téren

09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Római katolikus 

szentmise közve-
títése a budapes-
ti Szent István 
Bazilikából

11:10 Egy szerelem há-
rom éjszakája
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:50 Öt kontinens
17:20 Hej Páva: 

Fodor Mátyás
17:25 Ízőrzők: Tarhos
17:55 Ízőrzők: Halimba
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Balázs Fecó 60. 

születésnapi 
koncert - Aréna

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Baltazár bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Birkózó világbaj-
nokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
10:00 Sporthíradó
10:30 Női kézilabda 

Európa-bajnoki 
selejtező

12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:35 Jövünk!
14:05 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája döntő

16:30 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:50 Kézilabda 

magazin
18:50 Kosárlabda 

magazin
19:50 Forma-1 – 

Nagydíj futam
22:00 Sporthíradó
22:30 Boxutca

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:55 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van a

levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:25 Házon kívül
00:00 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:10 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:20 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

Magyar
23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:30 Dr. Csont

Amerikai dráma sor.
02:35 Zsaruvér

Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
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
08:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A boros fickó
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Önök kérték
21:35 A fehér királyné

Angol tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 Triptichon, Es -

ter házy János 
szárnyasoltára

23:40 McMafia
Angol tévéfilmsor.

00:50 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:45 Divat & dizájn

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
06:20 Planet 21
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Táncház: XXIII. 

Nemzetközi 
Táncház és ze-
nésztábor és XIV. 
Csángó Fesztivál 
– Jászberény 

09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Református 

magazin
10:40 Evangélikus 

magazin
11:10 Találkozás
11:30 Világló éjszaka

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:20 Hej Páva: 

Király Dávid
17:25 Ízőrzők:

Budajenő
17:55 Ízőrzők: 

Tápiószőlős
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 A pesti légionárius
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:20 Hazajáró
23:50 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:30 Boxutca
11:00 Kézilabda magazin
12:00 Kosárlabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 FIFA VB 

2022 magazin
14:15 Fradi Tv
14:45 U19-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 U21-es labdarú

gó Európa-baj-
noki selejtező

19:20 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

19:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:45 FIFA 2022-es 
Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:55 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:35 CSI: New York-i 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

01:50 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

Magyar
23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:30 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:35 Zsaruvér

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:05 Kenó
22:06 Katmandu - 

Tükör az égen
Spanyol filmdráma

23:55 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

00:50 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:45 Divat & dizájn
02:15 Novum: Extrém 

körülmények

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'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Kará-

csonyi összeállítás
09:05 Élő népzene
09:35 Élő népzene
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények
11:25 Jó embert 

keresünk!
11:45 A távirat

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Hej Páva: 

Glonczi Rodrigó
17:25 Ízőrzők: Bölcske
17:55 Ízőrzők: Szászvár
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Magyarellenes 

megnyilvánulá-
sok Ukrajnában

23:00 Amerigo Tot
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

06:30 Sporthíradó
07:30 Boxutca
08:05 Kézilabda magazin
09:00 Kosárlabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 U19-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

12:25 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

13:00 Sporthíradó
13:30 U21-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

15:25 Fradi Tv
15:55 Kerékpártúra
16:25 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
17:15 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnoki se-
lejtező

18:55 FIFA 2022-es
Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

21:00 Sporthíradó
21:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája döntő

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:55 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:25 Brandmánia
00:00 Életünk története
01:35 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

Magyar
23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:30 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:35 Zsaruvér

Am. dráma sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:10 Csontváry

Magyar játékfilm
00:00 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
01:00 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
01:50 Divat & dizájn
02:20 Novum: Stres z-

sztűrő zöldségek

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
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Sön -

dörgő Fesztivál
09:10 Élő népzene
09:35 Élő népzene
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Új nemzedék
11:05 Isten kezében
11:35 A templom egere

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

Adria
14:20 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Hej Páva: 

Juhász András
17:25 Ízőrzők:

Zalamerenye
17:55 Ízőrzők: Kesztölc
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A barakkváros 

foglyai
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

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

Magy. zenés filmsor.
02:20 A templom egere

Tévéjáték

05:55 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:30 Jégkorong Erste 

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Aranyoroszlánok
11:00 FIFA 2022-es 

Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

13:00 Sporthíradó
13:30 Kerékpártúra
14:00 Birkózó világbaj-

nokság
15:00 U19-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

17:00 Sporthíradó
17:10 Pecatúra
17:40 Skipper
18:15 Dvsc
18:45 Férfi röplabda 

Extraliga
21:15 Sporthíradó
21:45 U21-es labdarú-

gó Európa-baj-
noki selejtező

23:40 Dvsc
00:15 Pecatúra



Szombat Október 16.

Köszöntjük Gál, Hedvig nevű olvasóinkat!

Vasárnap Október 17.

Köszöntjük Rudolf nevű olvasóinkat!

Péntek Október 15.

Köszöntjük Teréz 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

2021. 
október 6. 9Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 Keresztanyu

Magyar filmsor.
13:55 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsorozat
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

00:35 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisorozat

01:45 Másnaposok 3.
Amerikai vígjáték

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sorozat

14:35 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus 
sorozat

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

Magyar
23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Am. dráma sorozat
01:30 Dr. Csont

Am. dráma sorozat
02:35 Zsaruvér

Am. dráma sorozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Europa A la Carte
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Katharina meg-
oldja - A juhász
Romantikus film

22:00 Kenó
22:10 Én és a mostohám

Francia filmdráma
00:15 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
01:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
02:15 Fülszöveg: 

Kovács Ákos

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
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: XIX. 

Kecskeméti Nép-
zenei Találkozó

09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:35 Mai hitvallások
11:10 Az ördög cimborája

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende: Csoresz
13:40 Öt kontinens
14:15 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:15 Hej Páva: Nóg-

rád Táncegyüttes
17:20 Ízőrzők: 

Táborfalva
17:50 Ízőrzők: Álmosd
18:20 1100 év Európa 

közepén
18:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:20 Keménykalap 

és krumpliorr
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 In memoriam

Huszárik Zoltán 
- MMA portré

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

Neked van test-
véred?

00:50 M2 matricák - 
Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Keménykalap 

és krumpliorr
Magyar játékfilm

05:30 FINA Úszó Világ-
kupa Budapest

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Labda-

rúgó Nemzetek 
Ligája döntő

10:00 Sporthíradó
10:35 Férfi röplabda

Extraliga
12:30 Kerékpártúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Pecatúra
14:00 Skipper
14:30 FIFA 2022-es 

Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

16:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:40 Dvsc
18:15 Futsal magazin
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:45 Bajnokok Klubja

04:45 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Bakugan: 

Dog daze
Japán-kanadai ani-
mációs kalandfilmsor.

09:15 PlayIT TV
09:45 Teleshop
10:45 Brandmánia
11:30 Autogram
12:20 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sorozat

13:30 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sorozat

14:40 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sorozat

15:55 Kenguru Jack
Amerikai-ausztrál 
kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:25 Életünk története
23:50 Kronosz, a robo-

tok lázadása
Amerikai akciófilm

02:15 Gyilkos ügyek
Amerikai krimisor.

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Grimm-mese
Német animáci-
ós sor.

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:25 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:55 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:25 Trendmánia
10:05 PURA VIDA - 

tiszta élet
10:40 Szépítők
11:20 Új ház épül
11:55 Poggyász
12:35 Innovátor
13:10 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:50 Kamuvőlegény

Lengyel vígjá-
ték film

16:20 Columbo
Am. krimi film

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

The Stars - Min-
denki táncol

23:40 Die Hard 4.0
Amerikai akció film

02:50 A szabadulás
Am. akció sorozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

kincsei
09:55 A világ madár-

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Mezőszilas

13:30 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

14:30 Partitúra: Pilis 1.
15:35 A kard

Magyar filmszatíra
17:00 Főmenü: Francia
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 A szeretet könyve

Angol filmdráma
21:30 Máris hiányzol

Angol romantikus 
dráma

23:15 Kenó
23:25 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:25 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

01:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátékso-
rozat

02:15 Új idők új dalai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:35 Négy szellem
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

11:05 Öt kontinens
11:35 Garzonlakás kiadó

Magyar filmvíg-
játék

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jégkorong 

Erste Liga
17:05 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
19:25 Női röplabda 

Extraliga
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Mókatár: 

Lőrincz Miklós
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A kard
Magyar filmszatíra
02:45 Garzonlakás kiadó

Magyar filmvíg-
játék

04:55 Bringasport
05:10 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
07:05 Dvsc
07:35 Futsal magazin
08:05 Szabadidő
08:35 Férfi röplabda 

Extraliga
10:40 Bajnokok Klubja
11:30 OTP Bank Liga
13:30 Kékek
13:55 Építők
14:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:40 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
00:40 Jégkorong Erste 

Liga
02:55 Női röplabda 

Extraliga

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Bakugan: Az exit

Japán-kanadai ani-
mációs kalandfilmsor.

09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:45 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:25 Házon kívül
12:00 Kapcsolat

Am. misztikus 
thriller

15:25 Különben 
dühbe jövünk
Olasz–spanyol ak-
cióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

22:10 Míg a jackpot el 
nem választ
Amerikai vígjáték

00:20 Portré
01:05 Vitathatatlan 4. - 

Piszkos játszma
Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animációs sor.

07:45 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:15 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:45 KutyaSuli
09:25 Nagyító
10:00 Több mint TestŐr
10:40 SuperCar
11:15 Életmódi
11:55 Brandépítők
12:30 Konstruktíva
13:10 Percy Jackson

Am. kaland film
15:20 Az ördög jobb 

és bal keze
Olasz western film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:30 Sztárban 

sztár leszek!
22:30 Red

Amerikai, kínai ak-
ció film

01:00 Feddhetetlen
Francia, belga kri-
mi film

05:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:15 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus krónika
08:50 Neked szól!
08:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 Útmutató
09:45 Találkozás
10:00 Jó embert 

keresünk!
10:10 Református 

ifjúsági műsor
10:20 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:30 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:35 Baptista magazin
11:00 Evangélikus 

riportok

11:30 Az utódok 
reménysége

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Univerzum - 

Gőz mozdonnyal 
a Monarchia Ri-
viérájára

14:10 Édes anyanyelvünk
14:30 Sodrásban

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Toldi: ének

Animációs filmsor.
19:50 Toldi: ének

Animációs filmsor.
20:10 Az öltöztető

Angol filmdráma
22:00 Kenó
22:01 Vad banda

Western
00:25 Rózsaszál

Lengyel filmdráma
02:20 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:10 Mesterember
08:45 Novum
09:15 Önök kérték
10:15 Ízőrzők: 

Mezőszilas

10:45 Térkép
11:20 Hazajáró
11:50 Tiltott kastélyok
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 OTP Bank Liga
15:50 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
18:10 Női röplabda 

Extraliga
20:25 Kékek
20:55 Építők
21:25 Skipper
22:00 Felismeréseim
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 A receptrajzoló -

Portréfilm So-
mogyi Pál bel-
sőépítészről 
- MMA portré

04:45 OTP Bank Liga
06:40 Múlt és Jelen
07:10 Jövünk!
07:40 OTP Bank Liga
09:45 OTP Bank Liga
11:45 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin
12:15 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

13:15 Góóól!
14:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:15 Tollaslabda vi-

lágbajnokság - 
csapat döntők

22:00 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.
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A mostani kedvező időjárási 
viszonyok segítik a gazdákat, 
hogy idejében és minőségesen 
elvégezzék a munkálatokat a 
gyümölcsösökben. 

Sok munka vár a 
gazdákra, de a legfon-
tosabb – amire külö-
nösen szeretném fel-
hívni a figyelmet – a 
betegségek elleni vé-
dekezés, ami nélkül 
nincs termelés. Külö-
nös figyelmet fordít-
sunk a háztáji „családi” gyümöl-
csösökre. Bizony ott az utóbbi 
időben sok probléma gyűlt ösz-
sze. Az úgynevezett intenzív ipa-
ri gyümölcsösökben, ahol nagy 
területeken termesztik a gyümöl-
csöket, és ahol 18-20 permete-
zést végeznek, kevésbé jelentek 
meg ezek a problémák. 

Amit nagyon szeretnék ki-
emelni: egy új baktérium okoz-
ta betegség jelent meg az alma-
termésűeknél, ez az úgynevezett 
„tűzelhalás”. Az utóbbi két-há-
rom évben óriási pusztítást vég-

Őszi munkálatok a 
gyümölcsösökben

zett ez a betegség a gyümölcsöse-
inkben. A legjobban a birset, a kör-
te- és az almafajtákat támadja meg, 
és ha nem kellő időben védekezünk 

ellene, teljes pusztulást 
okozhat. Mint minden ka-
rantén betegséget, ezt is a 
nyugati országokból hoz-
ták be hozzánk. De sajnos 
most sincsenek felelősek. 
Különösen a 2021-es év-
ben járványszerűen ter-
jedt ez a betegség egész 
Kárpátalján. Vizuálisan is 

meg lehet állapítani a betegség tü-
neteit: elszáradt ágak, 1 éves ágak, 
fekete vagy sötétbarna nem lehul-
lott levelek. Ez jellemző a betegség 
tüneteire és megjelenésére. Azért 
írok most erről, mert most jól lehet 
látni szabad szemmel, és most tá-
volítsuk el ezeket a beteg ágakat! 
Ha a fák erősen fertőzöttek, akkor 
már nincs más kiút, csak kivágni 
és elégetni. 

Mivel az időjárási viszonyok 
kedvezőek, ajánlatos lenne ezen 
kívül elvégezni a lemosó perme-
tezést réztartalmú vegyszerekkel. 

Erre a célra a réz-szulfát ható-
anyagú gombaölő- és baktérium 
szereket ajánlanám (Bordói lé 3 
%-os vagy Cuproxat 1 %-os ol-
dat). Ezeket a permetezési mun-
kálatokat az éjszakai fagy beáll-
táig el kell végezni. Ezeket a vé-
dekezési munkálatokat el kell 
végezni kora tavasszal rügypat-
tanás előtt is a fák nyugalmi ál-
lapotában, ugyanezekkel a vegy-
szerekkel. A további védekezési 
munkálatokat, amit tavasszal vi-
rágzás előtt és virágzás után kell 
végeznünk, a kedves termelőket 
időben fogjuk informálni. 

Sajnos a baktérium okozta be-
tegségek rohamosan elterjedtek 
a mogyoró- és diófákon is. Ezt 
azért írom, mert sokan telepítettek 
ezekből a fákból az utóbbi időben 
és fel szeretném hívni a figyelmet, 
hogy idejében védekezzünk elle-
ne. Mindenki észrevehette, hogy 
nem lehet minőséges dióbelet vá-
sárolni. Ennek az oka a baktéri-
umos betegségek elterjedése. Ki 
gondolta volna, hogy még a dió-
fákat is kell permetezni!

Továbbra is várom kérdése-
iket, keressenek meg telefonon 
és szívesen válaszolok Önöknek. 
Tel.: 0975166318.

Novák András 
szaktanácsadó,

Terra Dei

Október folyamán az uborka-
hajtatásra használt fűtetlen 
fóliasátrak nagy része már ki-
ürült, vagy legalább 
is az utolsó termé-
seket szedik lefelé a 
gazdák. Azonban a 
teendők ezzel nem 
értek véget, a fólia-
sátrakat még fel kell 
készíteni a követke-
ző szezonra. Ebben 
a cikksorozatunkban 
ezekhez a teendőkhöz szeret-
nénk néhány tippet adni.

A sterilitás fél 
növényvédelem!

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

A megelőzést szolgálja
A következő szezonra történő 

felkészülés a közhiedelemmel el-
lentétben nem a palántanevelés-
sel kezdődik, hanem a fóliasát-
rak nagytakarításával. Ugyanis 
a letermett, elpusztult növénye-
ken nagyon sok betegség és kár-
tevő telepedett meg. A tapaszta-
latok szerint a legcélravezetőbb, 
ha még a nagytakarítás előtt el-

„Itt van az ősz, itt van újra.”

Szezonvégi nagytakarítás a 
fóliasátrakban

végezzük ezeknek a kórokozók-
nak és kártevőknek az irtását. Mi-
vel itt már nem kell a növényein-

ket félteni, használhat-
juk a legdrasztikusabb 
vegyszereket is. Éve-
ken át erre a célra a leg-
jobb megoldást a fólia-
sátrak kikénezése nyúj-
totta. A technológia lé-
nyege az, hogy a jól be-
zárt fóliasátorban elége-
tünk 100 négyzetméte-

renként 1 kilogrammnyi kénport, 
s 2-3 napig hagyjuk, hogy a mér-
gező füst kifejtse a gyilkos hatását. 
Egy alapos szellőztetés után aztán 
nekiláthatunk a fóliasátor kitaka-
rításának. A kénezési technológiá-
nak van egy továbbfejlesztett vál-
tozata is, amikor a kitakarított fó-

liasátorban újra elvégezzük a keze-
lést, csak előzőleg kb. 10 cm mélyen 
felmotorkapázzuk a talajt. A magya-
rázat szerint így elpusztítható a ta-
laj felső rétegében található kóroko-
zók és kártevők nagy része is, mivel 
a fellazított talajba be tud hatolni a 
számukra mérgező gáz.

Az utóbbi években a kénezés he-
lyett inkább a formalinos légtérke-
zelést ajánlják a fóliaborítást gyár-
tó cégek, ugyanis a kén-oxid és víz 
reakciójából keletkező sav roncsol-

ja a fóliaborítást, csökkentve an-
nak élettartamát. Gyártanak ugyan 
kénsavállót is, de ennek az ára ma-
gasabb. Saját tapasztalatom sze-
rint a rendkívül erős nyári napsu-
gárzás inkább roncsolja a fóliabo-
rítást. Amióta a nyári időszakban a 
rachel-hálós árnyékolást alkalma-
zom, jelentősen meghosszabbo-
dott a fóliaborítás élettartama, an-
nak ellenére, hogy évente kétszer a 
kénégetéses fertőtlenítést végzem. 
A tavaly lecserélt S2-es fóliaborí-
tások az egyik fóliasátron 4, a má-
sikon pedig 5 évig bírták!

A formalinos kezelést hasonló-
an kell elvégezni, mint a kénezést, 
kivéve talán azt, hogy a formalin ki-
juttatásához ajánlatos speciális köd-
képző permetezőgépeket használ-
ni. Amennyiben ilyen nincs a kör-
nyéken, akkor a ventillátoros mo-
toros háti permetezőgépekkel is be 
lehet fúvatni a vegyszert a fóliasá-
tor légterébe. Természetesen kívül 
állva, s csak a permetezőgép szóró-
fejét bedugva a fóliasátorba, a két 
végén kivágott kis lyukakon. A ki-
juttatandó (pontosabban „bejutta-
tandó”) mennyiség a formalin tö-

ménységétől függ. A tapasztalatok 
szerint a 40%-os formalinból leg-
alább 2,0 liter kell 100 négyzetmé-
terenként a látható hatás eléréséhez.

Az orosz szakirodalom szerint 
a formalinos légtérkezeléshez en-
nek a mennyiségnek a többszörö-
se, 20-40 ml 40%-os formalin szük-
séges légköbméterenként. E szerint 
a nagylégterű fóliasátrak esetében, 
ahol az átlagos belmagasság kb. 3m, 
a felhasználandó formalin mennyi-
sége kb. 10 liter 100 négyzetméte-

renként, azaz egy 400 m2-es fó-
liasátor légtérkezeléséhez mint-
egy 40 liternyi formalint kellene 
a fóliasátor légterébe juttatni. Va-
lószínűleg ez a hatalmas mennyi-
ség „irtó” hatásos, de szerintem 
a kisebb mennyiséggel is elfo-
gadható eredményt lehet elérni, 
miközben sem magunkat, sem 
a szomszédokat, sem a környe-
zetünket nem tesszük ki felesle-
ges vegyszer-terhelésnek. Elvi-
leg itt is alkalmazható a megis-
mételt kezelés a talajlakó gom-
bák és kártevők ellen.

Komposztáljuk vagy éges-
sük?

Figyeljünk arra, hogy a fólia-
sátor kitakarítása alapos legyen! 
A letermett növényeket, gyomo-
kat igyekezzünk gyökerestől ki-
húzni a földből. Ilyenkor ne mu-
lasszuk el a gyökérzet átvizsgálá-
sát, hogy nincsenek-e rajtuk va-
lamilyen talajlakó kártevők nyo-
mai! Itt elsősorban a fonálférgek 
tüneteire gondolok, amelyek kis 
csomók, koloncok, borsócskák 
formájában jelennek meg, pók-
hálószerű gyökérelágazásokkal. 
Ugyanis magát a fonálférget na-
gyon nehéz lenne megfigyelni, 
viszont az általuk kiváltott elvál-
tozások annál szembetűnőbbek. 
Amennyiben találkozunk ezek-
kel a tünetekkel, fel kell készül-
ni az ellenük való védekezésre.

A kihordott növényi marad-
ványok további sorsáról meg-
oszlanak a vélemények. Egye-
sek szerint érdemes komposztál-
ni őket, különösen, ha előzőleg 
a fenti módszerekkel „sterilizál-
va” lettek. Igazolhatom, hogy az 
ezekből képződött komposzt va-
lóban rendkívül jó szerkezetjaví-
tó hatással van a talajra. Mások 
szerint ezek a komposztdombok 
a betegségek és kártevők számá-
ra áttelelési lehetőségek, a kö-
vetkező évi állomány potenciá-
lis fertőzési forrásai. Ők a növé-
nyi maradványok elégetését ja-
vasolják. Talán érdemes lenne 
az arany középutat megtalálni, s 
a növényegészségügyi szabályo-
kat betartva, de mégiscsak kör-
nyezetbarát felhasználást keresni 
a növényi hulladékok számára.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Kertjeinkben igen sok olyan fa 
és bokor díszlik, amelyeknek a 
lombja októberben sárgára, vö-
rösre, barnára vált át. Ilyenkor 
a legváltozatosabb az erdők és 
a kertek színe. Cserszömörcét, 
páfrányfenyőt, vadszőlőt, ta-
tárjuhart, madárbirset többek 
között azért is érdemes ültetni, 
mert a lombjuk ősszel gyönyö-
rűen színeződik.

Ám a leveleken igen sok 
gombás betegség spórái telelnek 
át. Ezért a lehullott lombot taka-
rítsuk össze és szállíttassuk el, 
mert ezzel sok kárt okozó szer-
vezetet lehet eltávolítani.

Sokféle kerti növény most 
szaporítható tőosztással. Ez a 
legegyszerűbb szaporítási módja 
például a citromfűnek, a mentá-
nak, a téli sarjadékhagymának és 
számos évelő virágnak. Az idő-
sebb töveket ásóval kiemeljük 
a talajból és úgy választjuk szét 
több részre, hogy minden kis nö-
vénynek önálló gyökere és hajtá-
sa legyen. Ezután az előre elké-
szített helyen gondosan elültet-
jük, és ami nagyon fontos, több-
ször is megöntözzük őket.

Itt van az ősz, itt 
van újra

Már forr a must a hordókban 
és az üvegpalackokban. Ügyelni 
kell arra, hogy a keletkezett szén-
dioxid eltávozzon, de a musthoz 
ne jusson sok oxidációt okozó 
levegő, illetve fertőző mikroba. 
Ezért ajánlatos a kotyogó hasz-
nálata. Ez az üvegből vagy mű-
anyagból készült eszköz hasznos 
segítőtársa a pincemesternek, nem 
is beszélve arról, hogy milyen kel-
lemes hallgatni a pincében a szüle-
tőben levő bor „kotyogását”.

Van azonban ennek az idő-
szaknak egy veszélye is, amely 
minden évben áldozatokat szed. 
A pincében összegyűlő mustgáz 
súlyos, egyes esetekben halálos 
mérgezést okozhat. Ezért olyan 
pincébe vagy kamrába, ahol nagy 
mennyiségű must forr, csak égő 
gyertyával szabad bemenni. Ha 
a gyertya lángja nyugtalanul ég 
vagy éppen elalszik, akkor ki kell 
szellőztetni a pincét.

Forr a must, ügyeljünk 
a mustgázra!

Annak, hogy az erjedés nem indul meg, sokféle oka lehet. Ha a 
szőlősgazda még szeptemberben is permetezett gombaölő szerrel, ak-
kor a vegyszer nemcsak a kártevő gombákat, hanem az erjedést segí-
tő élesztőgombákat is elpusztította. Ilyenkor fajélesztőt kell használ-
ni, ami borászati, mezőgazdasági szaküzletben kapható. Az is lehet, 
hogy túlságosan sok a cukor a mustban. Ekkor, valamint túlkénezés 
esetén is, jó eredménnyel lehet a megfelelő fajélesztővel megindíta-
ni az erjedést. Lehet az is, hogy a tároló pince hideg; ilyenkor fűtés-
sel vagy a must melegítésével indíthatjuk meg az erjedés folyamatát.

Vajon mi lehet az előidézője annak, 
ha a must nem forr ki?

Nagyon sok kertben az évek során legyengül, elgyomosodik a 
gyep, elveszíti az eredeti smaragdzöld színét. Itt az ideje, hogy új 
gyepet telepítsünk. Ez körültekintő előkészületet és gondos munkát 
igénylő feladat. A legalkalmasabb idő hozzá az augusztus, de még 
nem késtünk el most sem vele.

A pázsit nagyon fontos eleme a kertnek és a telepítés 15-20-25 
évre határozza meg a kert képét. A gyep alá tápdús, jó, friss talajréteg 
kerüljön, és a földet egy ásónyom mélyen gondosan megmunkáljuk, 
a terepszintet kiegyenlítjük úgy, hogy 1-2%-os lejtése legyen. Ez ele-
gendő ahhoz, hogy a víz lefolyjék róla, de az erózió ne tegyen kárt a 
talajban és a növényállományban. Ezután kerül sor a fűmag elveté-
sére. Attól függően, hogy milyen célra telepítjük a pázsitot, négyzet-
méterenként 30-50 gramm fűmagot vetünk. Ezzel azonban még nem 
értünk a végére. A fűmagot nagyon figyelmesen bedolgozzuk a föld-
be, mert a talaj felszínén nem csírázik ki, viszont a madarak öröm-
mel fogyasztják a drága fűmagot. A bemunkálás gereblyével folyik, 
oly módon, hogy a gereblye fokaival a talaj morzsái közé vereget-
jük a fűmagot. Ezt követően a vetés talaját hengerezéssel tömörítjük.

Ezután már csak a rendszeres öntözés van hátra. Száraz időben 
akár naponta kétszer is érdemes a gyepvetést megöntözni, ügyelve 
arra, hogy a víz ne álljon meg tó-
csákban és ne is folyjék meg.

A gyeptelepítés ősszel kezdődik
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Rovatvezető: Jakab Lajos

Október első napján súlyos közlekedé-
si baleset történt a beregszászi járási 
Benében. Egy Audi 100 márkájú jármű 
belecsapódott egy ZIL tehergépkocsiba.

Az Audiban négy benei lakos ült, egyi-
kük, egy 16 éves fiatal súlyos állapotban 
van. Azonnal meg kellett műteni, a mű-
tétet két ungvári szakember végezte el a 
nagyszőlősi kórházban.

Az egyik áldozat elmondása szerint a 

Súlyos közlekedési baleset a Beregszászi 
járásban

tehergépjármű előttük haladt, egyszer csak 
nagy füstöt láttak maguk előtt, nem érkez-
tek lefékezni és belecsapódtak a ZIL-be. A 
teherautó sofőrje megpróbált elmenekül-
ni a helyszínről, azonban pont akkor ha-
ladt el mellettük Ivan Boriszov ügyész, aki 
megállította a járművezetőt és elvette an-
nak jogosítványát.

Az ügyben tart a nyomozás, a vizsgála-
tok megkezdődtek, írja a goloskarpat.info.

Tűz ütött ki egy családi házban Munká-
cson október 2-án a Lembergi utcában. 
A tűzoltókat a délutáni órákban értesí-
tették a történtekről, a helyszínre kiér-
keztek a Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai.

A szomszédok azonnal a lakók segít-

Az égő ház fogságába került egy nő és fia 
Munkácson

ségére siettek, akik az égő ház fogságá-
ba kerültek. Előbb a hölgyet, majd a tűz-
oltókkal együtt a nő fiát is kimenekítet-
ték a házból. Mindkettejüket kórházba 
szállították.

A tűz kitörésének okát még vizsgálják 
a szakértők, adja hírül a goloskarpat.info.

Szeptember 29-én a hatóságok házkuta-
tást tartottak egy határ menti települé-
sen, nem messze Nagyszőlőstől. Először 
csak néhány kendertőre figyeltek fel, 
azonban később rátaláltak egy titkos 
lejáratra, adja hírül a mukachevo.net.

A rendőrök lementek a föld alatti 
helyiségekbe. A tulaj két szobát alakí-

Föld alatti kábítószer-laboratóriumra 
bukkantak Nagyszőlős mellett

tott ki ott, melyeket speciális berende-
zésekkel szerelt fel kendertermesztés 
céljából. A szobákban 684 tő kender-
re bukkantak, mindegyik növény elit 
fajta, ezekből lehet elérni a legerősebb 
narkotikus hatást.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak, 
a vizsgálatok tartanak.

Vasárnap a rendfenntartók nagy 
méretű kábítószer-ültetvényt ta-
láltak Kölcsényes (Kolcsino) és 
Beregszentmiklós (Csinagyijevo) fal-
vak között, az Obava-folyó közelében 
is, írja a mukachevo.net.

Körülbelül 120 kenderbokor nőtt itt, 
mindegyik közel 2 méter magas. A rend-
őrség információja szerint a területet két 
fegyveres férfi őrizte. A beregszentmiklósi 
lakosok egy sátorban laktak, közvetlenül 
a mezőn, a kenderültetvény közepén. A 
rendőrség lefoglalt több hideg acélfegy-

300 négyzetméteres kenderültetvény a 
Munkácsi járásban

vert és egy sima csövű puskát.
A helyszíni szemle során kiderült, 

hogy a terület mezőgazdasági gépekkel és 
automatikus üzemi öntözőrendszerrel fel-
szerelt. A rendfenntartók minden tárgyi bi-
zonyítékot lefoglaltak, és szakértői vizs-
gálatra küldtek. A férfiakat őrizetbe vet-
ték és ideiglenes letartóztatásba helyezték.

 Az ügyben büntetőeljárást indítottak. 
A rendőrség vizsgálja, hogy vannak-e más 
lehetséges bűntársaik, és azt, hogy milyen 
célból termesztettek ennyi kábítószert tar-
talmazó növényt.

Az eset szeptember 28-án történt Ung-
váron, a Mitna utcában. Éjjel 2 óra kö-
rül a rendőrök észrevettek egy Mustang 
márkájú motorkerékpárt, amelynek ve-
zetője világítás nélkül haladt a sötétben.

A rendőrség villogó fényekkel és 
hangjelzéssel utasította, hogy álljon meg, 
de a sofőr tovább folytatta útját. A rend-
őrök követték, majd később megállítot-
ták. A sofőrrel folytatott beszélgetés so-
rán a járőrök kábítószerezésre utaló jele-
ket észleltek, de a férfi nem volt hajlan-
dó vizsgálatot végeztetni az egészségügyi 
intézményben. Emellett a dokumentumo-

Több mint 50 ezer hrivnyára büntettek egy 
motorkerékpárost

kat ellenőrizve a rendőrök megállapítot-
ták, hogy a 36 éves férfitól az Ungvári 
Városi-Járási Bíróság korábban már be-
vonta a jogosítványát.

Mivel a sofőr nem tett eleget a bírósági 
határozatnak, a rendfenntartók a helyszínre 
hívták a nyomozókat, akiknek átadták az 
ügyet. A járőrök jegyzőkönyvezték az ese-
tet: vezetés bódult állapotban, egy éven be-
lül másodszor, vezetés olyan személy által, 
aki tekintetében ideiglenes vezetési korlá-
tozás van érvényben és megállás elmulasz-
tása a sofőr által. A bírságok teljes összege 
54 553 hrivnya volt, írja a pmg.ua.

Az eset szeptember 27-én történt az Ál-
lomás utcában. A pár éppen az autójá-
hoz gyalogolt, amikor meglátták, valaki 
piros festékkel írja a jármű hátsó szélvé-
dőjére, hogy „Vika az enyém, megöllek”.

A tulaj figyelmeztette, hogy hagyja 
abba, azonban a tettes pisztolyt rántott, és 
lövést adott le a férfi irányába, a nőt pe-
dig megütötte.

Gázpisztolyos támadás történt Beregszászban
Az áldozatok azonnal feljelentést 

tettek a rendőrségnél, akik rövid időn 
belül kézre kerítették a tettest, aki egy 
25 éves büntetett előéletű férfi. A rend-
őrség marihuánát és metamfetamint is 
talált nála.

Az ügyben tart az eljárás, az elkövető-
re akár hét év szabadságvesztés is várhat, 
számol be a mukachevo.net.

Péntekre virradóan a Kamjanica–
Nevicke úton egy ECO-taxi nagy sebes-
séggel belehajtott egy AVE-teherautóba, 
számol be a pmg.ua.

Az ütközés következtében egy 26 éves 
AVE alkalmazott, aki a jármű hátsó részén 
állt, lábsérüléseket szenvedett: jobb lábá-
nak traumatikus amputációját és comb-

Egy taxi nagy sebességgel belehajtott egy AVE-
teherautóba

törést. A taxis és 17 éves utasa is megsé-
rült, ők különböző súlyosságú fejsérülé-
seket szenvedtek.

Két mentőautó vonult ki a helyszín-
re, elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek, 
és az Ungvári Városi Központi Klini-
kai Kórház sürgősségi osztályára szál-
lították őket.

Az Ukrán Kupából történő kiesés és a 
bajnokságban, a Lviv elleni vereséget 
követően felállították a Minaj FC lab-
darúgó-csapatának kispadjáról Vaszil 
Kobint, és helyette eddigi segítőjét, 
Mikola Cimbalt nevezték ki. A váltás 
nem igazán jött be, hiszen a kárpátal-
jai csapata az ukrán élvonal 10. fordu-
lójában a Metaliszt 1925 Harkiv vendé-
geként szenvedett 1-0 arányú vereséget.

Pedig több mint egy órán keresztül 
jól tartotta magát a Minaj, még helyze-
tei is akadtak, de azok kimaradtak. A 72. 
percben büntetőhöz jutottak a vendéglá-
tók, amelyet Artem Gabeljuk értékesített. 
Kucser kapus egyébként beleért a jól he-

lyezett lövésbe, de nem tudta azt hárítani.
A forduló rangadóján nem született gól 

a listavezető és címvédő Dinamo Kijev, 
illetve a Sahtar Donyeck csatájában, így 
a tabellán megmaradt a két csapat között 
meglévő 3 pontnyi különbség.

Eredmények: Metaliszt 1925 Harkiv – 
Minaj FC 1-0, Mariupol – Ruh Lviv 0-2, 
Kolosz Kovalivka – Csornomorec Odesz-
sza 2-1, FK Lviv – Dnyipro 0-1, Vorszkla 
Poltava – Inhulec Petrove 3-0, Veresz 
Rivne – Olekszandrija 0-0, Dinamo Ki-
jev – Sahtar Donyeck 0-0.

Új trénerével sem ment a Minajnak

Kispesti segítséggel élre ugrott a 
Fradi

A bajnoki tabellát a Dinamo ve-
zeti 26 ponttal a 23 pontos Sahtar és 
21 pontjával harmadik Vorszkla előtt.  
A 6 pontjával még bennmaradást érő, 13. 
helyen álló Minaj a következő fordulóban 
a Gyeszna Csernyihivet látja majd vendé-
gül Ungváron.

***
Pakson nyert rangadót az európai ku-

paporondon egyelőre pont nélkül álló Fe-
rencváros, és mivel az eddigi listaveze-
tő Kisvárda vereséget szenvedett Kispes-
ten, az egy mérkőzéssel kevesebbet ját-
szó zöld-fehérek átvették a vezetést a ta-
bella élén.

Pintér Attila és Giovanni Constantino 

állásába került a Mezőkövesd és az MTK 
újabb veresége, hiszen az alsóházban sze-
rénykedő két gárda megvált eddigi tré-
nerétől.

A 8. forduló eredménysora: Honvéd – 
Kisvárda 2-1, UTE – Gyirmót 1-3, Pus-
kás Akadémia – Mezőkövesd 2-0, Debre-
cen – Mol Fehérvár 1-1, ZTE – MTK 2-0, 
Paks – FTC 1-3.

A bajnoki tabellán az egyformán 
18 pontos FTC és Kisvárda között a 
jobb mutatók döntenek a budapesti 
csapat javára.

Néhány sorban
11 fordulót kellett várni az országos má-
sodosztályú labdarúgó-bajnokságban arra, 
hogy az újonc Ungvári FC megszerezze 
első győzelmét.

A Bohdan Blavackij által irányított me-
gyeszékhelyi csapat a legutóbbi játékna-
pon a Kreminy Kremencsuhot verte 2-0-ra. 
Az első ungvári találatra a 64. percig kel-
lett várni, amikor Hajducsik volt eredmé-
nyes. A 83 percben Viktor Rjasko bünte-
tőből biztosította be az ungváriak első baj-
noki sikerét.

A kárpátaljai együttes ennek ellené-
re, 5 pontjával maradt a tabella utolsó he-
lyén, de a következő fordulóban ahhoz az 
Agrobizniszhez látogat, amely 7 pontjával 
éppen előtte helyezkedik el, így idegenbeli 
győzelem esetén, a két csapat helyet cse-
rélhet egymással a tabellán.

***
Egy osztállyal lejjebb, a harmadik vo-
nal A-csoportjában a Munkácsi FC a 
Rubikon Kijev vendégeként tudott nyer-
ni 1-0-ra Piscsurnak a 65. percben szer-
zett találatával. 

A 17 pontjával 7. helyezett Lator-
ca-partiak a 12. játéknapon a Dnyipro 
Cserkaszit látják majd vendégül.

***
A megyei első osztályú labdarúgó-bajnok-
ságban a 13. forduló mérkőzéseit rendezték.

Eredmények(zárójelben az ifjú-
sági csapatok eredményei): Ilosvai 
Buzsora – Rahói Kárpáti 2-1 (2-1), 
FC Polena – Nagyszőlős 0-4 (1-2), 
Irhóc – Huszti FC 1-3 (1-2). Az Ung-
vári Sportiskola – Onokóc találkozót 
később pótolják.

A felnőtteknél Husztnak és Ilosvának 
egyformán 31 pontja van az élen, míg 
Nagyszőlős 29 ponttal zárkózik az éllo-
vasokra.

A fiataloknál Nagyszőlősnek és 
Onokócnak egyformán 30 pontja van, de 
az onokóci ifik egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszottak.

***
Három fordulóval a bajnokság vége előtt 
ugyancsak kiélezett véghajrára van kilá-
tás a Beregszászi járási labdarúgó-pont-
vadászatban is.

A 15. játéknap hőse egyértelműen a 
beregszászi Roman Ohar volt, aki mes-
ternégyest ért el a Szőlősvégardói Teszla 
ellen, így főszerepet vállalt a Beregvidék 
4-2-es sikeréből.

További eredmények: Kígyós – 
Tiszakeresztúr 1-2, Királyháza – Fancsika 
1-2, Mezőgecsei Baktyanec – Mezővá-
ri 3-1.

A bajnokságban Mezőgecse áll az élen 
30 ponttal a 26 pontos, de egy találkozó-
val kevesebbet játszó Beregvidék előtt.

Nagy küzdelem jellemezte a Fradi és a Paks csatáját
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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

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Ház eladó

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

Macsolán a Fő út 39. sz. alatt 
eladó egy 151,6 négyzetmé-
teres négyszobás, összkom-
fortos családi ház (gázkazá-
nos cirkó), kiépített gazda-
sági udvar, a telek művelhető 
területekkel együtt 0,6 ha. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38099-7742781. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. 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 eladó egy 
68 m2-es, összkomfortos, 3 
szobás, hőszigetelt fém-mű-
anyag nyílászárókkal felújí-
tott családi ház. A fűtés gáz-
kazános cirkó megoldású, a 
melegvíz-ellátást gázbojler 
biztosítja. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-6949178. 
Összkomfortos családi 
ház eladó Beregszászban 
az Arany János u. 145/A. 
szám alatt. Mob.: +38095-
6951172. 
Az Ungvári járásban, Sza-
ló kán családi ház eladó. 
Mob.: 095-2262464. 

Lakás eladó

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 eladó 
Ungváron. Mob.: +38050-
5215199. 

Autóalkatrész

Eladó Beregszászban alkat-
résznek egy VAZ 2114 típu-
sú gépkocsi. Mob.: +38050-
5215199. 

Kerékpár

Új, elektromos háromke-
rekű bicikli eladó egész-
ségügyi okok miatt. Mob.: 
+38099-0764593. 

Hangszerek

Belarusz márkájú pianínó 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38095-5760888. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalom Be-
regszászban és környékén. 
Több év tapasztalattal, ga-
ranciát is vállalok. Még vál-
lalok betonozást, hegesz-
tést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

Pincért, konyhai kisegítőt 
és mosogatót keresünk az 
Újlak határában lévő Kis-
erdő kávézónkba, heti 3-4 
napos munkaidővel. Tel: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 

2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
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. 

Házvezetőnőt, betegse-
gítőt meglévő segítsé-
günk váltására (5-6 he-
tente) felveszünk. Szál-
lás, étkezés, mosás in-
gyenes. Utazási hozzájá-
rulás. Meglévő váltótárs 
is kárpátaljai. Már 5 éve 
nálunk dolgozik. Mob.: 
+3630-7408643. 

Budapesti varrodába 
varrót, varrónőt kere-
sünk! Jó kereseti lehető-
ség, teljesítményarányos 
bérezés. Szállást, folyama-
tos munkát és munkavál-
lalást biztosítunk. E-mail: 
brezsnyikn@gmail.com. 
Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

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. 

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. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműveseket, 
kőműves brigádokat. 
Szállást díjmentesen biz-
tosítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri 
hazautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

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. 

Borászati üzembe (Kö-
zép-Magyarország) be-
tanított fizikai mun-
kára  é s  s egédmun-
k á r a  m u n k a t á r s a -
kat keresünk. Magyar 
Adó- és Taj-kártyával 
rendelkezők jelentke-
zését várjuk! +3630-
7981568. 

Dolgozz Magyarorszá-
gon betanított gépke-
zelőként, raktárosként, 
operátorként, targon-
cásként! Minden papír-
munkát, a munkahelyre 
történő utaztatást és az 
engedélyek ügyintézését 
is díjmentesen intézzük! 
Ingyenes szálláslehető-
ség! Extra bónuszok! 
Hosszú távú, biztos mun-
kahely! Bővebb infor-
mációért hívd Enikőt! 
+380957554053 (Viber). 
E - m a i l :  w e l c o m e @
robotica.hu. 

Beszéled az ukrán és 
magyar nyelvet? Amel-
lett, hogy részt veszel 
a termelési feladatok-
ban, nem okoz gon-
dot, hogy ukrán nyel-
ven adj át magyar mun-
kautasításokat? Ingye-
nes szálláslehetőség! 
Extra bónuszok! Hosz-
szú távú, biztos mun-
kahely! Minden papír-
munkát, a munkahely-
re történő utaztatást és 
az engedélyek ügyinté-
zését is díjmentesen in-
tézzük! Bővebb infor-
mációért hívd Enikőt! 
+380957554053 (Viber). 
E - m a i l :  w e l c o m e @
robotica.hu. 

Takarító kolléganőt fel-
veszünk betanítással: 
1000 Ft/óra, bruttó. Fel-
adatok: üzlet polcainak 
portalanítása, lemosása; 
termékek portalanítá-
sa, fényesítése; kirakati 
polcok, üvegek tisztítása 
kint és bent; padló tisztán 
tartása, felmosása, fénye-
sítése; mosdó, zuhany-
zó, WC takarítása, tel-
jes fürdőszoba; kozmeti-
kai helyiség teljeskörű ta-
karítása; termékek cím-
kézése, beárazása; pénz-
tár kezelése; üzlet nyi-
tása, zárása; vásárlók 
teljeskörű kiszolgálá-
sa; eladói tevékenység is. 
Feltétel: magyar útlevél. 
Jelentkezés: fényképes 
bemutatkozóval és elér-
hetőséggel: faurhada@
gmail.com. 

Glettelést, festést vállalok 
Beregszászban és környékén. 
+38097-9294136. 

Állásajánlat! Segédmun-
kás munkakörben kere-
sünk kollégákat rétsági 
fűrészüzemünkbe, be-
jelentett állásra. Szállás 
biztosított! Érdeklőd-
ni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen 
vagy +3620-9819210 te-
lefonszámon. 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett felszolgá-
lót keres azonnali belé-
péssel. Szállás, étkezés 
megoldott. Érdeklődés, 
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett szakácsot 
keres azonnali belépés-
sel. Szállás, étkezés meg-
oldott. Érdeklődés, ön-
életrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

Azonnali kezdéssel kere-
sek Németországba férfi 
munkaerőt reklámtáblák 
felépítésére, összeszere-
lésére, betonozására. Szál-
lás: biztosított, 2 fő egy 
lakásban. Kezdő fizetés: 
nettó 1400 €. Jelentkezés: 
+49-160-1291980. 

S z e p t e m b e r  k ö z e p é -
tő l  szombat -vasárnap-
ra almaszedőket keresek a 
mezőkaszonyi határátke-
lőhöz közel. Mob.: 0620-
8064941. 

Régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 



Háztáji

2021. 
október 6. 13Nem csak nőknek

Ezért olyan előnyös, ha beépíted a 
citromsavat a bőrápolási rutinodba

A gyümölcsök amellett, hogy egész évben értékes, ki-
emelkedően fontos elemei egy egészséges és kiegyensú-
lyozott étrendnek, különböző összetevőiknek köszön-
hetően a szépségipar számára is kitűnő alapanyago-
kat biztosítanak. Így van ez a gyümölcsökből kinyer-
hető savak, például az almasav, a szőlő borkősav vagy 
a citromsav esetében is, amelyek a sokat tehetnek a ra-
gyogó, sötét foltoktól és pattanásoktól mentes bőrért.

Ha te is olvastad már 
végig gondosan külön-
böző szépségápolási ter-
mékek összetevőit, biz-
tosan te is találkoztál már 
az alfa-hidroxisavakkal 
(AHA savak), amelyek 
növényi vagy állati ere-
detű vízben oldódó sa-
vak. Közülük is különö-
sen nagy figyelmet kap 
a glikolsav és a tejsav, de 
nem kevésbé szép ered-
ményekkel büszkélkedhet 
a citromsav is, ami méltán 
több figyelmet érdemel.

Mi pontosan a 
citromsav?

A citromsav egy olyan 
alfa-hidroxisav, amit cit-
rusfélékből, például cit-
romból, lime-ból, na-
rancsból, grapefruitból 
vagy más, bogyós gyü-
mölcsökből nyernek ki. 
Egy hihetetlenül gyakori 
összetevő, ami nemcsak 
sok bőrápolási termékben, 
de rengeteg élelmiszerben 
és tisztítószerben is meg-
található, de tartósítószer-
ként is használják.
Mikor és miért hasz-
náld a citromsavat?

A citromsav számos 

olyan egyedülálló és a bőr 
számára kedvező tulajdon-
sággal rendelkezik, amelyek 
megkülönböztetik más sa-
vaktól. Fő előnye, hogy elő-
segíti a hámlasztást és a bőr-

sejtek forgalmát, illetve kitű-
nő antioxidáns forrás.

Használata általában 
minden bőrtípuson bizton-
ságos, kivéve ismert aller-
gia vagy különösen érzékeny 
bőr esetén, zsíros bőrűek szá-
mára pedig kifejezetten aján-
lott. Használatának gyakori-
sága nagymértékben függ az 
adott terméktől, de általában 
hetente kétszer-háromszor 
ajánlott.

Ami biztos, hogy mint 
sok más sav esetében, a cit-

romsavnál is az a legjobb, ha 
az adott terméken lévő hasz-
nálati utasítását követed.

G y a k r a n  m á s  a l f a -
hidroxisavakkal és béta-
hidroxisavakkal is párosítják, 
de ezek együttesen csak ak-
kor működnek jól, ha egyál-
talán nem érzékeny a bőröd. 
Fontos viszont, hogy bármi-
féle retinoiddal semmikép-
pen ne használd egy időben, 
mivel együtt irritációt és bőr-
pírt okozhatnak. Ha minden-
képpen ugyanazon a napon 

szeretnéd használni mindket-
tőt, akkor a citromsavat reg-
gel, a retinoidot pedig este 
vidd fel a bőrödre.

Érdemes azonban azt 
is megjegyezni, hogy a 
cit romsav a legtöbb alfa-
hidroxisavnál nagyobb mo-
lekulákkal rendelkezik, így 
a bőr nehezebben szívja 
be. Emiatt olykor kevésbé 
hatékony, mint más alfa-
hidroxisav, de sokkal többen 
is tolerálják, mint például a 
glikolsavat.

A citromsav további 
előnyei

Minden alfa-hid roxi-
sav, beleértve a citrom-
sav is, segít eltávolítani a 
bőr felületén felgyülem-
lett, összeragadt bőrsejte-
ket. Azáltal, hogy előse-
gíti a sejtforgalmat és se-
gíti az elhalt sejtek leválá-
sát, meggátolja a pórusok 
eltömődését, kiegyenlíti a 
bőrtónust és javítja a bőr 
általános textúráját. 

Mivel természetes ösz-
szehúzó tulajdonságokkal 
rendelkezik, segít a bőrön 
felhalmozódott felesleges 
olaj eltávolításában, ezál-
tal pedig kellemes és tiszta 
érzést kölcsönöz a bőrnek. 
Mivel magas az antioxidáns 
tartalma, ezért képes véde-
ni olyan külső agresszorok 
ellen, mint például a bőrre 
káros napsugarak.

A szervezetet érő oxi-
datív stressz ellen is aktív 
küzdelmet folytat, az már 
pedig csak a ráadás, hogy 
fényesebbé teszi a bőr fel-
színét.

Lehetséges 
mellékhatásai

A citromsav enyhébb, 
mint sok más sav, de mi-
vel mégiscsak sav, mindig 
fennáll a kockázata némi 
irritációnak. Ez különö-
sen igaz az érzékeny bő-
rűek vagy a gyulladásos 
bőrbetegségekben, pél-
dául rosaceában szenve-
dők esetében. Ha bármi-
lyen citromsavas termé-
ket használsz, az érzéke-
nyebbé teheti a bőrödet a 
napfényre, ezért még a hi-
degebb hónapokban is le-
gyen nálad ilyen esetben 
fényvédő krém.

7 házi bőrtisztító arcpakolás
A szép bőr elsődleges feltétele a pórusok tisztítása és a 
bőr egészségének visszaállítása. Erre a legjobb mód-
szer egy vitamindús tisztító maszk, mely megtisztítja 
bőrünket a méreganyagoktól.

Paradicsom pakolás
A paradicsom kiváló 

fekete foltok ellen. Paradi-
csomszeletekkel dörzsöld 
végig az arcod, hagyd hat-
ni öt percig, majd mosd le 
vízzel! Annyiszor ismétel-
heted, ahányszor csak sze-
retnéd.

Kék alga maszk
Különleges készít-

mény, visszaadja a bőr 
rugalmasságát, miközben 
tisztítja és fiatalítja, ráadá-
sul számos ásványi anyag-
gal látja el a bőrt.

A szakboltokban spi-
rulina pornak nevezett 
kék alga port lehet talál-
ni. Ezt keverjük el any-
nyi langyos vízzel, hogy 
pasztássá váljon és ken-
jük arcunkra. Masszíroz-
zuk a bőrbe három percen 
keresztül és hagyjuk hat-
ni tíz percet. Tiszta hideg 
vízzel öblítsük le.

Uborka és tojás 
maszk

100-150 ml uborkale-
vet keverjünk el egy tojás-
fehérjével és egy evőkanál 
tejporral. Addig keverjük, 
amíg sűrű krémet nem ka-
punk (ha kell, adjunk még 
hozzá tejport).

Alkalmazzuk körkö-
rös mozdulatokkal az arc-
ra és a nyakra. Hagyjuk 

húsz percig hatni, majd távo-
lítsuk el meleg vízzel, majd 
hideggel, hogy lezárjuk a pó-
rusokat. Frissítő hatása van, 
táplálja a bőrt, simává és lágy-
gyá teszi.

Mentás maszk
Hozzávalók: kb. 70ml 

víz, 1 púpozott evőkanál zab-
korpa, néhány csepp vanília 

kivonat, 10-15 friss mentale-
vél és egy kis tojás.

A vizet és zabkorpát 
keverjük el és melegítsük 
mikróban 1-2 percig, majd 
hűtsük szobahőmérsékletűre! 
Blenderrel pépesítsünk min-
den hozzávalót!

Alkalmazzuk a száraz 

arcbőrre, és hagyjuk 15-20 
percig hatni, amíg megszá-
rad! Vigyázzunk, kerüljük 
a szemet. Mossuk le lan-
gyos vízzel, majd hirtelen 
hideg vízzel öblítsük le a 
bőrt, hogy lezárjuk a pó-
rusokat!

Joghurt-méz maszk
Keverjünk össze 2 teás-

kanál mézet, 1 teáskanál friss 
citromlevet, 120 ml zsíros 
joghurtot és 1 tojás felvert 
fehérjét!

Alkalmazzuk az arcra és 

a nyakra, hagyjuk 5-10 per-
cet hatni és mossuk le.
Arctisztítás illóolajas 

gőzben
Melegítsünk vizet egy 

lábasban, ha forr, vegyük 
le a tűzről. Öntsük a vizet 
egy öblös tálba, adjunk hoz-
zá néhány csepp levendu-

la illóolajat (szárított le-
vendula is jó). Adhatunk 
még hozzá borsmentát, 
citromfüvet vagy rozma-
ringot is.

Hajolj a meleg gőz 
fölé, takarj a fejedre töröl-
közőt és párolj 5-10 per-
cig! Fordítsd úgy az ar-
cod, hogy a gőz minden-
hol érni tudja! Amikor 
befejezted,mosd le az ar-
cod langyos vízzel, majd 
hideg vízzel, hogy le-
zárd a pórusokat. Ez után 
alkalmazhatsz hidratáló 
krémet!

Banán maszk
Félelmetesen jó maszk 

az olajos bőr tisztítására. 
Keverj össze 1 evőkanál 
mézet 1 érett banánnal és 
három csepp citromlével!

Miután pépesítetted  
egy turmixgéppel, alkal-
mazd az arcra, hagyd hat-
ni 20 percig, majd hideg 
vízzel öblítsd le!

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Bútor

Három használt szobabú-
tor eladó, akár elemenként is 
választható. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 066-8548536. 
Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454.
Beregszászban eladó egy 
kétajtós ruhásszekrény, 
könyvespolc (120x220m), 
tizenkét személyes asztal és 
6 szék, 2x3m-es szőnyegek, 
kisebbek is, egy egyszemé-
lyes ágy és kályhacsempe. 
Tel: 095-9206222. 
Faragott szekrény, 4 ajtós 
ruhásszekrény, ágyfunkciós 
sarokülő eladó Beregszász-
ban. Mob.: +38095-5760888. 

Barkács, szerszám

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

Hűtés, fűtés

Beregszászban nagy mé-
retű gázbalon eladó. Mob.: 
066-3967011. 

piac, élelmiszer

Izabella szőlő nagy tételben 
eladó Tasnádon. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 099-
0277266, 097-0641112, 050-
0848603. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó ezerliteres műanyag 
tartály fémkeretben. Mob.: 
066-8653811. 
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 és káposztáshor-
dó, 100 literes, valamint sző-
lődaráló és szőlőprés. Mob.: 
066-8243778. 
Eladó terménytisztító, mini 
traktor után eke és kétso-
ros kapálógép. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
4921685. 
Eladó egy 300 és 350 lite-
res boroshordó, valamint 
egy nagy szőlőprés. Mob.: 
099-4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Haszonállat

Kisbégányban vietnámi ma-
lacok és hízó eladó. Mob.: 
068-5079020. 

Növény

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

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.: 
+38095-3260426. 

Sport, szabadidő, 
hobbi

Ukrajna férfibicikli  és 
egy Szal jut  női  bicikl i 
e l adó .  Mob . :  +38066-
5605813.

VI. ZeneVarázslat Nemzetközi 
Négykezes Zongoraverseny 
A verseny időpontja: 2021. november 17-21.
A verseny kárpátaljai megvalósulása 2021. novem-

ber 19-én kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében.

A versenyre és a kurzusra magyarországi és határa-
inkon túli növendékek nevezését is várjuk.

Kárpátaljai verseny online közvetítéssel. Zsűrizés 
élőben Kaposvárról.

2021-ben is lehet nevezni TANÁR-DIÁK és TA-
NÁR-TANÁR kategóriában!

Korcsoportok a diák-diák kategóriában:
1. korcsoport: 2012. január 1. és utána született nö-

vendékek (műsoridő maximum 5 perc.)
2. korcsoport: 2010. január 1. – 2012. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 6 perc.)
3. korcsoport: 2008. január 1. – 2010. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 8 perc.)
4. korcsoport: 2006. január 1. – 2008. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
5. korcsoport: 2003. január 1. – 2006. január 1. kö-

zött született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
6. korcsoport: 2003. január 1. és az előtt született nö-

vendékek (műsoridő maximum 15 perc.)
Tanár-diák kategória: műsoridő maximum 10 perc.
Tanár-tanár kategória: műsoridő maximum 15 perc.
A verseny egyfordulós.
A verseny egy zongorán zajlik.
A verseny anyaga: A versenyre 2021-ban szabadon 

választott, eltérő karakterű művekkel érkezhet a páros a 
megadott időlimit keretein belül.

A kárpátaljai zongoristák számára nincs nevezési díj, 
a jelentkezés INGYENES!

KIZÁRÓLAG online kitöltött jelentkezési lappal lehet-
séges a nevezés, melyet megtalál a zenevarazslat.hu oldalon.

Figyelem! A teljes pályázati felhívás a genius-ja.
uz.ua és a zenevarazslat.hu honlapokon megtalálható.
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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!

www.karpatinfo.net

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,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együtt-
működve 2021. november 12-re meghirdeti a Fiatal 
Kárpátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felü-

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel 

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(hétfő) 14.00 óráig.
 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія 
AA № 305474, на ім’я Воробйов Олег Вікторович, 
вважати недійсним.

Részvétnyilvánítás
A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány valamennyi 

munkatársa nevében őszinte részvétünket és együttér-
zésünket fejezzük ki Őr-Hidi Lászlónak, alapítványunk 
elnökének édesapja halála miatt. Osztozunk a gyászoló 
család fájdalmában.

Ez a hét ugyanolyan 
különleges lesz a Kos 
lelkek számára, mint 
az előző, hiszen a si-

ker teljesen új szintjét érik 
el. A szakmai élete szintén 
remek irányba halad, hiszen 
nagyon keményen dolgozik 
és minden erejével a sikerek 
elérésére törekszik. A magán-
élete azonban egy kicsit meg-
sínyli ezt az időszakot, hiszen 
a családtagjai félreérthetik 
egy jóhiszemű szándékát.

Ez a hét nem lesz a 
legjobb a Bika csil-
lagjegyeknek. Lehet, 
hogy komoly egész-

ségügyi problémákkal szem-
besül, ha nem vigyáz kellő-
képpen. Menjen el egy szak-
emberhez, és ha lehet, vigye 
a családtagjait is. Ne ide-
gesítse fel magát apró dol-
gokon! Nincs itt az ideje az 
utazásnak, hiszen most na-
gyobb a balesetek veszélye, 
mint valaha. 

Ez a hét az anyagi 
nyereségek idősza-
ka az Ikrek csillagje-
gyek számára. Azt ta-

nácsoljuk, fektessen be vala-
mibe, mert az biztos alapokat 
biztosíthat a jövőjének. Az 
egészségi állapota azonban 
mindenképpen ellenőrzésre 
szorul, ezért a szabadidejében 
látogassa meg a háziorvosát. 
A munkahelyén nagyon lel-
kes és energikus lesz és min-
den feladatát időben elvégzi. 

Ez a hét nagyon jóra 
fordul a Rák csillag-
jegyeknek, különö-

sen azoknak, akik a zene, vagy 
a művészet területével állnak 
kapcsolatban. Most rengeteg 
alkalmat talál arra, hogy meg-
mutassa az Önben rejlő tehetsé-
get, ezért semmi esetre se hagy-
ja, hogy ez az alkalom kicsúsz-
szon a kezei közül. Ezen a hé-
ten a kitartás jelenti a siker titkát 
és lehet, hogy a főnöke, vagy a 
kollégái aggodalmat okoznak. 

A szerencse ezen a 
héten nagyon is Önre 
kacsint. Mindemellett 

azonban legyen felkészülve 
arra is, hogy olyan dolgok be-
folyásolják az életét, amikre 
nincs ráhatása. Inkább össz-
pontosítson a munkájára és 
hamar sikereket ér el a szak-
mai területen. Meglátja, nagy 
valószínűséggel mindent 
elér, amit csak kitűzött ma-
gának. Az is lehet, hogy egy 
új állásinterjúra megy.

Ezen a héten nagyon 
elfoglalttá válik, ked-
ves Szűz. Lehet, hogy 

számos pénzügyi nehézséggel 
kell szembe néznie, amik na-
gyon megterhelik, és hatalmas 
nyomásként érik. Tanulja meg 
kezelni a hangulatingadozása-
it és őrizze meg mindig a nyu-
galmát. Tanulja meg tisztelni az 
idősebbeket, hiszen rengeteget 
tanulhat tőlük az életről. Itt az 
ideje, hogy belássa, hogy a dol-
gok nem mindig úgy alakulnak.

Ezen a héten meg-
mutathatja végre azt, 
hogy ki is Ön való-
jában. Készüljön fel, 

mert lehet, hogy felfede-
zik az Önben rejlő tehetsé-
get és készségeket. Nagyon 
elkötelezett a munkájában, 
de ezen a héten rá fog jön-
ni arra, hogy milyen fontos, 
hogy néha szünetet is tartson 
és lazítson. Mindez segít ab-
ban, hogy felfrissüljön és ki-
pihenje magát.

Ezen a héten minden 
feladatát időre teljesíti, 
és egyre jobban végzi a 
munkáját. A csillagok-

nak hála, hatalmas támogatást 
kap a munkatársaitól és min-
denben segítik, amiben csak 
lehet. A projektjei remekül 
alakulnak, ami által hatalmas 
önbizalomra tesz szert. Lehet, 
hogy az egészségi állapotán 
csorbát ejt ez az időszak, ezért 
legyen mindig óvatos. Kellő-
képpen figyeljen magára!

Ezen a héten remekül 
teljesít a munkája te-
rén. Most ugyanis ké-
pes lesz véghezvinni a 

projektjeit, ami során akkora ta-
pasztalatra tesz szert, hogy min-
denkit leköröz a szakmájában. 
Ez szintén ideális hét arra, hogy 
új munkalehetőségre találjon, 
ahol lehetősége van a legjobban 
hasznosítani a tudását. Az anya-
gi helyzete idővel sokkal jobbra 
fordul, és nem kell anyagi vesz-
teségekre számítania. 

Ez a hét sikerekben 
fog telni a Bak csil-
lagjegyűek számára, 
mert most minden ki-

tűzött célját eléri, amiket ed-
dig csak tervezett. Nagyon iz-
galmas és új lehetőségek kínál-
koznak Önnek a jövőjére néz-
ve és készüljön fel egy csodála-
tos utazásra. Szabaduljon meg 
az Önre háruló feladatoktól a 
munkahelyén és végezzen ve-
lük minél előbb, mert később 
még nagyobb terhet jelentenek.

Egy nagyon nehéz idő-
szak után végre utoléri 
a szerencse és nagyon 

sikeres hét elé nézhet. Itt az ide-
je, hogy megmutassa, milyen 
fából faragták és hogy mire ké-
pes. Találjon új barátokra ezen 
a héten és menjen el velük kö-
zösen egy kalandos kirándulás-
ra. A régóta vágyott munkahe-
lyi elismerése végre nem vá-
rat magára. Készüljön, hiszen 
minden keményen megdolgo-
zott munkája kifizetődik.

Nem ez lesz élete leg-
jobb hete, kedves Ha-
lak. Valószínűleg ne-

gatív kritikák érik a munka-
helyén egy olyan feladatában, 
amin már régóta dolgozott. 
Ez nagyon zavarni fogja és 
lehet, hogy szorongással tölti 
el, ezért azt tanácsoljuk, igye-
kezzen távol maradni a nega-
tív gondolatoktól. Ezen a hé-
ten a felettesei is gondot okoz-
hatnak, ezért próbálja elkerülni 
a szorosabb kapcsolatot velük.

Olvassa a 
Naplopót!

2021. október 6.

40
19. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
Naplopó 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

2. old.
Európa legveszélyesebb városa 
lett Marseille a migránsok miatt 

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

3. old.
Kétharmaddal tiltották be a burkát 
Svájcban egy népszavazáson

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Ukrajnában megújítják a 
vezetői jogosítványokat

2. old..
Ukrajnában drágulni fog a 
cukor, a tej és a gabonafélék

2. old.
Távoktatás esetén a tanároknak 
nem csökkentik fizetésüket

2. old.
Az ukrán parlament megszavazta 
az oligarchaellenes törvényt

 3. old.

A padlószőnyeg a legjobb 
választás a hálószobába

5. old.

Az ázsiai kereslet miatt 
emelkedik a földgáz ára

3. old.
Ukrajna teljes mértékben 
készen áll a NATO-tagságra

3. old.
Egy vulkánkitörés romjaiból 
építették ezt a maja piramist

4. old.

6. oldal

10. oldal

Sütőben sült palacsinta 
túrógombóccal
Sütőben sült palacsinta 
túrógombóccal
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KALAMAJKA

NÉVELŐ ☼
P

EGY 
GRAFFITI

BÁRMELY 
IDŐ-

PONTBAN

FOSZFOR
HELYSÉG A 
BEREGSZI 
JÁRÁSBAN
VÁLTOZAT

A NAGYÁG 
UKRÁN NEVE

BÓR

HÍM NYÚL

FÉLBE!

RÉGI RÓMAI 
PÉNZ

BŰZ-
MIRIGYES, 

MENYÉTFÉLE 
RAGADOZÓ

TÜZET MEG-
SZÜNTET

A TÍZEZER 
NAP 

RENDEZŐJE 
(FERENC)

KÁLIUM

RÉGI OROSZ 
SÚLYMÉRTÉK

ZSIRÁFFAL 
ROKON 
ÁLLAT

KUPÁBÓL 
BÚCSÚZÓ

JAPÁN 
SZIGET

CSENŐ

PUSZTÍTÁS

ILLÉS-DAL EZ 
A BECÉZETT 

NŐI NÉV

TÖRÖK 
AUTÓJEL

TŐLE 
MÉLYEBBRE

ÜTEM
ÉNEKES 

ADOMÁNY-
GYŰJTÉST 

VÉGEZ

ÜNNEPÉLYE-
SEN ÁTAD

EGYNEMŰ 
ADAT!

KAPNI 
SZERETNE

TERSÁNSZKY 
MARCIJA!

ARRA A 
HELYRE

NEVEL

NAGYON 
SZERET

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

KÍSÉRTET

ÉNEKLŐ 
TEMPLOMI 

ALKAL-
MAZOTT

CSEREMISZ

2
FÉLÉV!

BELSŐ 
KÖRZET!

IZOMKÖTŐ 
SZALAG

MŰVÉSZI 
TESTKÉP

ÁTMÉRŐ 
ELEME!

SZILICIUM ÉS 
ITTRIUM

PARIPA

ÉJFÉL!

HOSSZÚ 
MORZEJEL

SZAVAZAT

CSOPORT-
TAG!

UTASÍT

JÓD

A MORZE "A" 
BETŰ

KÉN

KÖLTŐ, 
HADVEZÉR, A 
SZIGETVÁRI 

HŐS

MONGOL-
TATÁR 

FEJEDELEM

Meg tud 
romlani a liszt?

Bizonyos időközönként nem-
csak a hűtőszekrényed, ha-
nem a kamrád tartalmát is 
érdemes ellenőrizned, hiszen 
a ritkábban használt élelmi-
szereket nem biztos, hogy fel 
tudod még használni.

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Október 11 ‒ 17.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Nagy HannaNagy Hanna

5 szokás, ami hízáshoz 
vezethet, pedig nem gondolnád

A hízás elsődleges oka a 
nem megfelelő minőségű 
és mennyiségű táplálkozá-
si szokásokban rejlik, de a 
pluszkilók gyarapodásához 
a rutinná alakított rossz szo-
kások is vezethetnek, mint 
például a mozgásszegény 
életmód vagy a kevés alvás.



Egészségvédelem 2021. 
október 6. 15

A csontok őrangyala, a szilva: ezt teszi a  
testünkkel a rendszeres szilvafogyasztás

6 szuper-egészséges fűszernövény

A-vitamin fontossága 
és hiányának tünetei

Egészséges látás és bőr, fényes haj, erős 
csontozat azok, amiknek A-vitamin hiá-
nyában búcsút inthetünk. Így pótolhatjuk.
Mennyi A-vitaminra van szükségünk?

Az A-vitamin olyan kémiai vegyületek összessége, 
amely zsírban oldódik, a természetben állati (retinol) és 
növényi forrásban (karotinoid) is megtalálható. A máj-
ban raktározódik, és a karotin is itt alakul át A-vitamin-
ná, mely a vitamin előanyaga. Az emberi szervezet mű-
ködéséhez elengedhetetlen a táplálékkal megfelelő meny-
nyiségben bevitt A-vitamin. Napi szükségletünk nők ese-
tében 800 mg, szoptatás alatt 1300 mg, férfiak esetében 
1000 mg. A szükséglet növekedésével kell számolnunk a 
felszívódás zavarai, intenzív sportolás vagy számos ide-
gen anyag, gyógyszer fogyasztása esetén.

Miért olyan fontos a szervezet számára?
Az A-vitamin megakadályozza a bőr kiszáradását, 

és helyrehozza a zsíros, aknés bőrt. Véd a fertőzésektől, 
elősegíti a nyálkahártyák egészségét. Hozzájárul a nor-
mál látás fenntartásához, mivel az A-vitamin szükséges 
a beérkező fény feldolgozásához a sejtekben. Az A-vi-

taminnak köszönhető, hogy a haj puhává és selymesen 
csillogóvá válik. Véd a fertőzésekkel szemben, védi a 
hámsejteket (bőr, valamint a gyomrot, légutakat, bél-
csatornát, belső üregeket védő nyálkahártya). A kozme-
tikai ipar előszeretettel használja ránctalanító hatása mi-
att. Elősegíti a csontozat normális növekedését, fejlődé-
sét, és erősíti a csontokat.

Mik a jelei az A-vitamin hiánynak?
A szervezet nem képes az A-vitamin vegyületeit saját 

maga előállítani, ezért nem megfelelő táplálkozás követ-
keztében könnyen kialakulhatnak a hiánybetegségek tü-
netei. A száraz szem, homályos látás, száraz, hámló, re-
pedezett bőr mind A-vitamin hiányra engednek következ-
tetni. A-vitamin hiányában farkasvakság (amikor szürkü-
letben vagy gyenge világítás esetén látászavar követke-
zik be), illetve a haj korpásodása és a haj-köröm törede-
zése jellemző. Gyulladásra és fertőzésre is hajlamosab-
bak vagyunk hiánya esetén.

Élelmiszerek, melyeknek magas az 
A-vitamin szintje.

Az A-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért mindig 
kevéske zsiradékkal együtt érdemes fogyasztani.

Marha- és borjúmáj: Legnagyobb töménységben 
tartalmazza az A-vitamint, különösen gazdag ezen kívül 
D-vitaminban, illetve vasban, rézben, cinkben, mangán-
ban, szelénben gazdag.

Sárgarépa: Béta-karotinból körülbelül 7-15 mg-ot 
tartalmaz. Nyersen hasznos tápanyagainak egy része nem 
tud hasznosulni, viszont hő (azaz főzés vagy sütés) hatá-
sára megnyílnak a vastag sejtfalak, és hozzáférhetővé vá-
lik a hasznos anyagok jelentős része. Már napi 5 deka sár-
garépa is fedezi a szervezetünk béta-karotin-szükségletét.

Édesburgonya: Egy közepes méretű édesburgonya 
a napi szükséglet 3x-át is biztosítja.

Lazac: Az omega-3 bevitel és a rendszeres lazacfo-
gyasztás a szembetegségek két különböző típusának ki-
alakulási kockázatát csökkenti, a makuladegenerációt és 
a krónikus szemszárazságot.

Tonhal: A halakban megtalálható zsírban oldódó vi-
taminok (A- és D-vitamin) segítségével szervezetünk ké-
pes semlegesíteni a szabadgyököket, és növelni a beteg-
ségekkel szembeni ellenálló képességet.

Sütőtök: Egy csésze főtt sütőtök az ajánlott napi A-vi-
tamin bevitelünk több mint 200 százalékát tartalmazza.

Spenót: Kiváló forrása a zsírban oldódó A-vitamin-
nak (elsősorban béta-karotin formájában), ami csökken-
teni a szabadgyököket a szervezetben.

Tojássárgája: A-vitamin tartalma védi a bőrt, támo-
gatja az immunműködést, valamint javítja a látást.

Hull a szilva a fáról… és érdemes minél töb-
bet enni belőle, amikor szezonja van. Ez a fe-
szes héjú, mélylila gyümölcs ugyanis nemcsak 
nagyon finom, de csontjaink legjobb barátja is 
egyben. Több nemzetközi kutatás bebizonyítot-
ta már, hogy a szilva egyedülálló hatással van 
csontjaink regenerálódására.

Régóta tudjuk már, hogy nem a tej az egyedülálló kal-
ciumforrás a csontos építkezéséhez. Az utóbbi években 
a szezámmagtól a szilváig 
több élelemről is kiderült, 
hogy sokkal hasznosabb eb-
ből a szempontból. A szilva 
esetében természetesen csak 
a friss és az aszalt gyümölcs 
jöhet szóba, feldolgozott for-
mában már inkább csak fi-
nomság. A csontritkulás visz-
szafordítását persze nem a 
nagymama szilvalekvárjá-
tól kell várni, de tény, hogy 
a rendszeres szilva fogyasz-
tással a sérült csontok gyor-
sabban regenerálódnak.

Van, aki a saját bőrén ta-
pasztalja meg, milyen lassan 
lehet rávenni csontjainkat 
a felépülésre. Gerincgyó-
gyászok váltig állítják, hogy a 
szilva és az aszalt szilva csontozatunk valóságos „őrangyala”.

Amerikai kutatók egyéves kísérlet keretében vizsgálták 
az aszalt szilva jótékony hatását a menopauzás nők szer-
vezetére. A kutatás során egy 55 főből álló csoport számá-
ra naponta 10 szem aszalt szilvát és 500 mg kalciumot ad-
tak, a kontrollcsoportban lévő 45 nő ugyanígy kapott kal-
ciumot és 100 gramm aszalt almát.

Az aszalt szilvát fogyasztó nők csontjait megvizsgál-
va, egy év után azt tapasztalták, hogy jelentősen magasabb 
lett a csontok ásványi anyag sűrűsége, mint az almát fo-
gyasztók esetében.

A floridai kutatások rávilágítottak tehát, hogy az aszalt 
szilva kiváló élelem a csontritkulás megelőzéséhez is, hi-
szen nemcsak megállítja a csonteróziót, de serkentőleg hat 
a csontok növekedésére is.

A szilva egyéb jótékony hatásait ugyancsak igazolták 
már: segíti az emésztést, alacsony glikémiás indexe révén 
csökkenti a II. típusú cukorbetegség kialakulásának koc-
kázatát, javítja a memóriát és a látást (segít az időskori 
makuladegeneráció megelőzésében).

Nézzük, mit tartalmaz a szilva!
– C-vitamin tartalma révén a szabad-gyökök gátlásá-

ban játszik fontos szerepet;
– K-vitamin tartalma segíti a véralvadást, a csontok re-

generálódását és az Alzheimer-kórban szenvedők gyógy-
ulását;

– A-vitamin és bétakarotin tartalma révén a szem és a 
tüdő egészségét védi;

– B6-vitamin, niacin és pantoténsav tartalma által a 
szervezet anyagcsere-folyamataihoz járul hozzá;

– antioxidánsai a lutein 
és a zeaxanthyna, amelyek 
az öregedési folyamatok las-
sításában és a látás védelmé-
ben játszanak szerepet.

Mégis mennyit és milyen 
formában kellene ennünk be-
lőle, hogy valóban élvezhes-
sük jótékony hatásait?

A hangsúly a rendsze-
rességen és a természe-
tességen van. A szilva és 
aszalt változata nem tar-
talmaz hozzáadott cukrot 
és egyéb adalékanyagokat, 
így az év során folyama-
tosan fogyasztható. Napi 
rendszerességgel kellene 
10-15 szem aszalt szilvát 
megennünk ahhoz, hogy 

megelőzzük a menopauzával járó csontritkulást (ame-
lyet a női nemi hormon termelődésének csökkentése 
okoz), illetve megállítsuk és visszafordítsuk a már el-
kezdődött folyamatot.

Hogyan érdemes tartósítani a friss termést, hogy azt ké-
sőbb is teljes értékű élelmiszerként fogyaszthassuk?

Előfordulhat, hogy saját kertünkben terem a szilva és 
nem szeretnénk lekvárként kifőzni az összeset. Ha nem 
akarunk beruházni egy saját aszalóra, házilag is megaszal-
hatjuk a gyümölcsöt. Kimagozzuk, majd egy rácsra sorba 
rakjuk és meleg, de már nem hevülő sütőbe tesszük úgy, 
hogy a sütő fokozatosan kihűljön. Nem szabad megsütni 
ugyanis, csak kiszárítani.

Nagyanyáink a kemencébe tették, kenyérsütés után. A 
kiszárított gyümölcsöt fel is fűzhetjük és a konyhába fel-
akasztva naponta könnyedén megkívánjuk azt a pár sze-
met, amelyet csontjaink meghálálnak. Ráadásul ez a gye-
rekek számára is jó móka, hiszen velünk fűzhetik a szilva-
gyöngyöt, majd  ízletes és egészséges csemegéhez juthat-
nak hozzá bármikor. Fogyasszuk egészséggel!

Szeretjük a fűszereket ízük, illatuk vagy 
akár a színük miatt is, de van még egy 
szempont, ami miatt még szívesebben fo-
gyaszthatjuk őket a jövőben: egészségünk-
re gyakorolt pozitív hatásuk miatt.

Petrezselyem
Talán az egyik legnépszerűbb fűszerünk a petrezse-

lyem, ami ízesítő hatásán túl nagyon egészséges is. Magas 
a C-vitamin tartalma, így fogyasztásával erősíthetjük im-
munrendszerünket, így szervezetünk hatékonyabban véde-
kezhet a kórokozókkal szemben.

Emellett kimagasló az A-vitamin tartalma is, ami segít-
ségünkre lehet a kellemetlen szájszag távol tartásában is. 
Szinte bármit fűszerezhetünk vele, kiváló például csirke-
húsokra, könnyebb ételekre, salátákra, húsos vagy zöldsé-
ges tésztafélékhez.

Fokhagyma
Másik nagyon ismert és elismert fűszerünk, ami gyógy-

növényként is használatos: a fokhagyma. Allicin tartalmá-
nak köszönhetően hatásos lehet az érrendszer megóvásá-
ban, így megvédhet bennünket a szív- és érrendszeri be-
tegségek kockázatától.

Kiváló antibiotikumként is ismert, régen fertőtlenítésre is 
használták. Gyakorlatilag bármit fűszerezhetünk vele: bár-
milyen húsra kiváló, de ugyanígy hibátlan, ha gombákból 
készült szószokra szórjuk, vagy ha salátánkat ízesítjük vele.

Torma
A torma hatékonyan pusztítja a szervezetünkbe beke-

rült baktériumokat és vírusokat, így télen különösen aján-
lott a fogyasztása. Emellett segíti az emésztést, mivel fo-
kozza az emésztőnedvek termelődését és növeli a nyálka-
hártya vérellátását.

Veseproblémával vagy egyéb húgyúti betegségekkel küz-
dőknek kifejezetten ajánlható a fogyasztása. Leggyakrabban 
füstölt és főtt húsokhoz használjuk, emellett gyakori még, 
hogy savanyúságok eltevésekor raknak tormát is az üvegbe.

Zsálya
Hasznos segítségünk lehet, ha légúti megbetegedés-

sel küszködünk. Emellett a zsálya hatékony szer emészté-
si zavarok kezelésében,és megszünteti a felfúvódás kelle-
metlen érzését is.

Gyakran ajánlják a 2. típusú cukorbetegség kialakulá-
sának megakadályozására, illetve a cukorszint csökkenté-
sének érdekében. Leggyakrabban húsok, pástétomok, hal-
ból készült ételek fűszerezésére használjuk, de előfordul 
salátákban vagy tésztákon is.

Szerecsendió
A szerecsendió kiváló étvágyjavító és segít, ha túl sok 

gyomorsavunk van. Hasmenés ellen is rendkívül hasznos.
Fogyasztását nem szabad túlzásba vinni, a szerecsendió 

hatásai között szerepel ugyanis az is, hogy élénkíti a szívet 
és a vérkeringést, ami nem mindenkinél jelent pozitív hatást.

Használjuk vadételekhez, vagdaltakhoz, ezekhez ké-
szült mártások, valamint hús- és zöldséglevesek ízesíté-
sére is, emellett kiváló ízt érünk el, ha a főzelékekhez is 
adunk belőle egy csipetnyit belőle.

Rozmaring
A rozmaringban megtalálható sav hatékony gyulladás-

csökkentő hatással rendelkezik, így fogyasztása különösen 
előnyös például reumás betegek számára. Görcsoldásra is 
használják, segít a menstruációs fájdalmak és a klimax idő-
szakával járó kellemetlen tünetek enyhítésén.

Nagyon jó antioxidáns, javítja a immunrendszer mű-
ködését, csökkenti az asztmás rohamok intenzitását. Fő-
leg nehéz, zsíros ételek fűszerezésére használjuk, zsályá-
val és hagymával együtt kiváló pácot készíthetünk belőle.
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Plusz egy vicc

2021. 39. szám meg   -
fej  tése: Számítógép-
pel az ember sokkal 
pontosabban téved.

plusz    egy vicc: – Mert 
fél, hogy őt is belefő-
zik. 

www.karpatinfo.net

Kávészelet – a villám süti Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

A Speed Line s.r.o. párkányi (Szlovákia, 
Šturovo) központú fuvarozó és szállítmányozó  

cég flottabővítés miatt 

GÉpKOCSIVEZETő 
MUNKATÁRSAKAT KERES

Cégünk 2001 óta van jelen a fuvarozási piacon, stabil, 
folyamatosan bővülő vállalkozás. Partnereiknek belföl-
di, nemzetközi és logisztikai szolgáltatásokat is nyújtunk. 
2015-ben bővítettük tevékenységünket, megnyitottunk 
magyarországi irodánkat Budapesten. 
További információk: www.speed-line.sk 

KöVETELMÉNYEK:
▪ „E” kategóriás jogosítvány 
▪ 21. életév betöltése 
▪ 2 év gépjárművezetői tapasztalat
▪ középiskolai végzettség
▪ felelősségteljes, megbízható munkavégzés 

AMIT KíNÁLUNK:
▪ Fuvarfeladatok SK-DE, SK-IT viszonylatokban,

céges mobiltelefon 
▪ online kommunikáció az irányítóval 
▪ vállalati hitel-lehetőség
▪ hosszú távú munkalehetőség 

MUNKABÉR:
 1500-2200 € bruttó

ÉRdEKLődNI:
Mobil:  +421 905 753 477
E-mail: maria.csizmadiova@speed-line.sk

Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Magyarországra, Hantosra 
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és 

marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk 
munkatársakat keres 

LOVÁSZ ÉS KARBANTARTÓ
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos 
munkavégzés

- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér

Jelentkezni lehet: 
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com
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CSEHOV NŐVÉR
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TENNIVALÓ
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HÚSVÉTI TOJÁST 
FEST (TÁJSZÓ)

RITKA FÉRFINÉV

… MAYS - 
KUKORICA

KAGYLÓ-
DARAB!

AZ EGYIK BOND-
LÁNY (DIANA)

ARGON

MEGÚJÍT, 
ÁTALAKÍT

JÓD
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LÁSD OTT!

TERMÉSZETES 
ÉDESSÉG

BECSMÉREL

KICSINYÍTŐ 
KÉPZŐ

… ALIA - VOLT 
ALBÁN ELNÖK

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

FÉRFINÉV

HANGA

TONNA

GRAMM

BECÉZETT 
MÁRIA

NITROGÉN

AZ EGYIK SARK

KÁLIUM

Hozzávalók a piskótához: kb. 20x25 cm-es tepsihez, 4 tojás, 12 
dkg kristálycukor, 12 dkg finomliszt, fél csomag sütőpor (6 g);

A krémhez: 3 kanál finomliszt, 2 dl fekete kávé kihűtve, 1 tojás, 
18 dkg porcukor, 18 dkg szoba-hőmérsékletű vaj;

A tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 1 teáskanál olaj.
Elkészítés: Előmelegítjük a sütőt 170 fokra. A tojásokat a cukor-

ral habosra keverjük (fehéredésig), majd hozzászitáljuk a sütőporral 
elkevert lisztet és ezt már a kézi mixer vagy robotgép alacsonyabb fo-
kozatán keverjük. Sütőpapírral kibélelt vagy kivajazott/lisztezett tep-
sibe egyengetjük a tésztát és az előmelegített 170 fokos légkeveré-
ses sütőben 8 percig sütjük. (A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sü-
tőtől függően eltérhet!) A megsült piskótát süteményrácsra borítjuk, 
hagyjuk teljesen kihűlni!

A krémhez előveszünk egy öblös aljú tálat, mert abban sokkal köny-
nyebb simára keverni. A lisztet a tojással gyors keveréssel, fakanállal 
simára/csomómentesre keverjük. Majd fokozatosan felengedjük a ki-
hűlt fekete kávéval. Egy lábasba öntjük, majd alacsony lángon, folya-
matos, gyors keverés közben besűrítjük. Elzárjuk alatta a tűzhelyet és 
hideg vízbe állítva a lábast, kevergetve, teljesen kihűtjük a krémet.

A vajat a porcukorral kicsit kihabosítjuk, majd hozzákeverjük a 
kávés krémet és még habosítunk rajta egy kicsit. A krémet rákenjük 
a kihűlt, piskótára egyenletesen.

A csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, simára keverjük az olaj-
jal, majd bevonjuk vele a sütemény tetejét.

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

Két texasi milliomos bemegy egy autószalonba. 
Egyikük megkérdezi az eladót:

– Mibe kerül a legdrágább luxusautó?
– Ötszázezer dollár.
A kérdező már nyúl is a csekkfüzetéért, de a tár-

sa visszatartja:
– Szó sincs róla, most rajtam a sor. …

Kétbetűsek: AN, AZ, 
ÁA, IŰ, IZ, NB, NS, ŐG, 
PZ, SO, TE, TN, TO, UL, 
VZ, ZÁ.

Hárombetűsek: ALL, 
ÁPR, DÁN, EDZ, EKE, 
FON, ILY, KTO, LÉA, PÁR, 
RAD, SZÓ, UFF, USA.

Négybetűsek: ADUS, 
AKÁR, ALOM, BANI, 
DEAN, ELÉG,  EROS, 
GETE, LAÁR, ODOR, 
P Á R A ,  P Á RT,  P E S T, 
RÁBA, RÚNA, SÁSD, 
SKÓT, TRÉN, VERI, ZAFT.

Ötbetűsek:  APALÓ, 

ÁLSÁG, BÁSTI, IDAHO, 
MADÁR, REBEG, RIBÓZ, 
SCOTT, SERIA, SŐREG, 
TÁSKA, TERNÓ, TUCAT, 
TÚLZÓ.

Hatbetűsek: ABASÁR, 
ÁSATÁS, EBÉDET, ELADÁS, 
ETILÉN, KLAKŐR, PASKOL, 
SZUDÁN, ZIZEGŐ.

Hétbetűsek: LETEVÉS, 
STRAPÁS.

Nyolcbetűsek: ÁTVÉ-
TELI, FIZETTED, STAR-
TOLÓ.

Kilencbetűsek:  BE-
MONDÓNŐ, SZURKÁLÁS.

Tízbetűsek: ALÁTE-
KINTŐ, ELPÁRTOLÁS, 
MÁSÁLLAPOT, ÓNKO-
HÁSZAT.

Tizenegy betűsek: RÓ-
ZSAILLATÚ,  RŐZS E-
GYŰJTŐ, SMINKMES-
TER, SZUPERSZTÁR.


