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Hatodszor is 
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,,Szüleim nyelvét elkopni 
nem hagyom...,,
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Az édesburgonya (batáta) 
ültetés utáni teendőiről

Magyar óvoda nyílt 
Terebesfehérpatakon

Testvére a magyar a magyarnak

Részletek az 5. oldalon

A népzene, a nép-
tánc nemzeti kin-
csünk, olyan lelki 

táplálék, amelyből erőt 
meríthetünk a mindenna- 
pok nehézségeinek leküz-
déséhez, s olyan érték, 
ami generációs mintával 

öröklődik. Fontos, hogy ne 
csak őrizzük népi hagyo-
mányainkat, hanem ezt a 
kincset továbbadjuk, mivel 
egy nemzet kincse olyan kő, 
ami marad, bármilyen erős 
is a folyó sodrása, „… mert 
a kő marad” – fogalmazott 

Váradi Natália irodaigaz-
gató asszony a „Geniusz” 
Jótékonysági Alapítvány 
által immáron hatodik al-
kalommal megszervezett 
Szól a fülemüle – Kárpát-
aljai népzenei és néptánc 
tehetségkutató versenyé-

nek megnyitóján, amely-
re az elmúlt héten – a 
karanténszabályok be-
tartásával – a szabadban, 
a tiszapéterfalvai vidám-
park területén került sor. 

A bázisiskolák bástyái 
az anyanyelvi okta-

tásnak, főleg a végeken, 
ahol szórványban él a 
kárpátaljai magyarság, 
s azokat erősíteni kell, 
hangzott el az elmúlt va-
sárnap Aknaszlatinán, 
ahol a kárpátaljai ma-
gyar bázisiskolák fejlesz-
tési program keretében 
megszépült és kibővített 
Bolyai János Középisko-
la átadó ünnepségére ke-
rült sor. 

Fodor Éva, a Kárpát-
aljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ) 
irodaigazgatója beszá-
molt arról a közel 39 mil-
lió hrivnyás felújításról, 
melynek keretében töb-
bek között tetőcserére, 
vizesblokkok kialakítá-
sára, teljeskörű belső fel-
újítási munkálatokra, aj-
tócserékre, a homlokzat 
felújítására került sor. 

A felső-Tisza-vidéki 
Te  re bes fe hér pa ta-

kon ma már igencsak kis 
számban élnek magya-
rok, s még kevesebben 
beszélik anyanyelvüket. 
Leginkább a 2013-ban 
átadott római katolikus 
kis templomukban, illet-
ve a gyerekek a Kárpát-
aljai Magyar Pedagó-
gusszövetség (KMPSZ) 
által működtetett vasár-

napi iskolában gyakorol-
ják azt. A vegyes házas-
ságban élők, illetve az 
oda születettek már nem 
igazán használják a ma-
gyart, viszont az utób-
bi időben egyre nagyobb 
igény mutatkozik arra, 
hogy a magyar gyökerek-
kel rendelkezők visszata-
nulják eleik nyelvét. 

A népzenészek és néptáncosok tehetségkutató versenyén

Megújult az anyanyelvi oktatás bástyája Aknaszlatinán
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Elejét lásd az 1. oldalon

A tanácsülés elején a Haza 
Védelmezőinek napját méltat-
ták, egyperces néma főhajtással 
adózva a haza védelmezésében 
elhunytak emlékének.

Az érdemi munka megkez-
dése előtt Vass Ottó, a KMKSZ 
frakciójának vezetője intézett 
kérdést a Beregszászi Járási 
Közigazgatási Hivatal vezető-
je, Petruska István felé, hogy 

tudomása van-e arról, hogy az 
elmúlt napokban munkálatokat 
kezdtek a nagymuzsalyi arany-
bánya területén a meddőhányó 
kőzetének feldolgozása céljá-
ból, amely a helyiek szerint any-
nyiban érintheti a környék ivó-
vízellátását, hogy hosszabb tá-
von egyszerűen kiapadhatnak 
a településen lévő kutak. Vá-
laszában Petruska István el-
mondta, hogy tudomása sze-
rint a hegyvidéki részen mun-
kálatokat végző vállalat pró-
baüzemben folytatja a feldol-
gozást, ami azonban nem kel-
lene, hogy befolyásolja a kör-
nyék vízkészletét. Végül abban 
maradtak, hogy a járási tanács 
környezetvédelmi és ökológiai 
bizottságának tagjait megbíz-
zák, hogy belátható időn belül 
kiszállásos munkalátogatás ke-
retében a helyszínen tájékozód-
janak majd a fejleményekről.

Első napirendi pontként a 
Beregszászi járás területén lévő 
Nagyberegi Középiskola és  
Mezőkaszonyi Arany János Lí-
ceumnak a bázisiskolává törté-
nő átminősítése szerepelt teríté-
ken, amelyről Lengyel László, 
a Járási Közigazgatási Hivatal 
Oktatásügyi Osztályának a ve-
zetője tartott beszámolót. Mint 
elmondta, az intézmények és a 
hozzá tartozó iskolák felkészül-
tek az új tanévre, amely – az is-
mert körülmények miatt – most 
különösen embert próbálónak 
ígérkezik a tanárok, diákok és 
szüleik számára is. Kérdések-
re válaszolva az osztályvezető 
elmondta, hogy a járás költség-
vetéséből a vírusterjedés meg-
gátolását elősegítő védelmi és 
higiéniai eszközök kerültek be-
szerzésre, és minden iskolában 
igyekeznek betarta(t)ni a jár-
ványügyi szabályokat. Hogy az-

Soron kívül ülésezett a 
Beregszászi Járási Tanács

Csupán három napirendi pont szerepelt a Beregszászi Járási Ta-
nács augusztus 28-án lebonyolításra kerülő soron kívüli ülésén, 
amelyet eredetileg egy héttel korábban kellett volna megrendez-
ni, de akkor, elegendő létszám hiányában, határozatképtelen volt 
a testület. Most sem sok hiányzott ehhez: a 34 képviselőt szám-
láló testületből mindössze 18-an voltak jelen. Az éves szabadsá-
gát töltő tanácselnök, Sin József távollétében helyettese, Horváth 
László vezette le a fórumot.

tán a gyakorlatban mindez hogy 
fog majd működni, erről csak a 
tanévnyitó megkezdése után ka-
punk választ…

Második pontként a 2020-as 
költségvetésbe beiktatott mó-
dosító változtatások kerültek 
elfogadásra, amely egészség-
ügyi, oktatási és egyéb szo-
ciális téren alkalmazott forrá-
sok változtatására vonatkoz-

nak. A módosítások egyik fon-
tos elemeként anyagi források 
átcsoportosításra van szükség 
a Linner Bertalan nevét viselő 
Beregszászi Járási Kórházban 
annak érdekében, hogy bizto-
sítsák azt az önrészt, amely az 
állami költségvetésből érkező 
8 millió hrivnyát kiegészíti, és 
amiből a kórház B-szárnyának 
földszinti részén egy minden 
igényt kielégítő sürgősségi be-
tegfelvételi osztályt alakítanak 
majd ki.

A napirendi pontokat ille-
tően igazából csak a Bereg-
szászi járás területét érintő 
tervdokumentáció jóváhagyá-
sa ügyében nem voltak egysé-
ges állásponton a képviselők, 
amely kérdés már sokadszor-
ra került terítékre. Hozzászó-
lásában Bíró Tibor, az UMDSZ 
frakciójának vezetője elmond-
ta, hogy a témával kapcsolat-
ban korábban a megyei admi-
nisztráció is komoly hiányos-
ságokat tárt fel, mivel bírósá-
gi eljárás is folyamatban van 
az ügyben. Hozzátette, jog-
erős bírósági fellebbviteli íté-
let van érvényben, ami elma-
rasztalja a mezőkaszonyi köz-
ségi tanács központi tervrajzát 
(генеральний план), ami egy 
újabb jogi vitát képezhet az 
ügyben. Javasolta, hogy amíg 
mindezen kérdések nem tisztá-
zódnak megfelelően, ezt a na-
pirendi pontot halasszák el ké-
sőbbi időpontra.

A kérdésben élénk vita alakult 
ki, a hozzászólásokban érvek és 
ellenérvek is elhangoztak a kér-
dés elfogadását illetően. A napi-
rendi pontot illetően végül 9 kép-
viselő igennel szavazott, míg ki-
lencen tartózkodtak, így az nem 
került elfogadásra.

(felvégi)

„Szüleim nyelvét elkopni nem 
hagyom…”

Megújult az anyanyelvi oktatás bástyája Aknaszlatinán

Emellett a bejárati féleresz kiala-
kítása, a szellőző-, tűzjelző- és 
villámhárító rendszer kiépítése, a 
kazánház felújítása  is megtörtént, 
illetve egy új épületszárny hozzá-
építésével egy teljesen új konyhát 
és étkezdét, valamint egy sport-
termet alakítottak ki. (A KMPSZ 
által kezdeményezett bázisisko-
lák fejlesztése program megva-
lósítására a támogatást a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 
és a Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskoláért Jóté-
konysági Alapítvány 
között létrejött támo-
gatási szerződés alap-
ján biztosítja a Magyar 
Kormány.)

Brenzovics Lász-
ló, a KMKSZ elnöke 
köszöntő beszédében 
elismeréssel szólt az 
aknaszlatinaiak bátor 
kiállásáról, a kárpátal-
jai magyarság összefo-
gásáról, amelynek kö-
szönhetően a rendszer-
váltást követően újra 
önálló magyar iskolát 
hoztak létre a bányász-
településen. Most, a bá-
zisiskolák fejlesztése 
programnak köszönhetően vég-
re méltó körülmények között ta-
nulhatnak itt a diákok, dolgoz-
hatnak a pedagógusok. Az elnök 
fontosnak tartja, hogy a magyar-
ság eme bástyáját itt a végeken 
erősítsék, hogy bázisiskolaként 
a Felső-Tisza-vidéken szórvány-
ban élő gyerekek is tanulhassa-
nak anyanyelvükön. Azt kérte az 
itteniektől, továbbra is tartsanak 
ki, hogy a következő harminc év-
ben is megmaradjon az anyanyel-
vi oktatás a szórványban. 

Orosz Ildikó, a bázisiskolák ki-
alakítását kezdeményező KMPSZ 
elnöke felidézte azt az időt, ami-
kor az aknaszlatinai magyar isko-
la összevontan működött az orosz 
és az ukrán tannyelvűvel, s bizony 
az elsorvasztás veszélye fenyeget-
te. 1989-ben a pedagógusok Bene-
dek Imrével az élen felismerték a 
lehetőséget, hogy itt az idő önál-
ló magyar iskola létrehozására. Az 
erős tenni akarást az egyre gyengülő 
hatalom sem tudta megállítani. Vi-

szont „utolsó rúgásként” az addig-
ra már életveszélyessé vált óvoda 
épületét adta oda számukra tavasz-
szal, azzal, hogy ha azt rendbe te-
szik szeptemberre, ám legyen kü-
lön iskolájuk. S lám, összefogással 
sikerült, az aknaszlatinaiak „a csa-
tát megnyerték a magyar iskoláért”, 
fogalmazott az elnök asszony. Ám 
az elmúlt harminc év alatt is ke-
vés napfény érte ezt az intézményt, 
most viszont a bázisiskolák fejlesz-
tési programjának köszönhetően 
méltó helyszínen folyhat a magyar 

nyelvű oktatás, az Aknaszlatinai 
Bolyai János Középiskola erős 
bástyaként működhet a Felső-Ti-
sza-vidéken. Most már az itteni 
pedagógusokon múlik, hogy be-
lakják az iskolát, s ide vonzzák 
azokat a szórványban élő gyere-
keket is, akik magyarul szeret-
nének tanulni. Orosz Ildikó fel-
ajánlotta, ha van rá igény, a jö-
vőben itt szervezik majd meg az 
anyanyelv hatékonyabb vissza-
tanulása érdekében évtizedekkel 
ezelőtt elindított Irka-tábort is. 

Benedek Imre felidézte a 
’89-es év történéseit, amikor 
úgy döntöttek, hogy különvál-
nak. Meghatódva emlékezett 
arra, hogy mint egy megbolyga-
tott méhkas jöttek egész Kárpát-
aljáról segíteni, hogy itt, a vége-
ken egy független magyar iskolát 

hozzanak létre. Az igazgató kö-
szönetet mondott az akkori segít-
ségért, a mostani támogatásért, s 
azt kérte a megfiatalodott tantes-
tülettől, hogy bátran vigyék to-
vább a zászlót. 

Az iskola diákjai dalban fo-
gadták, hogy „megtanulom, 
megőrzöm, tanítom, tovább-
adom, a szüleim nyelvét a gye-
rekeim hangján elkopni nem ha-
gyom…”

Úgy legyen!
Marton Erzsébet

Az ultraortodoxok a Benjámin 
Netanjahu miniszterelnök ve-
zette politikai tömb elhagyá-
sával fenyegetőznek Izraelben, 
mert az ország koronavírus-fe-
lelőse a járvány megfékezése ér-
dekében azt kérte, hogy tartsák 
távol őket Ukrajnától a zsidó új-
évkor hagyományos umani za-
rándoklat idején – jelentette a 
helyi média.

Péntek éjfélkor lépett csak 
életbe az ukrajnai kormány dön-
tése a külföldiek távol tartásáról, 
de az Uman városba tartó izrae-
li ultraortodox zarándokokat egy 
ukrán repülőtéren már csütörtö-
kön feltartóztatták több mint 17 
órára. Csak Benjámin Netanjahu 
kormányfő személyes közbelé-
pése után engedték be őket az 
országba.

A zsidó újévkor az utób-
b i  években  több  t í zez res 
ultraortodox tömeg kereste fel 
Umanban a breszlavi hászid 
mozgalom megalapítójának, az 
1772-től 1810-ig élt Nachman 
rabbinak, a legendás Baal-Sém 
Tov rabbi dédunokájának a sír-
helyét. A zsidó újév, a rós hasána 
idén szeptember 18-án este kez-
dődik, és izraeli sajtójelentések 
szerint már a zárlat szerdai beje-

Belpolitikai gondokat okoz 
Izraelben az ukrajnai határzár

lentése előtt mintegy kétezer vallá-
sos zarándok érkezett a megünnep-
lésére Umanba, ahol egész iparág 
épült ki az ultraortodoxok ősz eleji 
fogadására és vendéglátására. Eb-
ben az időszakban charterjáratok-
ból valóságos légihíd szokott mű-
ködni Tel-Aviv és Ukrajna kö-
zött, de a koronavírus-járvány el-
leni fellépést vezető Roni Gamzu 
professzor harcot hirdetett az idei 
zarándoklat ellen, mert attól tart, 
hogy a több tízezres zsúfolt tömeg 
körében könnyen elterjed a fertő-
zés, amit utána bevinnének Izra-
elbe, ahol az ultraortodoxok és az 
arabok körében már eleve magas 
a vírushordozók aránya.

Az egyik izraeli tévé beszá-
molója szerint a már Umanban 
tartózkodó ultraortodoxok nem 
viselnek maszkokat, nem töreked-
nek a nyílt helyeken, a szabad le-
vegőn tartózkodásra, és nem tart-
ják be az előírt távolságokat a zárt 
terekben sem.

Roni Gamzu levélben kérte 
Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nököt a vallásos tömeg távol tar-
tására, és az ukrán kormány rész-
ben ennek hatására be is jelentet-
te a határok lezárását az idege-
nek előtt.

Gamzu levele hatalmas felhá-

borodást váltott ki a vallásosok 
körében. Azzal fenyegették meg 
Benjámin Netanjahu miniszter-
elnököt, hogy nem fogják támo-
gatni a következő választásokon, 
mire ő elhatárolódott a koronaví-
rus-felelős lépésétől, aki később 
elnézést is kért leveléért.

Csütörtökön Jákov Licman, 
az ultraortodox Egyesült Tóra-
párt vezetője, építési és lakás-
ügyi miniszter lemondásra szó-
lította fel Gamzut, mert szerinte 
azt állította, hogy a zsidók be-
tegségeket fognak behurcolni 
Ukrajnába. Gamzu egyelőre az 
egyre csekélyebb kormányzati 
támogatás ellenére sem tervezi, 
hogy visszavonul.

A mintegy kilencmilliós Iz-
raelben sajtójelentések szerint 
négyszer nagyobb jelenleg a fer-
tőzöttek aránya, mint Ukrajná-
ban. Eddig 110 403 embert fer-
tőzött meg igazoltan a korona-
vírus, jelenleg 21 793 aktív fer-
tőzöttet tart nyilván az egész-
ségügyi minisztérium honlapja. 
Csütörtökön 1942 új vírushor-
dozót találtak, és általában napi 
1600-1700 új esetet diagnoszti-
záltak az elmúlt hetekben. Jelen-
leg 846-an fekszenek a korona-
vírus okozta betegség miatt kór-
házban, közülük 409-en súlyos 
betegnek minősülnek, 115 em-
bert lélegeztetőgépen tartanak. 
A járvány kitörése óta 884-en 
haltak meg a SARS-CoV-2 ví-
rus okozta betegségben.

MTI
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Hatodszor is Szól(t) a fülemüle
A népzenészek és néptáncosok tehetségkutató versenyén

Orosz Ildikó, a Szól a füle-
müle ötletgazdája, a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógusszövet-
ség (KMPSZ) és a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola (II.RFKMF) elnöke annak 
az örömének adott hangot, hogy 
a hat évvel ezelőtt elindított te-
hetségkutató immáron népzenei 
és néptáncmozgalommá nőtte ki 
magát, amelynek alapjait Pál La-
jos és felesége, Katalin rakta le 

a huszonöt évvel ezelőtt elindí-
tott népzenei és néptánctáborok 
megszervezésével. És ez a moz-
galom ma már intézményesült 
formában folytatódik: a Kárpát-
aljai Magyar Főiskoláért Alapít-
vány rendszerbe foglalja a Tuli-
pán Tanoda keretében, mely Be-
regszászban (a felújított Perényi 
kúriában), Nagydobronyban és 
Tiszapéterfalván működik (ezek-
re szeptember 15-ig lehet je-
lentkezni). Hogy erre miért van 
szükség? Mert a népzene és nép-
tánc ugyanolyan fontos, mint az 
anyanyelvünk, mert üzenetet 
hordoz a múltból, őseink üzene-
tét. Ezt a „nyelvet” is ugyanúgy 
tisztán, őszintén és nyíltan kell 
„beszélnünk”, továbbadva a kö-
vetkező generációnak, fogalma-
zott Orosz Ildikó, aki köszöne-
tet mondott azoknak a szakem-

bereknek, akik segítik zenei anya-
nyelvünk megismerését. 

Pál Lajos, a zsűri elnöke öröm-
mel nyugtázta, hogy ilyen nemes 
mozgalommá nőtte ki magát a nép-
zene- és néptáncoktatás, s hogy im-
máron sikerült Kárpátalján is kine-
velni a szakembergárdát. 

Kepics Andzselika szakmai re-
ferens elmondta, hogy idén a ko-
ronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzet nehezítette a zenészek, tán-
cosok felkészülését, így ezúttal csu-
pán 15 produkcióval neveztek be. 

Ezek viszont magas szinten kép-
viselik a „szakmát”. S erről a zsű-
ri – a már említett Pál Lajos mellett 
Pál Katalin, a Hagyományok Háza 
Hálózat Kárpátaljai Kirendeltsé-
gének vezetője, Lőrincz Sándor 
és Lőrincz Beáta néptáncoktatók 
(Sikentánc Szilveszter, az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület 
elnöke sajnos a határhelyzet miatt 
nem tudott jelen lenni, de online 
követte az eseményeket) – és a 
résztvevők is meggyőződhettek. 
Színpadra lépett a Pengető citera-
zenekar (felkészítő Simon Sarolta), 
akik szatmári népdalcsokrot adtak 
elő, az Orchidea néptánccsoport 
(Ignácz Mária vezetésével, koreog-
ráfus Szidorcsák Krisztina) szatmá-
ri leánykérőt mutatott be, a Nefe-
lejcs hangszeregyüttes (Kacsó Ma-
rianna vezetésével) szatmári dal-
lamokat szólaltatott meg, Dzjapkó 

Rebeka kalotaszegi muzsikát ját-
szott hegedűjén, az Eszterlánc 
néptánccsoporttól (Ignácz Má-
ria, Szidorcsák Krisztina) mező-
földi táncokat láthattunk, Jőrös 
Ádám hegedűjéből szilágysá-
gi muzsika csendült fel (felké-
szítő: Becske Adrienn és Vámo-
si Csaba), s nagy tetszést aratott 
a Viski rigók furulyaegyüttes 
is (felkészítő: Ötvös József). A 
técsői Nereszen néptáncegyüttes 
(koreográfus Kristofóri Gyöngyi 
és Jőrös Dóra) szilágysági táncá-
val meghódította nemcsak a kö-
zönséget, de a zsűrit is: ők lettek 
a néptánc kategória győztesei. 
A viski Stók Szabolcs hegedűs 
(Becske Adrien és Vámosi Csa-
ba tanítványa) magyarbődi mu-
zsikával bűvölte el a nagyérde-

műt – ő hangszeres szólista-
ként lett első, a szintén viski 
Fülemüle Band (Becske 
Adrien vezetésével) pedig 
a hangszeregyüttes kategó-
ria legjobbja lett. Gratulá-
lunk a Felső-Tisza-vidéki-
eknek, akik, mint az ered-
mény mutatja, taroltak az 
idei mezőnyben. A nyerte-
sek oklevelet és ajándék-
csomagot vehettek át, illet-
ve részt vehetnek majd a 
Bereg-vidéki Népzenei és 
Néptánctáborban, valamint 
a zánkai táborban is, amint 
lehetőség nyílik azok meg-
tartására. 

Versenyen kívül – mert-
hogy a Szól a fülemüle ver-

senyben nem hirdettek ének kate-
góriát (ennek az Átal mennék én 
a Tiszán népdaléneklési verseny 
ad teret, csak sajnos idén elma-
radt) – nagy sikerrel mutatkozott 
be a Gesztenyevirág énekegyüt-
tes (felkészítő Komáromi Zsa-
nett), előadásukban beregi páro-
sító dalok csendültek fel, illetve 
megtekinthettük az Ung-vidéki 
népzenei és néptánctábor (a ka-
rantén miatt szakkörként szer-
vezték meg) idei résztvevőinek 
nagyszerű záróprodukcióját (fel-
készítő Rádik Krisztián és Bereg-
szászi Boglárka).

 Mindent összegezve: a 
résztvevők csodálatos produk-
ciókat mutattak be ezen a dél-
előttön, és valamennyien él-
ményekben gazdagodva tér-
hettek haza. 

Marton Erzsébet

Magyar óvoda nyílt Terebesfehérpatakon

Ha biccen is, de nem halt ki 
a magyar szó

Az itteniekben megfogalmazó-
dott az igény az intézményesí-
tett magyar oktatásra. 

A Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program – melynek 
egyik célja az oktatási-nevelé-
si intézmények felújítása mellett 
a meglévő magyar nyelvű okta-
tási hálózat bővítése – keretében 
2018-ban a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség épületet vá-
sárolt azzal a céllal, hogy önálló 
magyar magánóvodát létesítsen 
a településen. Az ingatlanvásár-
lást követően, a hatósági engedé-
lyek megszerzése után megkez-
dődött az addigi lakóház átalakí-
tása: az alsó szinten óvodai cso-
port működik majd, az emeleten 
pedig közösségi teret alakítot-
tak ki. A több mint öt és félmil-
lió hrivnyából felújított és beren-
dezett intézmény átadására vasár-
nap délután került sor.

Történelmi pillanat tanúi 
vagyunk, hisz száz éve nincs 
Terebesfehérpatakon magyar 
nyelvű intézményes oktatás, s 
most a Magyar Kormánynak kö-
szönhetően óvodát avathatunk – 
kezdte ünnepi köszöntőjét Orosz 

Ildikó, a KMPSZ elnöke. Szívós 
ez a közösség, erősen megkapasz-
kodott a hegyek tövében, s ma va-
lóra vált évszázados álma. Most 
Önökön múlik, hogy meg tudják-e 
tölteni élettel a kapott épületet, fo-
galmazott az elnök asszony. Aki 
abbéli reményének adott hangot, 
hogy az óvodából kikerülő gyer-
mekek magyarul folytatják majd 
középiskolai és felsőfokú tanul-
mányaikat. Erre immáron lehető-
ség van, hisz az itteni óvoda és az 
Aknaszlatinai bázisiskola átadásá-
val megteremtették azt a szellemi 
teret, ahol a fiatalok magyar nyel-
ven tanulhatnak óvodától a közép-
iskoláig. Ennek elősegítése céljá-
ból, igény esetén, megszervezik 
az itteni iskoláskorúak beutazta-
tását is Aknaszlatinára. 

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke nagyra ér-
tékelte a Kárpát-medencei óvo-
dafejlesztési programot, mely-
nek köszönhetően a szórvány-
ban élők is intézményesített for-
mában művelhetik anyanyelvü-
ket, s egy újabb magyar központ, 
magyar közösségi tér jöhetett lét-
re a Felső-Tisza-vidéken.

„Biccen a szó már a száj 
szögletén” – idézte Vári Fábi-
án László költőt Sari József, 
a KMKSZ Felső-Tisza-vidé-
ki Középszintű Szervezetének 
elnöke. Ezt a biccenő szót kell 
itt alakítani, formálni, hogy 
okos magyar gyerekek kerül-
jenek innen a középiskolákba, 
a főiskolára, hogy majd onnan 
hazatérve itthon tegyék a dol-
gukat a magyarság megmara-

dásáért, mondta. „Ha élet zen-
gi be az iskolát, az élet is de-
rűs iskola lesz” – zárta gondo-
latait az ismert Ady-idézettel. 

Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes és Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott levélben küld-
te el köszöntését, melyet Beke Mi-
hály András, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának első be-
osztott konzulja olvasott fel. „A 
kárpátaljai magyarságot, mint eu-
rópai őshonos kisebbséget megil-
leti minden olyan jog, amely meg-
maradását biztosítja az általános 
emberi jogok mellett. Közösség-
ként megilleti az anyanyelv hasz-
nálata, az érdekképviselet és a 
szülőföldjéhez kapcsolódó dön-
téshozatalba való beleszólás” – ír-
ták. „A három évvel ezelőtt indult 
Kárpát-medencei Óvodafejleszté-
si Program lehetőséget nyújt a kül-
honi magyarság számára, hogy sa-
ját állását megerősítse… Kárpát-
alján 2016 óta 115 óvoda és böl-
csőde fejlesztésében, illetve 25 új 
intézmény létrehozásában nyújt 
segítő kezet a program a pedagó-
gusszövetség, az egyház és az ér-
dekképviseleti szervezetek köz-
reműködésével. A szórványban 
életre hívott magyar óvodák fon-

tossága éppen olyan súlyú, mint a 
legnagyobb közösségek intézmé-
nyei, mivel Magyarország számá-
ra minden magyar egyformán ér-
tékes, éljen bárhol is a világon, és 
az iránta érzett felelősség kifejezé-
sének egyik módja az, hogy bizto-
sítja a magyar kultúrához való in-
tegrációját már életének első éve-
itől kezdve egészen annak végé-
ig. Gyermekeink a bölcsődékben 
és óvodákban pótolhatatlan élmé-
nyeket szereznek a magyar nyelv-
ről és hagyományainkról. Ezért 
minden egyénnek a legnagyobb 
körültekintéssel igyekszik bizto-
sítani ezt a magyar állam. A ma-
gyar nemzet jövőjének építésé-
hez mindannyiunkra szükség van. 
A nemzet erejét a közösségekből 
nyeri, ezért a legfontosabb, hogy 
megfelelő támogatásokkal elő-
segítsük az erős kis- és nagykö-
zösségek kiegyensúlyozott éle-
tét” – szólt az üzenet.

Vadas Mária, a KMKSZ he-
lyi alapszervezetének elnöke 
köszönetet mondott az intézmé-
nyesült magyar oktatási lehető-
ségért a Magyar Kormánynak, 
a KMKSZ-nek, a KMPSZ-nek, 
mert, mint fogalmazott, közös-
ségi létük támogatás nélkül nem 
marad meg. A mi feladatunk pe-
dig, hogy mindent megtegyünk 
anyanyelvünk, hagyományaink 
megőrzéséért, továbbörökítésé-
ért, mondta. Végezetül a vasár-
napi iskola tanulói vidám ver-
sekkel, dalocskákkal lepték meg 
a vendégeket, bemutatva: ha bic-
cen is, de nem halt ki itt a ma-
gyar szó. 

Kovács Erzsébet

Elejét lásd az 1. oldalon

Azzal, hogy a 47 elsős diák át-
haladt a Beregszászi Bethlen 
Gábor Gimnázium udvarán 
felállított székelykapu alatt, 
valamennyien az intézmény 
teljes jogú tagjaivá váltak. Bár 
az idei tanévkezdet nem csu-
pán a karantén szabályok, ha-
nem az eső miatt is rendkívü-
lire sikeredett, ennek ellenére 
a jelenlevőknek számos meg-
ható pillanatban volt részük.

Még az ünnepség előtt ellá-
togatott a gimnáziumba Olekszij 
Petrov, Kárpátalja kormányzója, 
aki az igazgatóság tagjaival és a 
Beregszászi járás vezetőivel az 
új szárny építésének tervével, a 
finanszírozás lehetőségeivel is-
merkedett, majd az elsősöknél 
rendhagyó irodalom órán vett 
részt. Itt két nyelven, magyarul 
és ukránul ő is verset mondott.

A tanévnyitón elhangzott kö-
szöntőjében Szabó Árpád igaz-
gató az elsősökhöz fordulva ar-

Becsengettek a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnáziumban

Új tanév: új lehetőségek, új 
kihívások

ról szólt, hogy az 1990-es évek ele-
je óta, amikor megtörtént a gim-
názium újra indítása, az itt tanu-
ló diákok számos kiemelkedő tel-

jesítményt nyújtottak. Erre a mos-
tani neveltek számára is lehetőség 
nyilik. Kulcsár Ferenc, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
konzulja arról biztosította az intéz-

mény irányítóit és tanulóit, hogy 
az anyaország továbbra is szí-
vén viseli a kárpátaljai magyar-
ság, közte a felnövekvő nemze-
dék sorsának alakulását. 

Szép hagyomány, hogy az el-
sősök mellére a gimnázium vég-
zős diákjai tűzik fel az intézmény 
jelvényét. Így történt ezúttal is. 
A gólyák fogadalomtétele után 
Szatmári Orsolya elszavalta a 
Hitvallás című költeményt. Vé-
gül Zán Fábián Sándor reformá-

tus püspök szólt az egybegyűl-
tekhez, majd Isten áldását kérte 
a gimnázium tanulóinak és taná-
rainak további életére. 

Kovács Elemér
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„Miért csüggedsz el lelkem, mi-
ért háborogsz bennem. Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok 
neki, szabadító Istenemnek!” 
(Zsolt 42,12)

1959-ben Kassán egy kedves 
asszonyt ismertem meg, Shürger 
Gréte testvéremet, a kassai árva-
ház volt igazgatónőjét. Csodála-
tos hite és nagy, meleg szíve volt 
ennek az asszonynak. Ám jöttek 
az idős kor nyavalyái, betegsé-
gei. Súlyos ízületi gyulladása 
volt, belerokkant, ágyba került. 
Az orvosi kezelés nem sokat se-
gített nagy fájdalmán és a beteg-
ség előrehaladásán. Több mint 
22 évig feküdt ágyban. A hívő-
ket ez időben üldözték, börtönbe 
zárták – társai közül szintén so-
kan börtönbe kerültek. Gréte né-
nit is perbe fogták és bíróságra 
cipelték volna, csak éppen nem 
tudták elvinni, mert az ágyban 
képtelen volt felülni, mozdul-
ni. A vád az volt ellene, hogy 
lelki szolgálatokat, prédikáció-
kat írógépen másol és terjeszt. 
Igaz, ez az asszony nem tudott 
felülni, járni, fésülködni, nem 
bírt mozogni, de ágyában fekve 
egy egyszerű írógép volt a mel-
lére téve és görcsös beteg ujja-
ival lassan, betűnként írta, pö-
työgtette a szolgálatokat, ami-
vel a pásztor nélkül maradt nyáj 
táplálkozhatott, amiből erőt me-
ríthetett. Isten hűséges szolgája 
végezte munkáját, kitartással. 
Börtönre ítélték, de nem tudta 
letölteni a 25 év büntetést, mert 
mozgásképtelen volt. 

Drága Gréte néni futása előt-
tem örök példa, szent és áldott 
emlék. 1959 nyarán megláto-
gattuk férjemmel. Félve enged-
tek be a kapun, mert a kis ház 
rendőrségi megfigyelés alatt 
állt. Amikor megálltunk az ágya 
mellett, férjem – aki idegorvos 
– megkérdezte, meg lehetne-e 
vizsgálni a beteget. A vizsgá-
lat hamar ment. Lélegzetvissza-
fojtva álltuk körül az ágyát az őt 
ápoló kedves testvérekkel. Fér-
jem megkérdezte, akar-e meg-
gyógyulni? Gréte néni gondol-
kodás nélkül válaszolt: „Igen, 
szeretnék”. Az aggódó testvé-
rek kétségbeesve suttogták: de 
hát már 22 éve mozdulatlan, te-
hetetlen. Igen, ő a mozdulatlan 
versenyfutó, Isten hűséges béna 
szolgája. Férjem és én mellé áll-
tunk, megfogtuk nyomorodott 
kezét és imádkoztunk. Nem volt 
ott semmi zúgás, zengés, csat-
togás, csak halkan elmondott, 
szívből fakadó ima, esengő ké-
rés az Isten trónja előtt. Ezután 
megkértük, hogy próbáljon fe-
lülni. Jaj, azt nem tud, nem tud 
semmiképpen – suttogták az 
ápoló testvérek. Gréte néni ránk 
nézett, elfogadta, hogy beleka-
roljunk, kicsit segítettünk és 
felült. Majd hangzott a drága 

Ne csüggedj – bízzál!
parancs: most tessék felállni! 
Jobbról a férjem, balról én ka-
roltam a piciny, törékeny testet, 
és ő emelkedett és mozdult, és 
felállt. Megállt a lélegzet min-
denkiben, csak suttogni mer-
ték: ez csoda! Ez Isten csodá-
ja! Kicsit állítottuk Gréte né-
nit, majd jött az új felszólítás: 
Tessék megpróbálni járni! És ő 
emelte a száradt, csont-bőr lá-
bait, egy-kettő, egy-kettő, és 
Gréte néni járt... Imádom az 
Úr Istent még az emlékéért is e 
nagy csodának, amit személye-
sen átélhettem. Még egy napot 
maradtunk vele és kértük az őt 
gondozó testvéreket, hogy ez-
után mindennap gyakorolják a 
járást a 76 éves Gréte nénivel. 
„Igen, de mi lesz, ha a rendőr-
ség megtudja, hogy már tud jár-
ni, lecsukják őt is.” „Nem baj, 
akkor az én drága testvéreim-
mel a börtönben fogom szol-
gálni az Urat” – mondta vidám 
kedvességgel Gréte néni. Ez-
után több mint 10 évet élt még, 
utazott, szolgált és tanított élete 
végéig. Példája reményt és erőt 
adott azoknak, akik elfáradtak a 
küzdőtéren. 

Az Úr szemei kísérnek, ak-
kor is, amikor gyengülsz vagy el-
buktál, vagy minden erődet ös�-
szeszedve kitartással, állhatato-
san futod végig a pályát. Meg-
sebesültél, sántítasz, segítség-
re van szükséged? Kérd és meg-
kapod! A� Ő s�emei végigkísé-
rik utadat, mert szeret, mert te 
fontos vagy Neki! Ne csüggedj! 
Melletted futnak a te versenytár-
said, testvéreid is, készek segíte-
ni. Mondd el nekik, ami fáj, csak 
ne add fel! Kérd a segítséget! Le-
het, hogy melletted fut egy sérült, 
egy sántító, kimerült társad, vedd 
észre, szólítsd meg és biztasd! 
Né�� előre a cél felé! Mi a te éle-
ted célja? Aranyérem az olim-
pián? Vagy s�eretnéd betölteni 
küldetésedet? Mi a küldetésed? 
Az iskola, a házasság, a család 
vagy a szolgálat? Tudod-e már? 
Ne csüggedj, bízzál Istenben! Az 
Ige e�t mondja: „Teljes örömnek 
tartsátok testvéreim, amikor kü-
lönféle kísértésekbe estek, tud-
ván, hogy a ti hitetek próbája áll-
hatatosságot eredményez. Az áll-
hatatosság pedig tegye tökéletes-
sé a cselekedetet, hogy tökélete-
sek és hibátlanok legyetek, min-
den fogyatko�ás nélkül”. Töké-
letessé lenni magamtól képtelen 
vagyok, semmiféle testsanyarga-
tástól vagy gyakorlattól nem le-
szek hibátlanná. Fogyatkozások-
kal kü�dök, de reménységem van 
Isten ígéretében, hogy „aki elkez-
dette bennetek a jót, az be is fe-
jezi”. Hiszem, hogy elvégzi ben-
nem is, benned is. 

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

– Mit tudhatunk a Szilágyi 
házaspárról?

– Nevetlenfaluban születtem, 
ott is végeztem a középiskolai ta-
nulmányaimat – kezdi beszélgeté-
sünket László. – Ezt követően az 
Ungvári Művészeti és Közműve-
lődési Szakközépiskola koreog-
ráfia szakára jelentkeztem. Ott 
ismerkedtem meg közelebbről is 
a néptánccal. A szakközépiskola 
befejezése után felkértek, hogy 
mint profi táncos folytassam to-
vább karrieremet. Egy évet tán-
coltam az Ungvári Megyei Filhar-
móniában. Az élet azonban köz-
beszólt. Balesetet szenvedtem, így 
nem folytathattam tovább a tán-
colást. Ekkor döntöttem el, hogy 
beiratkozom a Kárpátaljai Ma-
gyar Tanárképző Főiskola (ma 
már II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola) angol-föld-
rajz szakpárjára. A diplomám át-
vételét követően pedig a főisko-
la oktatójaként kezdtem el dol-

gozni és dolgozom ma is. A tánc-
oktatás azóta sem szűnt meg, ré-
gebben a gólyabálok keringőit is 
én vezettem, valamint táncháza-
kat is tartok.

– Beregszászban születtem, 
tizenhárom éves voltam, ami-
kor szüleimmel együtt kiköl-
töztünk Magyarországra – ve-
szi át a szót Gabriella. – Igazá-
ból én nem akartam elköltöz-
ni itthonról. Így megbeszéltem 
Istennel, hogy ha küld nekem 
egy olyan férjet, akivel Kárpát-
alján tudok élni, dolgozni, ak-
kor bizony hazajövök. Ez meg 
is adatott. Gyermekkoromban a 
beregszászi cserkészcsapat tag-
ja voltam, ott ismerkedtem meg 
igazán a néptánccal, a népi já-
tékokkal. Ezt követően költöz-
tünk Szegedre, ahol egy peda-
gógiai szakközépiskolába jelent-
keztem. Utána a Kecskeméti Fő-
iskola tanító és óvodapedagógus 
képzésén vettem részt. Mindig is 
szerettem gyermekekkel foglal-
kozni. A tanulmányi éveim alatt 
az volt a fő szempontom, hogy 
amit én Magyarországon ma-
gamba szívok, azt majd később 
itthon kamatoztatni tudjam, va-
lamint, hogy hasznos tanítója 

Hagyományápolás a Szilágyi házaspárral

Perdül a szoknya, koppan a 
csizma  

Kárpátaljai magyarként hagyományainkat, kultúránkat megismer-
ni kötelező dolog. Múltunk ismerete tesz teljessé minket. A magyar 
néptánc a zene és a tánc szeretetét közvetíti, kitartásra, elkötele-
zettségre nevel. Szerencsére akadnak még ma is olyanok, akik szív-
vel-lélekkel tanítják néptáncainkra a fiatalabb generációt. Szilágyi 
László és felesége, Gabriella vezetésével múltunk szinte újjáéled a 
perdülő szoknyák és koppanó csizmák között. Ismerjük meg őket!

legyek a kárpátaljai magyar gye-
rekeknek.

–  Hogyan ismerkedtek meg?
– Minden nyáron itthon vol-

tam, cserkészkedtem, és egy kö-
zös kirándulás alkalmával megis-
merkedtünk. Sok programot együtt 
szerveztünk, és mivel az érdeklődé-
si körünk hasonló volt, egyre köze-
lebb kerültünk egymáshoz – vallja 
be Gabriella.

– Egy alkalommal, amikor 
Gabrielláék gyermekekkel utaztak 
Erdélybe kirándulni, emlékszem, 
megláttam őt, ahogy a kicsiket kí-
séri, mesél nekik, és eldöntöttem, 
hogy ő lehet a jövendőbelim. Min-
dig is fontos volt számomra, hogy a 
feleségem, a társam jól tudjon majd 
kommunikálni a gyermekeimmel, 
tudjon táncolni és szeressen úsz-
ni – teszi hozzá László, miközben 
kedvesét nézi.

– Miért volt fontos önnek, hogy 
jövőbeli párjában fokozottan jelen 
legyenek az anyai tulajdonságok?

– Én akkor már pedagógusnak 
készültem, és nagyon szerettem a 
nagyobb gyerekekkel foglalkoz-
ni. Ezért azt szerettem volna, hogy 
ha majd saját gyermekeim lesznek, 
akkor olyan édesanyjuk legyen, aki 
sokat tud velük lenni, szeret mesél-
ni, énekelni, táncolni, közösen ját-
szani velük. Hála Istennek, mindez 
meg is valósulhatott.

– Mikor kell elkezdeni a nép-
táncok tanulását?

– Mindenképp kicsi korban kell 
elkezdeni a tanulást. A tinédzserek-
kel már nehezebb megszerettetni az 
autentikus magyar táncokat, hiszen 
a mai modern zenei stílus elég távol 
áll ettől – fogalmazza meg László.

– Emellett nem elég pusztán az, 
hogy szeretünk táncolni. A kicsik 
oktatásához egyfajta pedagógiai tu-
dás, érzék is kell. Annak érdekében, 
hogy ezt szakszerűen tudjam csinál-
ni, több képzést is elvégeztem. Ilyen 
volt a Hagyományok Háza által hir-
detett tanfolyam, a Mesterkurzus, és 
az Így tedd rá! képzés. Megtanul-
tuk, hogy mondókákkal, játékokkal 
kell elkezdeni a gyermekek tanítá-
sát. Később a Ringató foglalkozás 
vezető képzést is elvégeztem, ami 
jó alapja lehet a néptáncnak – egé-
szíti ki Gabriella.

– Gabriella, ön a Rezeda 
Néptáncegyüttes egyik oszlopos 
tagja. Milyen ötletből született a 
néptánccsoport?

– A Rezeda Táncegyüttest a 
szülők, barátok kezdeményezésé-
re indítottuk el. A néptáncegyüttes 
megszületésében több szülő is 
részt vett. Jelenleg Váradi Enikő, 
Bak Dávid és Orosz Péter azok, 
akikkel közösen tanítjuk a cso-
portokat. Úgy láttuk, hogy a be-
regszászi, beregvidéki édesanyák, 
édesapák szeretnék, ha a gyerme-
kük néptáncot tanulna, ha köze-
lebbről is megismerkedhetne a 
népi kultúrával. A sokéves munka 
meghozta gyümölcsét, hiszen ma 
már több csoportunk is van. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy váro- 
sunkból és környékéről öröm-
mel hozzák hozzánk gyermeke-
iket a szülők.

– László, önnek hogyan kap-
csolódik a mindennapjaiba a 
néptánc?

– A pedagógusi munkám mel-
lett nem sok időm jut már a táncra, 
inkább elkísérni szoktam a felesé-
gemet a foglalkozásokra. Pár éve 
a főiskolánkon részt vettem egy 
mentálhigiénés képzésen. A gya-
korlati foglalkozásunk keretében 
azt a feladatot kaptuk, hogy egy 
projektet kell készítenünk, vég-
rehajtanunk. Ekkor jött egy olyan 
ötlet, hogy alakítsunk egy táncklu-
bot, ahová házaspárokat hívunk 
meg. Ezeken az alkalmakon fő-
leg társastáncokat (keringő, csa-
csacsa) mutattunk be, valamint 
beszélgettünk, nevetgéltünk, meg-
vitattuk a mindennapokat, így al-

kalmuk nyílt a pároknak minő-
ségi időt tölteni együtt. Büszke 
vagyok arra, hogy nagy sike-
re lett ennek a kezdeményezés-
nek, és reményeink szerint a ka-
rantén feloldása után tovább tud-
juk folytatni a klubot. Érdekesen 
alakult ez az életünkben. Előbb 
a feleségem volt a segítőtársam 
a táncoktatás terén, mostanra ő 
örökölte meg ezt a feladatot, és 
ma már én vagyok az ő segítő-
je – mondja a férj.

– Három gyönyörű gyer-
meket nevelnek. A munka 
mellett hogyan jut idő a csa-
ládra, magánéletre?

– Mindig is több gyermek-
re vágytam – ismeri el Gabri-
ella. – Örülünk nekik, nagyon 
szeretjük őket. Bár igaz, hogy 
sűrű mindennapjaink vannak, 
de úgy próbáljuk alakítani, 
hogy a munka mellett sok időt 

töltsünk együtt, utazunk, bicikli-
zünk, úszunk, hegyet mászunk, 
és a legfontosabb, hogy együtt 
imádkozunk. Fontos számom-
ra, hogy amíg ki nem repülnek 
a családi fészekből, addig a tő-
lünk telhető legtöbbet nyújtsuk 
nekik, amiből az életben később 
meríthetnek. Persze mi sem va-
gyunk tökéletesek a gyermekne-
velésben. Így teljes az életünk. 

– Milyen terveik vannak a 
jövőre nézve?

– Mi nagyon szeretünk utaz-
ni, új helyeket felfedezni, új kul-
túrát megismerni, akár a gyer-
mekeinkkel, akár csak kettes-
ben. Az idei évre tervezett uta-
zásunk elmaradt, de ennek elle-
nére nem panaszkodhatunk. Re-
méljük, hogy a jövőben ezt be 
tudjuk pótolni, mert ilyenkor 
mindig feltöltődünk, energiát 
kapunk a mindennapokhoz. Va-
lamint reménykedünk abban is, 
hogy azokat a gyermekeket, akik 
velünk kapcsolatba kerülnek, to-
vább tudjuk vezetni a mondóká-
kon, a népi játékokon keresztül a 
néptánc útján – vallják közösen.

– Mi pedig sok sikert és ki-
tartást kívánunk!

Kurmay Anita



2020. 
szeptember 2. 5Közösség

Ma már Kárpátalja-szerte ta-
lálkozhatunk ezzel a különleges 
édességgel. A Beregszász köz-
pontjában található Kürtőskalács 
elnevezésű sütődében emellett 
még sok más finomságot is meg-
kóstolhatunk. A vállalkozás veze-
tőjével, Baka Andreával beszél-
gettünk kezdetekről, tervekről.

– Hogyan indult a vállal-
kozás?

– A kiszolgálóhelyiséget szü-
leim és egy másik család indította 
még a kétezres évek elején. Kez-
detben kimondottan kürtőskalá-
csot forgalmaztunk, azóta pedig 
több mindennel bővítettük kíná-
latunkat. Én szinte beleszületet-
tem ebbe a vállalkozásba. Sza-
badidőmben sokat voltam itt, 
szerettem sütögetni, kiszolgálni 
a vendégeket. Az évek során úgy 

alakult, hogy a másik család ki-
vált ebből a társulásból, így a szü-
leim vezették tovább az üzletet. 
Majd az iskolás éveimet követő-
en én vettem át a vezetést, de ma 
is megmaradtunk családi vállal-
kozásnak, hiszen mindenki kive-
szi belőle a részét.

– Hogyan emlékszik a kez-
detekre?

– Ez egy új dolog volt még ak-
kor Beregszászban. Nekünk is meg 
kellett tanulnunk elkészíteni az éte-
leket, a vásárlóinknak is meg kel-
lett ismerni a helyet, a kínálatot. Az 
emberekkel való kommunikáció 
mindig nehéz, sokaknak meg kell 
felelni egy ilyen ágazatban.

– Ma már nem csupán az 
édességgel várják vásárlóikat. 
Milyen kínálattal rendelkeznek?

– Mint említettem, kizárólag 
a kürtőskalács árusításával in-
dultunk, de a vásárlók igényei-
hez igazodva bővítettünk a kíná-
latunkon. Ma már a jellegzetes 
fast food ételek is megtalálhatóak 
nálunk. Ilyen például a hot dog, 
hamburger, gyros, lavas, francia-
szendvics. Emellett pedig frissí-
tők, tea, kávé, kapucsínó is kér-
hető. Az ételek fogyaszthatóak 
helyben is, de igény szerint elvi-
telre is készítjük őket.

– Milyen egy családi vállal-
kozásban dolgozni?

– Ez érdekes dolog, egyrészt 
könnyű, másrészt nehéz. Könnyű, 
mert teljes mértékben ismerjük 
egymást, megbízunk egymásban, 
nincs az a folyamatos megfelelési 
kényszer, ami egy főnök-beosz-
tott viszonyban fennállhat. Emel-
lett nehéz is, mert nem lehet tel-
jesen elvonatkoztatni a családot 
a munkától. Ha a családban van 
probléma, beviszed a munkába, 
ha a munkában van gond, akkor 

Hódít a kürtőskalács Beregs�ás�ban

Egy falatnyi finomság  
A kürtőskalács egy jellegzetes székelyföldi sütemény, melyet a régi idők-
ben esküvők, egyházi ünnepek, keresztelők alkalmával készítettek. A 
fajtái és a receptjei is rendkívül sokfélék és változatosak, mindenki-
nek a fantáziájára van bízva, hogy milyen ízesítéssel és hogyan tálal-
ja. Lehet kókuszos, kakaós, vaníliás, az íze mindenképp ínycsiklandó.

azt hazaviszed. Ez egy folyama-
tos libikóka-helyzet, amit nehéz 
megoldani.

– Egy vállalkozás életét nagy-
ban megnehezíti a karantén-
helyzet. Hogyan élték ezt meg?

– A mostani helyzet minden-
kit próbára tett. Nekünk is sok 
kiesésünk adódott ebből. Lettek 
volna még fejlesztési terveink 
az idei évre, de nem tudhatjuk, 
hogyan alakul az év többi része. 
Még mindig bizonytalanok va-
gyunk. Ilyenben még nem volt ré-
szünk, próbálunk átzökkenni raj-
ta, ahogy mások is.

– Mit jelent személy szerint 
önnek a vállalkozása?

– Mint mondtam, én ebbe 
szinte beleszülettem, nagyon 
szeretem csinálni. Magamat egy 
folyton pörgős személynek mon-

dom, aki nem tudna egy helyben 
ülni. Ez az én életem, úgy hiszem, 
hogy mással már nem is tudnék 
foglalkozni.

– Gondolt-e arra, hogy csa-
ládjával más országban próbál 
szerencsét?

– Bevallom őszintén, ilyesmi 
nálunk nem merült fel. Sokan úgy 
vélik, hogy a külföldi munka ál-
tal majd meggazdagszanak, de ez 
nem így van. Ott is vannak prob-
lémák, ott sem fonják kolbászból 
a kerítést. Keményen kell dolgoz-
ni itthon, néha semmire sem jut 
idő, de az, hogy itthon a család-
dal, a kislányommal lehetek, sok-
kal többet jelent számomra.

– Mennyire könnyű vagy ne-
héz egy vállalkozást vezetni?

– Egy saját vállalkozás irányí-
tása sosem könnyű feladat. So-
kaknak meg kell felelni. Az ál-
lam felől folyamatosan érkeznek 
különböző elvárások, amiket tel-
jesítenünk kell ahhoz, hogy mű-
ködni tudjunk. Egy jó marketing 
is szükséges ahhoz, hogy egy vál-
lalkozás megmaradjon, meg kell 
nyernünk magunknak a jövőbe-
li vendégeinket. Úgy gondolom, 
hogy ez bármilyen szférára igaz, 
nemcsak a kiszolgálóegységek-
re. Egy jó vezetőnek maximáli-
san kell teljesítenie, ami sokszor 
embert próbáló feladat.

– Vannak-e jövőbeli tervek?
– Tervek mindig vannak, ezt 

be kell vallanom. A jelenlegi 
helyzetből és a munkaerőhiány-
ból adódóan ideiglenesen szüne-
tel a kürtőskalács sütés, de miha-
marabb ismét szeretnénk kínálni 
az édességet a vásárlóinknak. Ad-
dig is egyéb kínálatunkkal ugyan-
úgy szeretettel várjuk őket.

– Mi pedig sok sikert kívánunk!
Kurmay Anita

– Hálás vagyok a Minden-
hatónak azokért a gazdákért, 
akik az összetartozás évében 
tettekkel bizonyították a test-
véri szeretetet – mondja Nagy 
Béla. – Annyi búza gyűlt össze, 
hogy hosszú távon tudjuk biz-
tosítani egyházi intézménye-
ink kenyérellátását. De nem is 
a mennyiség itt a lényeg, ha-

nem az, hogy ennyi sok ember 
– több mint 1300 gazda – tart-
ja fontosnak, hogy csatlakoz-
zon az adománygyűjtő akció-
hoz, ezzel biztosítva sokak szá-
mára a mindennapi kenyeret. 
Ezúttal is szeretnék köszönetet 
mondani azoknak a kárpátalja-
iaknak, akik tudják, hogy jobb 
adni, mint kapni. Örömmel tölt 
el, hogy az Úr egyre több em-
bert indít arra, hogy testvéri se-
gítséget nyújtson a másiknak, 
hogy cselekedeteikkel is bizo-
nyítsák szeretetüket. Amint a 
Magyarok Kenyere akcióban a 
15 millió búzaszem összetar-
tozik, s válik eggyé a lisztben, 
úgy kell nekünk is összefogni 
Isten országának építéséért – 

A magyarok kenyeréből kaptak a sámuelesek is

Testvére magyar a magyarnak
Idén immáron tizedik alkalommal hirdették meg a Magyarok Ke-
nyere búzagyűjtő jótékonysági akciót. Kárpátalja gazdatársadal-
ma ezúttal is hatalmas összefogásról, segíteni akarásról tett tanú-
bizonyságot azzal, hogy több mint 100 tonna gabonát adtak ösz-
sze. Az ebből készült liszttel, kenyérrel az egyházi intézményeket, 
elesetteket, rászolulókat támogatják. Idén a Sámuel Alapítvány-
hoz tartozó családok is részesültek az adományból. Az elmúlt hé-
ten Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Köz-
pontjának igazgatója és Sipos Géza, a beregszászi székhelyű Sá-
muel Alapítvány elnöke házhoz is szállított családonként egy-egy 
zsák lisztet és néhány frissen sült kenyeret. Néhány helyre mi is 
elkísértük az adományozókat.

nyilatkozta lapunknak Nagy Béla.
– A Sámuel Alapítványhoz je-

lenleg tíz család tartozik, ezek kö-
zül 8 családtípusú gyermekotthon, 
1 befogadó- és 1 gyámcsalád, és 
ezúttal is hálás szívvel köszönöm 
meg nevükben is, hogy őket is be-
vonták a támogatottak körébe – ve-
szi át a szót Sipos Géza. – A Magya-
rok Kenyere programnak az össze-

tartozás évében még inkább megnő 
az eszmei értéke, még inkább kife-
jezi, hogy testvére a magyar a ma-
gyarnak. A keresztyén ember pe-
dig tudja: a jókedvű adakozót sze-
reti és megáldja az Isten. Hiszem, 
hogy aki adakozott, az sokkal töb-
bet fog kapni. 

– A családtípusú gyermekott-
honok számára, ahol általában tíz 
körül mozog a gyereklétszám, bi-
zony nagy segítség minden kis ado-
mány – vallja Kiss Lívia, a viski 
családtípusú gyermekotthon anyu-
kája, aki férjével és néhány gyerek-
kel éppen Beregszászon járt isko-
lai felszereléseket vásárolni, így be-
jöttek az adományt is átvenni. – Mi 
jelenleg kilenc gyereket nevelünk. 
De, hála Istennek, ahogy nőnek, 

úgy szaporodunk. Már egy lá-
nyunkat férjhez adtunk, így kap-
tunk egy vőt és egy unokát is, 
akiket mindig örömmel várunk 
haza. Nálunk öt kenyér általában 
elfogy egy nap alatt, persze attól 
függ, hogy mit főzünk. Egy da-
gasztáshoz legalább 3 kiló lisz-
tet használok, és hét nagy tep-
si pizza készül egy-egy alka-
lommal. Amikor a kerti munkák 
már megengedik, kenyeret is sü-
tünk, úgyhogy nagyon jól jött ez 
az adomány.

– Egyébként mi önellátásra 
törekszünk – veszi át a szót a férj, 
József. – Van egy 30 szotekes 
háztájink egy 12 x 7 méteres fó-
liasátorral, és igyekszünk saját 
részre mindent megtermelni, ami 
a konyhában szükséges. Kezd-
jük a retekkel, majd palántázunk, 
mindenből egy keveset, és szin-
te fagyokig szedhetjük a papri-
kát, paradicsomot, uborkát. Idén 
50 zsák krumplit sikerült betaka-
rítanunk. Emellett bérelünk is 80 
szoteket, amelyen kukoricát ter-
melünk, azt pedig az állatainkkal 
etetjük fel, így a húst is előállít-
juk a család számára. A gyereke-
inket is igyekszünk a tisztességes 
munka megbecsülésére nevelni.

A nagyberegi családtípusú 
gyermekotthonba a közelmúlt-
ban 7 új gyerek érkezett, mivel 
nyolcan már kirepültek a fészek-
ből: dolgoznak, tanulnak, ketten 
férjhez mentek, de gazdagodtak 
három unokával. Füzesi Sándor és 
Olga az otthon maradt három gye-
rekhez kettőt szeretett volna befo-
gadni, de hét lett belőle. A két gye-
rekkel már találkoztak is, amikor 
szóltak nekik, hogy öt testvért kel-
lene befogadni, hogy ne válasszák 
szét őket. Felajánlották számukra, 
hogy a kettőt inkább más családba 
viszik, de Olga nem tudott lemon-
dani a testvérpárról, mert, mint 
mondta, már álmodott velük. Így 
aztán érkezett hét kis- és nagyka-
masz. Ide is jól jött hát a segítség, 
hisz, mint mondja, 5 kg lisztet kell 
bedagasztani egyszerre, ha példá-
ul fánkot sütnek. 

Hasonlóképpen a beregszá-
szi Ilosvayéknál is, ahonnan 
szintén kiléptek már néhányan 
a nagybetűs életbe, s most újabb 
gyerek érkezett a családba. Jól 
jön nekik is a segítség, akár a 
többieknek, ahová Nagy Béla és 
Sipos Géza szintén eljuttatták a 
szeretet kenyerét.

Marton Erzsébet

Szeptember 1-jén országszerte 
megkezdődhetett a 2020/2021-
es tanév. A koronavírus jár-
vány miatt elrendelt karan-
ténnak köszönhetően az isko-
lák nem a megszokott módon 
fogadhatták a tanulókat.

A Beregszászi 4. Számú Kos-
suth Lajos Középiskola hetven-
hét elsős nebulója azonban izga-
tottan várta már az első csengőt. 

A szokásostól eltérő ünnep-
ségen a kicsiken kívül a végzős 
diákok, valamint a tanárok ve-
hettek részt, szigorúan betartva 
a karantén szabályait.

Az esemény kezdetén az osz-
tályfőnökök a hagyományokhoz 
híven a Tudás Kapuján vezették 
keresztül az elsős diákokat. A 
megjelenteket Gladun-Junko Ju-
dit igazgatóhelyettes köszöntöt-
te. „Nagy nap ez a mi számunkra, 
hogy elkezdődhetett egy újabb 
tanév. Nagy lelkesedéssel várta 
mindenki hogy becsengessenek. 
Az elsősök azért, mert új hely-

Rendhagyó tanévnyitó a Beregszászi 
4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában

re lépnek be, új barátokkal ismer-
kedhetnek meg, a végzősök pedig 

azért, mert számukra az idei évben 
véget ér a középiskolai oktatás, és 
már a nagybetűs élet küszöbén áll-
nak” – emelte ki. 

„Ma tudatosítjuk magunkban, 
hogy mennyi mindent elértünk már, 
és mi minden áll még előttünk. Vár-

tuk ezt a napot, de talán kicsit tar-
tottunk is tőle. Egy hosszú út vár 
még ránk, sok akadállyal, de an-
nál több boldogsággal” – szólt a 
jelenlévőkhöz Kocsis Petra 11. 
osztályos tanuló. 

Ezt követőn az elsősök letet-
ték ünnepi esküjüket, mely által 
teljes jogú tagjai lettek az iskola 

közösségének. Majd a végzősök 
ajándékkal és egy tánccal köszön-
tötték őket.

Az ünnepséget követően a 
tantermekben osztályfőnöki órá-
val kezdődött az új tanév.

-nitta-
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A bennfentesek tudni vélik, 
hogy korábban Görögországból, 
legutóbb pedig Odessza környé-
kéről érkeztek ebből a gyümölcs-
ből komolyabb tételek, hogy az 
éléskamrák polcain véletlenül se 
maradjon üresen a legfinomabb-
nak mondott lekvár helye. 

– Tudomásul kell vennünk, 
hogy kinyílt a nagyvilág, még 
a koronavírus okozta vészhely-
zet sem jelentett akadályt, hogy 
ezek a szállítmányok idejében 
megérkezzenek hozzánk – álla-
pítja meg rezignáltan Szimcsera 
János nagybégányi gyümölcs-
kertész, aki apósával, Barkaszi 
Bélával három évvel ezelőtt te-
lepített bő egy hektáron vegyes 
gyümölcsöst. – Mindezzel együtt 
kell élni – folytatja az agrárium 
iránt elkötelezett, és az új dol-
gokra igencsak fogékony fia-
talember. – Csak akkor leszünk 
versenyképesek, ha mind meny-
nyiségben, mind minőségben ha-
sonlót vagy még jobbat produká-
lunk a külföldi kollégáknál. Így 
aztán a családban az elején eldön-
töttük: intenzív gyümölcsöst tele-
pítünk, annak minden tartozéká-
val és jellemzőjével, beleértve a 
magas színvonalú agrotechnikát 
és növényvédelmet.

– A sorok között járva látom, 
hogy az almafák mellett ősziba-
rack, szilva és körte is helyet ka-
pott az ültetvényben. 

– Hosszas mérlegelés és ér-
deklődés után négy almafaj-
ta – Pinova, Champion, Idared, 
Florina – mellett döntöttünk az-
zal a számítással, hogy a gyü-
mölcs betakarítása ne essen egy-
be. Az eltarthatóság ugyancsak 
fontos szempont volt, hisz ősszel 
nagyon nehéz vevőt találni még 
a legkiválóbb minőségű árura is. 
A szilvánál (Stanly) a szállítha-
tóságot és a pulton tarthatóságot 
vettük leginkább figyelembe, il-
letve azt, hogy az itteni vásárlók 
már megkedvelték ezt a fajtát. 
Az őszibarack (Redhaven) meg-
választásánál hasonló körültekin-

Négy-öt ga�da öss�ehajol

Csak a minőség számít
A tavaszi fagyok, az áprilisi hideg éjszakák, majd a nyár eleji mon-
szunszerű esőzések miatt igencsak kedvezőtlenül alakultak az idő-
járási körülmények a kárpátaljai gyümölcskertészek számára, ám 
ennek ellenére mind a nagybani, mind a kistermelői piacok telítve 
vannak különböző gyümölcsfélékkel. Meglepő módon kajszibarack 
is kapható, pedig az még mutatóban sem maradt az itteni kertek-
ben, mivel április elején a fákat teljes virágzásában érte a mínusz 
hét-nyolc fokos hideg. 

téssel jártunk el, s még azzal is szá-
molunk, hogy az itteni cukrászdák, 
joghurtkészítők előszeretettel ezt 
használják alapanyagul. 

– A körte esetében mi szólt leg-
inkább a Talgar szépe mellett?

– Téli körtéről lévén szó, ezt 
nem szükséges nyomban a betaka-
rításkor értékesíteni. Meglátásom 
szerint a sokszor telítettnek tűnő 
nyugat-ukrajnai gyümölcspiacon a 
körte iránt mindig nagy az érdek-
lődés, annál az egyszerű oknál fog-
va, hogy kevés van belőle. Egyelő-
re legalábbis. Éppen ezért azt ter-
vezzük, hogy sikeres pályázat ese-
tén jövőre egy egész hektárt telepí-
tünk ebből a gyümölcsből.

– Mennyiben segítette a Ma-
gyar Kormány által a kezdetektől 

fogva felkarolt Egán Ede Gazda-
ságfejlesztési Program a terveik 
megvalósítását?

– Ha nincs ez a lehetőség, akkor 
bele se vágunk a nagybani kertész-
kedésbe. Hisz mind a minőségi sza-
porítóanyag, mind a permetező be-
rendezés, vagy akár a szárzúzó és a 
talajmaró beszerzése is csak így vált 
lehetségessé. Továbbra is szigorú-
an ügyelünk arra, hogy megmarad-
junk a családi gazdálkodási modell 
keretei között, minden teendőt mi 
magunk végezzünk el, s legfeljebb 
majd a betakarításkor foglalkoztas-
sunk néhány napszámost. Csak a 

magunk erejére hagyatkozunk, ám 
ezzel együtt is egyre inkább látni 
kell, hogy a megtermelt áru értéke-
sítése az elkövetkező években csak 
szervezett keretek között lehet sike-
res. Barátom és gazdatársam, Ha-
lász László mindig arra figyelmez-
tet, hogy aki hallja az idők szavát, 
az rendszerben gondolkodik. 

– Évszázadok óta az a világ leg-
természetesebb dolga, hogy a föld-
műves egyedül állítja elő termékét, 
ám az áru piaci elhelyezésekor mos-
tanság már elkél a külső segítség 
– állítja határozottan a mezőgazda-
sági szaktanácsadóként is működő 
Halász László, akivel tehát nem vé-
letlenül futunk össze Szimcseráék 
gyümölcsösében. Most is éppen a 
következő permetezés részleteit be-
szélik meg a gazdával. – Az imént 
említett, az Egán Ede nevével fém-
jelzett projektnek köszönhetően az 
elmúlt négy év alatt több mint 350 
hektárnyi gyümölcsöst telepítettek 
a megye alföldi, főként magyarok 
lakta részein. Bár ezek nagysága át-
lagosan csupán másfél-két hektár, a 
termés értékesítése két-három éven 
belül így is komoly gondot jelent 
majd a tulajdonosok számára. Ezt 
előre látva termesztői kistérségen-
ként sorra alakulnak meg az Egán 
Ede Körök, amelyeknek a tagok 

folyamatos továbbképzése mellett 
feladata lesz az áru terítése, a pia-
ci mozgások folyamatos figyelése. 
Fel kell készülnünk rá, hogy a ver-
senyhelyzet a továbbiakban még 
inkább élesebbé válik. Szerencsé-
re a Kárpát-medencében, így a Kár-
pátalján termett gyümölcsök íz- és 
aromavilágával kevesen tudják fel-
venni a versenyt. Néhány héttel ez-
előtt vidékünkön újra megnyíltak a 
termálfürdők, amelyek turisták ez-
reit vonzzák az ország belsejéből. 
Így nap mint nap azt tapasztalom, 
hogy a Kárpátokon túlról érkezett 
vendégek tudatosan keresik a helyi 

termékeket. Amennyiben ezek mi-
nősége kiváló, hajlandók a maga-
sabb árat is megfizetni. Ám a me-
gyében mostanság szükségmeg-
oldásként alkalmazott utcai árusí-
tás már több mázsa gyümölcs ese-

tében sem jöhet számításba. Ezért 
kellenek azok a gyümölcspavilo-
nok, amelyeket megyeszerte a tu-
risták által leginkább látogatott he-
lyeken állítunk majd fel. Meggyő-
ződésem, hogy a Kárpátaljai Ter-
mék márkajelzéssel ellátott áruk 
igen nagy keresletnek örvendenek 
majd. Ezek között a friss fogyasz-
tásra szánt gyümölcsök mellett ter-
mészetesen ott lesznek a különböző 
lekvárok, ivólevek is. Az egységes 
arculat kialakítása tehát ugyanúgy 
fontos, mint ahogy szükségszerű a 
növényvédő szerek, műtrágya stb. 
közös beszerzése. 

– A mai földműves állandóan 
keresi a kitörési pontokat.

– Amikor is próbál olyan pia-
ci rést találni, ahol kisebb a konku-
rencia, és a termék nagyobb haszon 
reményében vihető piacra. Néhány 
évvel ezelőtt gondoltam egy meré-
szet, s magaskordonon csemege-
szőlő termesztésébe kezdtem. Ma 
már egy félhektáros ültetvény bol-
dog tulajdonosa vagyok, és emellett 
három esztendeje konténeres szőlő-
oltványokat állítok elő. 

– Egy új termék elfogadásához 
bizony időre van szükség. Márpe-
dig a konténeres szőlőoltvány vidé-
künkön mindenképpen ezek közé 
tartozik. 

– Szerencsére a világhálónak 
köszönhetően bárki utánanézhet, 
mit is tudnak ezek az oltványok. 
Ahhoz sem kell sok idő, hogy vá-
sárlóim meggyőződjenek róla: a 
dolog a valóságban is nagyszerűen 
működik, hisz a portánkon kialakí-
tott bemutató részlegen mindent do-
kumentáltunk, többek között azt is, 
melyik növényt mikor ültettük el. 

– Első látásra feltűnik: pa-
zar a választék.

– A nálunk érdeklődők mint-
egy 70 csemege- és borszőlő kö-
zül választhatnak. Igaz, ennél vi-
szont jóval több fajtát próbálok 

ki. A szőlőoltványok szaporításá-
val foglalkozó kárpátaljai kerté-
szek kedvező helyzetben vannak, 
mivel az alternatív postai szol-
gáltatások segítségével könnyen 
beszerezhetjük mind az ukrán, 
mind az orosz, mind a moldáv 
szőlőnemesítők által kikísérle-
tezett legújabb fajtákat. Monda-
nom sem kell, a magyarországi 
kollégákkal való együttműködés 
ugyancsak szoros. Csupán érde-
kességként említem, hogy kipró-
bálás alatt áll több amerikai és 
két japán csemegeszőlő fajta is. 
Ez utóbbiak neve: Gold finger és 
Manikür finger.

– Úgy tűnik, a kárpátaljai 
gyümölcskertészek folyamato-
san keresik az újabb kitörési 
pontokat. 

– Az egyik bölcs ember nem-
rég úgy fogalmazott, hogy az élet 
voltaképpen nem is szól más-
ról, mint arról, hogy megfelel-
jünk az újabb és újabb kihívá-
soknak. Ennek a megállapítás-
nak a tükrében ne csodálkozzunk 
azon, hogy Kárpátalján már több 
kiviültetvényt is számon tartunk, 
miközben számos bodzakertésze-
tet számolnak fel. Egyre többen 
kísérleteznek vörös áfonyával, 
hagyományos mogyoróval. Az 
utóbbi években jónéhány dióst 
is telepítettek, ezek mindegyikét 
csöpögtető öntözéssel látták el. 
De hallottam már arról is, hogy 
a legmerészebbek datolyaszil-
va-ültetvények meghonosításán 
gondolkodnak. Örvendetes mó-
don a gyümölcspaletta így válik 
egyre színesebbé. 

Kovács Elemér

Szomorú dátum 1920. június 
4. Száz éve hívnak minket hatá-
ron túliaknak. Wass Albert így 
biztat bennünket: „A nemzet éle-
te a kultúrával azonos, nem a po-
litikai történésekkel, melyek csak 
átfutnak fölötte, mint a szél. A 
kultúra és a nemzet azonossága 
az a mindeneken felül álló erő, 
mely ellen tehetetlenek a fegy-
verek, és mellyel szemben értel-
müket vesztik a szögesdrótok”.

     Az Együtt Sárosorosziért 
civil szervezet idén ünnepli öt-
éves fennállását. Emberi életek-

Játszótéravatás az évfordulók jegyében

„Piros tulipán” Sárosorosziban    
   Ez az esztendő számos évfordulót, megemlékezést tartalmaz. Az 
egyik ezek közül, mely a legközelebb áll hozzánk, Sárosoroszi lakó-
ihoz, hogy községünk 760 éves lett. Első történelmi írásos említése 
1260-ból való. A történelem viharai nem kímélték településünket 
sem. Volt olyan időszaka, mikor benne csak kilenc lakott ház állt, 
de olyan is, hogy óvodájában több mint 50 gyerek játszott, ami-
ből következik, hogy lakosságának száma közelített az ezer főhöz.

ben mérve nem sok ez az idő, de az 
eltelt évek alatt igyekeztünk élni a 
lehetőségekkel, segíteni, fejleszte-
ni ott, ahol, és úgy, ahogy tudunk. 
Például az, hogy a községünkben 
működő hagyományőrző együt-
tesek – Boróka gyermek néptánc-
csoport, Kökörcsin hagyományőr-
ző csoport, Hangraforgó könyvtári 
együttes – eszközei, fellépő ruhái 
megújulhatnak, a szervezet mun-
kájának is köszönhető.

    Ezt az esztendőt szerettük vol-
na emlékezetessé tenni az évfordu-
lók miatt. A tervezéskor nem gon-

doltuk, hogy a COVID-19 kitörése 
teszi igazán felejthetetlenné.   

Református népiskola 1797-ben 

kezdte meg működését a község-
ben, a templommal szemben. Mi-
után 1946-ban átszervezték a fele-
kezeti iskolákat, óvodaként műkö-

dött tovább 1986-ig. Akkor nyílt 
meg a kétszintes korszerű, új épü-
let. A tanítói lakást és az egy szobá-

ból álló régi iskolát ekkor bontották 
le. A Kárpát-medencei Óvodafej-
lesztési Programnak köszönhetően 
2018-tól az óvodások az általános 

iskolában kaptak helyet. Szerve-
zetünk a népiskola helyére megál-
modta „Piros tulipán” játszóterét, 

a Magyar Állam, a Beth-
len Gábor Alapkezelő pe-
dig segített a megvalósí-
tásában, és ezzel tulaj-
donképpen nem tettünk 
mást, minthogy vissza-
adtuk a gyerekeknek azt 
a területet, mely 223 éve 
az övék. Nemrégiben en-
nek ünnepélyes átadására 
kerülhetett sor. 

Sajnos a kialakult 
helyzet miatt, betartva 
az előírásokat, csak szűk 
körben tehettük ezt meg. 
A délután folyamán fel-
lépett a Cifra Banda, a 
Kökörcsin csoport, a Bo-
róka néptánccsoport né-
hány tagja, de bemutatko-
zott a Hangraforgó citera 
együttese is. Természete-

sen nem maradhatott el a születés-
napi torta sem. Az átadó ünnepség 
a Cifra Banda táncházával zárult. 

Gáti
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Szeretnék adni egy pár hasz-
nos tanácsot, mire is kell külö-
nös figyelmet fordítani az őszi 
kalászosok vetésekor. Először 

Talajelőkészületi munkálatok 
az őszi kalászosok vetése előtt

Sajnos az utóbbi években az aszályos hónapok száma egyre növekszik. 
Ezt a tudósok a klímaváltozással magyarázzák. Úgy látszik, ez így is 
van, mert a 2020-as év második fele is nagyon aszályosra sikeredett, 
és ez ki fog hatni az őszi talajelőkészítő munká-
latokra is. Szinte lehetetlen szántani, kellőképpen 
és minőségesen előkészíteni a talajt az őszi kalá-
szosok vetéséhez. Ezért a talajelőkészületi mun-
kálatok késni fognak, és a vetés is el fog tolódni. 
De nem szabad elcsüggednünk. A talajelőkészületi 
munkálatok intenzitását meg kell gyorsítanunk és 
minél hamarabb ezeket a kultúrákat el kell vet-
nünk. Az őszi búza magvának az októberi hónap-
ban a földbe kell kerülni, ha jó termést akarunk 
elérni. Az is igaz, hogy az utóbbi években az október és novemberi hó-
napok elég melegek, a fagyok is későbben állnak be, ami nagyon po-
zitív jelenség az őszi kalászosok vetése szempontjából, mert a vegetá-
ciós időszak elhúzódik és a növények megerősödnek.

is jól előkészített talajba kell vetni 
a magokat. Másodszor, ne felejt-
sük el azt sem, amiről már több-
ször is írtam a cikkeimben: csak 

ellenőrzött, jó minőségű, csá-
vázott vetőmagot vessünk. Saj-
nos, nem tudom, milyen okok-
ból, a vetőmag beszerzése ebben 
az évben nagyon sántikál, még a 
vetőmagforgalmazó cégek is csak 
kisebb mennyiségben és nagyon 
drágán árulták a vetőmagokat, 
100 kg jó minőségű vetőmag ára 
elérte az 1000–1200 hrivnyát, ez 
nem mindenki számára elérhető.

Ami engem nagyon aggaszt, 
mert pénzhiány miatt a gazdák 
nem fognak venni ilyen drága ve-
tőmagokat, és a saját vetőmagjai-
kat fogják vetni. De legalább ve-
tés előtt végezzék el a csávázást! 
Sajnos a legtöbb termelő vetés 
előtt gyakorlatilag nem használ 
műtrágyát, különösen most, ősz-
szel a foszfort és káliumot kelle-
ne pótolnunk, ami lényegesen nö-
veli a jövő évi terméshozamot és 
a növények áttelelését.

Azoknak a gazdák, akik hasz-
nálták a biotrágyát, amiről már so-
kat írtam, nagy szerencséjük van, 
mert a fent megemlített problémát 

már megoldották, és ami nagyon 
lényeges, nem drágán (300-400 
hrivnya/ha). 

Az ősziek kelése után külö-
nös figyelmet kell majd fordíta-
nunk a rágcsálók (egerek) meg-
jelenésére, mert ilyen aszályos 
időszakban a rágcsálók gyorsan 
felszaporodnak és óriási káro-
kat okoznak a vetésekben. Azért 
a gazdáknak állandóan fel kell 
rájuk figyelni. Ha az őszi me-
leg napok hosszú időre elhúzód-
nak, és netalán a növények túl-
nőnek, akkor különös figyelmet 
kell fordítani a betegségek meg-
jelenésére (lisztharmat, baktéri-
umos foltosság). Ha ez így len-
ne, akkor mi Önöket idejében 
fogjuk értesíteni cikkeinkben 
és a rádión keresztül.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Ebben a cikkünkben az édes-
burgonya ültetés utáni, év köz-
beni ápolásáról szeretnénk tájé-
koztatni olvasóinkat. Tudva azt, 
hogy az édesburgonya egy igen 
fagyérzékeny növény, 
a kiültetését érdemes 
kitolni egészen május 
végéig, június elejé-
ig, mindaddig, amíg 
az éjszakai fagyok el 
nem múlnak. Azok 
után, hogy kiültettük 
a palántákat (3-4 nö-
vény/m2), folyamatos 
odafigyelést és gondozást igé-
nyelnek.

Öntözés. Az ültetést követő-
en az első és nagyon fontos fel-
adatunk a növények beiszapoló 
öntözése. Ez azért nélkülözhe-
tetlen, mert a dugványok, palán-
ták nem, vagy csak nagyon kevés 
gyökérzettel rendelkeznek, ezért 
a beiszapoló öntözéssel egy szo-
rosabb növény-talaj közötti kap-
csolatot tudunk létrehozni, ezzel 
sokkal biztosabb foganást érve el. 
Abban az esetben, ha már az ön-
tözőrendszert betelepítettük, ak-
kor a beiszapoló öntözést azzal, 
ha viszont nincs telepítve, akkor 
közvetlenül az ültetést követően 
locsolókannával vagy slaggal vé-
gezzük el. Az ültetést követő két-
három hétben (június) intenzív 
öntözést igényel, de a vegetáció 
további szakaszában is (július-au-
gusztus) fontos a kellő mennyisé-
gű csapadékutánpótlás. Ezt elvé-
gezhetjük szalagos csepegtetővel 
vagy esőztető öntözéssel is. A kel-
lő mennyiséget azért hangsúlyoz-
tuk ki, mert ügyelnünk kell arra, 
hogy ne öntözzük túl növényein-
ket. A batáta nem szereti a pangó 
vizet, és túlöntözése esetén elő-
fordulhat, hogy raktározó gyö-
kereit (gumóit) nem fejleszti. Au-
gusztus végétől egészen szeptem-
ber végéig (betakarításig) már le-
hetőleg ne, vagy csak nagyon in-
dokolt esetekben öntözzünk.

Gyomirtás. Az édesburgo-
nyának vegyszeres gyomirtása 
még nem ismert, de egészségügyi 
és környezetvédelmi megfonto-
lásból meglátásunk szerint nem 
is indokolt. Abban az esetben, 
ha a területünk gyommagvaktól 
nem túlzottan fertőzött, akkor a 
szezonunk folyamán 2-3 mecha-
nikai gyomirtás (kapálás) elegen-
dő lehet. A területünket addig kell 

Az édesburgonya (batáta) 
ültetés utáni teendőiről

a gyomoktól tisztán tartani, amíg a 
batáta lombozata be nem teríti a ta-
laj felszínét, mert onnantól érvény-
be lép a növény gyomelnyomó ha-
tása. Szélesebb sortávolságok ese-

tén a sorközöket géppel 
is megmunkálhatjuk. A 
mechanikai gyomirtás 
viszonylag könnyen ki-
vitelezhető és a növény 
számára is egy jobb, le-
vegősebb felső talajfel-
színt biztosít, és alkal-
mat ad az esetleges fej-
trágya bedolgozására.

A mechanikai gyomirtáson kí-
vül alkalmazhatunk talajtakarást. 
Ebben az esetben a soroknál bak-
hátakat alakítunk ki és azokat fe-
kete fóliával takarjuk. A talajtaka-
rás egy nagyon praktikus és hasz-
nos termesztéstechnológiai esz-
köz, amely néhány hátránya mel-
lett számos előnnyel rendelkezik: 
gyommentesen tartja a sorokat; 
védi növényeinket a hirtelen lezú-
duló, nagy mennyiségű csapadék-
tól; fekete színének köszönhetően 

hamarabb felmelegíti a talajt; féke-
zi a talaj párologtatását. A fekete-
fóliás talajtakarás egyik nagy hát-
ránya, hogy mit is kezdjünk a már 
szezon végén felszedett, elhasz-
nált fóliával. Ezt a hátrányt máris 
kiküszöbölhetjük a már Magyaror-
szágon is beszerezhető, lebomló ta-
lajtakaró fóliával. Teljesen környe-

zetbarát, hiszen kukoricakeményí-
tőből készül, így betakarítás után a 
talajba forgatva 100%-ban lebom-
lik. A fóliatakarás hátrányai közt 
említhetjük még meg, hogy nincs 
talajfelszín mozgatás – ami a me-
chanikai gyomirtás előnye –, ezáltal 
levegőtlenebb, tömörödöttebb talaj-
szerkezetet kaphatunk, és a fóliata-
karással fedett sorok a nyári csapa-
dékmennyiségből nem tudnak ka-
matoztatni. Kivétel ez alól a feke-
te agroszövet. Ennek használatá-
val szintén megakadályozhatjuk a 
sorok elgyomosodását, de áteresz-
tik az esővizet, csak ennek a tech-
nológiának az alkalmazása rendkí-
vül megemeli a kiadásainkat.

A hajtások felszakítása. Az 
édesburgonya ápolási munkái közé 
sorolják még a legyökeresedő haj-
tások felszakítását. Az ezzel kap-
csolatos munkálatokról is megosz-
lanak a termelői tapasztalatok, vé-
lemények. Az édesburgonya eseté-
ben, hasonlóan a szamócához vagy 
a borostyánhoz, a föld feletti vege-
tatív részei több méteresek is lehet-
nek. Ott, ahol a batáta hosszú haj-
tásainak nóduszai (levelek hónal-
jai) érintkeznek a talajjal, legyö-
keresednek és beindítják a gumó-
képződést. Ezek a fiatal gyökérgu-
mók elvonják a tápanyagot a „főgu-
móktól”, gátolva azok növekedését. 

Ezért vannak, akik javasolják 10-14 
napos rendszerességgel a hajtások 
mozgatását, felszakítását. A hajtá-
sok mozgatásával, emelgetésével 
megakadályozzuk, hogy a hosszú 
indaszerű leveles hajtások legyö-
keresedjenek, vagy a már legyö-
keresedett hajtásokat felszaggat-
juk, megakadályozva ezzel a gyö-

kérzet további fejlődését, gumó-
képződését. Mi magunk is ezt a 
technológiát alkalmazzuk és ja-
vasoljuk. Viszont akadnak olyan 
termelői álláspontok is, akik azt 
vallják, hogy minél nagyobb gyö-
kértömeggel rendelkezik egy nö-
vény, annál több vizet és tápanya-
got tud felvenni a talajból, tehát 
megfontolandó az ily módon le-
gyökeresedett hajtások felszakí-
tása. Arra a kérdésre, hogy meny-
nyire fontos ez az év közbeni 
ápolási munkálat, az önmagunk 
termelői tapasztalata tudja majd 
megadni a választ.

Tápanyagellátás és növény-
védelem. Ami az édesburgonya 
tápanyagigényét illeti, hasonló-
an a többi gyökérzöldséghez, ez 
is a káliumtúlsúlyos tápanyago-
kat részesíti előnyben. A kálium 
mennyiségének nagy részét a 
talajelőkészítéskor, míg a többit 
a tenyészidőszak folyamán jut-
tatjuk a talajba. A foszfor meny-
nyiségét az ültetéskori és az ül-
tetést követő időszakban kell ki-
juttatni. Nitrogénigénye átlagon 
alulinak mondható, és ezt alap-
trágyaként és fejtrágyaként ad-
hatjuk a növénynek. A fejtrágyá-
zást a tenyészidőszak folyamán a 
talajba bedolgozva, vagy fóliata-
karásos technológia esetén cse-
pegtető rendszeren keresztül jut-
tathatjuk ki. Fontos elem még a 
magnézium, a kalcium, a bór és 
a cink. Ezek kijuttatása lomb-
trágya formájában is megoldha-
tó, akár biológiai készítmények-
kel is. Szervestrágyázás esetén 
nem szabad megfeledkeznünk a 
talajfertőtlenítésről, mert a szer-
ves trágyában található kártevők 
nagy kárt tudnak majd okozni ké-
sőbb a gumókban. 

Növényvédelmi szempontból 
a védekezést egyelőre a talajlakó 
kártevőkre és a rágcsálókra kell 
összpontosítani. A batáta több is-
mert betegsége vidékünkön még 
nem jelent meg, ennek valószí-
nű klimatikus okai vannak. Leg-
veszélyesebbek a gumót károsító 
pajorok, drótférgek. Ellenük ha-
gyományos talajfertőtlenítő sze-
rekkel védekezhetünk, de léteznek 
már biológiai módszerek is, pél-
dául rovarpatogén gombafajok. A 
Metarhiziumanisopliae rovarokon 
élősködő gombafaj spóráit például 
több talajoltó készítmény is tartal-
mazza. A rágcsálók is nagy károkat 
tudnak okozni, főleg a narancssár-
ga húsú fajták esetében. Ezért fon-
tos megakadályozni ezen kártevők 
felszaporodását is.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Minthogy több százezer magyar 
honpolgárnak van legalább né-
hány tőke szőlője, ezért igen sok 
embert érdekel az, hogy miként 
időzítse a szőlő szüreti munká-
it: korán szedje le a szőlőt, hogy 
megmentse a darazsak, a rigók 
és a seregélyek kártételétől, a rot-
hadástól, vagy a jobb minőség re-
ményében késleltesse a szüretet?

Valamikor a hegyközségek veze-
tői minden évben a szőlő érési menete 
alapján meghatározták a szüret köte-
lező időpontját, de számos történelmi 
borvidéken most is kötelező az előírt 
szüreti idő szigorú betartása. (Egyes 
borvidékeken még a betakarítható 
mennyiséget is hivatalosan maximál-
ják a minőség védelme érdekében.)

Csináljunk próbaszüretet! Ez 
abból állt, hogy leszedünk két kiló, 
átlagosan érett szőlőt, burgonya-
nyomón átpréseljük, a mustot fehér 
vásznon átszűrjük, majd pedig must-
fokolóval megmérjük a cukortartal-
mát. Ha a must 20% cukrot tartal-
maz, abból – átlagos körülmények 
között – 12 térfogat százalék alko-
holtartalmú bort lehet erjeszteni, a 
must tehát nem szorul javításra.

Mustfokoló a szaküzletekben 
beszerezhető, de kell hozzá egy 
mérőhengert is vásárolni. Igaz, a 
mérés akár egy befőttesüvegben 
is elvégezhető, de akkor sok must 
kell hozzá. Ügyelni kell a mérés 
során a must hőmérsékletére, mert 
a hideg mustban a fokoló a valósá-
gosnál több, a melegben pedig ke-
vesebb cukrot mutat ki. 

Nagyon fontos a pince és az 
erjesztő edények gondos előkészí-
tése. Az eredményes borászkodás 
alapja a tisztaság, ezért a pincét 
idejében, alaposan ki kell takarí-
tani. Ne maradjon benne semmi 
romlékony anyag (tárolt sárgaré-
pa, gyümölcs, burgonya stb.). A 
falakat söpörjük le, meszeljük ki, 
alaposan szellőztessünk! A szüreti 
edényeket mossuk ki! Nagy segít-
séget jelentenek a műanyag tölcsé-
rek, vödrök, kádak, amelyek köny-
nyen tisztán tarthatók. A faedénye-
ket jó előre be kell áztatni, mert a 
tavalyi szüret óta kiszáradtak.

A gondos szőlősgazda a hordó-
kat egész éven át ápolgatja, rend-
szeresen kénezi. Most még egy-
szer át kell a hordókat vizsgálni: a 
jó hordókat ajánlatos hideg vízzel 
megtölteni, majd egy-két nap múl-
va kiüríteni belőlük a vizet, kicse-
pegtetni és lekénezni. Erre a cél-
ra hektoliterenként egy szál kén-
lapot égessünk el bennük. A pené-
szes hordókat először trisós forró 
vízzel öblítsük át állandó mozga-
tás közben, azután többször töltsük 
meg hideg vízzel! A beteg, penészes 
hordót a szagán kívül arról lehet e 
legegyszerűbben felismerni, hogy 
benne a kénlap nem ég el, elalszik.

Kisebb mennyiségű mus-
tot eredményesen lehet erjeszteni 
üvegballonban vagy demizsonban 
is. Ezeket ugyancsak gondosan ki 
kell mosni a megtöltésük előtt. A 
műanyag edények, kannák a must 
erjesztésére nem alkalmasak.

Ami a szőlő feldolgozását ille-
ti, ajánlott a zúzó-bogyózó haszná-
lata, amely elkülöníti a fürtök ko-
csányát, tehát gyorsabbá és köny-
nyebbé teszi a préselési munkát.

Nem szabad elmulasztani a 
zagy (azaz a megdarált szőlőbogyó) 
kénezését, mert ezzel fertőtlenítjük 
a mustot és megakadályozzuk a ká-
ros penészgombák elszaporodá-
sát. 100 kg zagyhoz keverjünk 20 
g (azaz 2 dkg) kristályos borként. 
Ha a must erősen penészes szőlő-
ből származik, akkor ezt a mennyi-
séget akár 100 g-ig is fokozhatjuk 
anélkül, hogy a kezelésnek a bor-
ra bármilyen mellékhatása lenne.

A zagyot kétszer préseljük, és 
az első préselésből származó szín-
mustot lehetőleg külön erjesszük 
ki, mert ez a legértékesebb. A túl-
ságosan erős préselés több mustot 
eredményez ugyan, de rontja a bor 
minőségét. Száz kg szőlőből 68-72 
liter mustra számíthatunk.

Az edényekben mintegy 10%-
nyi erjedési űrt kell hagyni, ne-
hogy a must a zajos erjedés során 
az edényből kicsorduljon!

Aki ezeket a szabályokat be-
tartja, az kellemes, friss, illatos, 
egészséges bort készíthet. 

balintgazda.hu/
Kárpátinfo

Szüreti 
előkészületek



Csütörtök Szeptember 10.

Köszöntjük Nikolett, Hunor nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 7.

Köszöntjük Regina nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 8.

Köszöntjük Mária, Adrienn nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 9.

Köszöntjük Ádám, Dominik nevű olvasóinkat!

2020. 
szeptember 2.8 Heti műsor

04:00 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Kevin, a minden6ó

Am. filmsor.
12:30 A Konyhafőnök
14:40 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:25 CSI: Miami 
helyszínelők

Am. krimisor.
01:35 Autogram
02:20 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:45 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac 

Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:55 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:20 Csodás Itália - 
Utazás Olaszor-
szágban, a kin-
csek földjén

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:00 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:30 McMafia

Angol tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 Ne ölj! II

Krimisor.
23:35 Don Matteo

Olas� tévéfilmsor.
00:35 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
01:25 Hogy volt?! - 

Válogató adások
02:20 Rúzs és selyem
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió27

05:20 Angol nyelvű hírek
05:30 Német nyelvű 

hírek
05:35 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'20
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Evangélikus 

riportok
10:40 Önkéntesek
11:05 Biblia és irodalom
11:30 Fűszer és csemege

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:25 Család-barát
16:00 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:10 Öt kontinens
17:45 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

 a nóta
19:55 Akusztik
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Szellem a 

palackból...
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Akusztik
02:40 Fűszer és csemege

Magyar romanti-
kus film

04:45 Bringasport
05:05 Golf magazin
05:30 Női labdarúgó

magazin
06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:30 Forma-2
08:35 Forma-3
09:25 Ute tv
10:00 Sporthíradó
10:25 Bringasport
10:45 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:35 Atlétika - 

Gyémánt Liga
16:45 Sporthíradó
17:00 Boxutca
17:30 Kézilabda 

magazin
18:25 Felvezető műsor: 

Vízilabda
18:45 Vízilabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor:

Vízilabda
20:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
20:15 Vízilabda 

közvetítés
21:20 Értékelő műsor:

Vízilabda
21:45 Sporthíradó
22:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam

04:00 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:30 A Konyhafőnök
14:40 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt
23:15 Házon kívül
23:50 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:25 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 Szuperzöld
02:15 Édesítő
02:50 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:50 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:25 David Atten -
borough és a to-
jások csodája

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Szófia fejedelem-

asszony
Oros� történelmi 
filmsor.

22:25 Kenó
22:35 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 Don Matteo

Olas� tévéfilmsor.
00:35 4 összeesküvő és 

1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Hogy volt?! - 
Válogató adások

02:20 Új idők, új dalai
02:45 Fülszöveg
03:10 Mesterember
03:40 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:35 Kínai nyelvű hírek
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Vallás és 

szabadság
10:20 Evangélikus 

magazin
10:50 Református 

riportok
11:25 Drága kisfiam!

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:50 Útravaló
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Már egyszer 

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

délidőben
23:30 Szellem a 

palackból...
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Már egyszer 

tetszett!
02:20 Drága kisfiam!

Tévéfilm
03:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
 

05:20 Vízilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 Szabadidő
07:55 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Boxutca
11:00 Bringasport
11:15 Jövünk!
11:45 Vízilabda 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Rally Európa-

bajnokság
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:30 Vízilabda 

közvetítés
18:30 Értékelő műsor: 

Vízilabda
18:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
19:00 Vízilabda 

közvetítés
20:00 Értékelő műsor: 

Vízilabda
20:30 Kézilabda 

közvetítés

04:00 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:30 A Konyhafőnök
14:40 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt

Magyar filmsor.
23:20 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
00:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:00 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:10 ÉletmódKalauz
02:50 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska 

Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:55 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

- Titkok a kony-
hából

13:20 Attenborough - 
60 éve a vadonban

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

20:25 Skandináv Lottó

20:40 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Elveszett gyerekek
Német filmdráma

23:15 Kenó
23:20 Elfeledett hőseink
23:50 Szabadság tér ́ 89
00:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
01:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:20 Új idők, új dalai
02:45 Rúzs és selyem

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:35 Kínai nyelvű hírek
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Rome Reports -

Vatikáni híradó
10:35 Így szól az Úr!
10:45 Kereszt-Tények
10:55 Vallás és szabadság
11:00 Biblia és irodalom
11:20 A szaxofon

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

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

repülj - A ma-
gyar Tánc ház-
moz galom - Tör-
ténelem, politi-
ka és zene Simon 
Broughtonnal

23:35 Szellem a 
palackból...

00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?!

05:05 Pecatúra
05:30 Szabadidő
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:20 Atlétika - 

Gyémánt Liga
08:20 Kézilabda 

közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:35 Vízilabda 

közvetítés
11:50 Boxutca
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
15:35 Vízilabda 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor:

Vízilabda
20:00 Vízilabda 

közvetítés
21:00 Értékelő műsor: 

Vízilabda
21:20 Sporthíradó

04:00 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:30 A Konyhafőnök
14:40 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt
23:20 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
00:25 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
01:00 Brandmánia
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:45 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:20 Kvartett
07:50 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:20 Attenborough - 
60 éve a vadonban

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Csak színház 

és más semmi

22:40 Kenó
22:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

23:25 Csontváry
Magyar játékfilm

01:15 Don Matteo
Olas� tévéfilmsor.

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

03:05 Fülszöveg
03:35 Magyar gazda
03:55 Kék bolygó

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű

hírek
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:35 Kínai nyelvű hírek
05:55 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Útravaló
10:20 Isten kezében
10:45 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Baptista 

ifjúsági műsor
11:00 Unitárius 

ifjúsági műsor
11:15 Az aranykesztyű

lovagjai
Krimi

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 580 méter - Ká-

rai Sándor „Ke-
szeg” bányász-
naplója

23:30 Szellem a 
palackból...

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

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

05:05 Szabadidő
05:35 Strandröplabda

országos baj-
nokság

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Vízilabda 

közvetítés
08:40 Bringasport
10:00 Sporthíradó
10:25 Kézilabda 

közvetítés
12:10 Rally Európa-

bajnokság
13:00 Sporthíradó
13:30 Fradi Tv
14:00 MOL Magyar 

Kupa sorsolás
15:00 Vízilabda 

közvetítés
16:20 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Sportlövészet
17:45 Skipper
18:10 Napos Oldal - 

DVTK
20:45 Sporthíradó
21:10 Kézilabda 

közvetítés
00:35 Vízilabda 

közvetítés



Szombat Szeptember 12.

Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 13.

Köszöntjük Kornél nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 11.

Köszöntjük Teodóra, Igor nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzeTeTT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
szeptember 2. 9Heti műsor

04:00 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:50 KölyökKalauz
12:30 A Konyhafőnök
14:40 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt
23:05 Doktor Murphy

Am. filmsor.
00:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:50 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:00 Az Év Hotele
02:40 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

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

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Életkerék
07:50 Ridikül
08:50 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:20 Attenborough - 
60 éve a vadonban

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olas� bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsor.

21:00 Géniusz
Angol életraj�i film

22:40 Kenó
22:50 A kis szemtanú

Angol thriller
00:45 Don Matteo

Olas� tévéfilmsor.
01:45 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:35 Új idők, új dalai
03:05 Mesterember
03:30 Magyar Krónika

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:35 Kínai nyelvű hírek
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:40 Tanúságtevők
11:05 Biblia és irodalom
11:25 Az aranykesztyű 

lovagjai
Krimi

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:45 Életkerék
14:15 Család-barát
15:50 Kincskereső
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Zenei Műhely
22:30 Kolozsvári 

operamesék
23:25 Szellem a 

palackból...
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Az aranykesztyű 

lovagjai
Krimi

 

04:45 Bringasport
05:05 Múlt és 

Jelen
05:35 Tour de 

Hongrie
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 Sportlövészet
10:00 Sporthíradó
10:25 Napos Oldal - 

DVTK
10:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
12:40 Bringasport
13:00 Sporthíradó
13:25 Skipper
14:00 Forma-3
14:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
16:40 Boxutca
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 Kézilabda 

közvetítés
19:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
22:10 Női labdarúgó 

magazin
22:45 Sporthíradó
23:10 Boxutca
23:40 Kézilabda 

közvetítés
03:10 Vízilabda 

közvetítés

04:00 Kölyökklub
04:45 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:05 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:55 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 KölyökKalauz
10:00 Teleshop
11:00 Brandmánia
11:30 ÉletmódKalauz
12:05 Autogram
12:40 Édesítő
13:10 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
14:20 Castle

Am. krimisor.
15:25 Ismeretlen férfi

Angol-am. akciófilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:10 Hajó a vége

Am. vígjáték
00:15 Az Igazság Ligája

Am. akciófilm
02:50 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

04:00 Kívánságpiac
Extra

04:30 Kívánságpiac 
Extra

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:15 Trendmánia
10:50 TechGuru
11:20 Poggyász
11:55 Különös bevetés

Fr. vígjáték
14:00 Dr. Dolittle

Am. családi vígjáték
15:50 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:45 Egyszer volt 

Budán Bödör 
Gáspár
Magyar fikciós so-
rozat

20:50 Kölcsönlakás
Magyar vígjáték

23:00 Zombieland
Am. horrorvígjáték

01:00 Morgen
Magyar-román-fr. 
filmdráma

03:20 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

04:00 Élő 
egyház

04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar 

Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:25 A világörökség

kincsei
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők
13:30 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:30 Partitúra: Bükk
15:25 Meztelen 

diplomata
Magyar filmvígjáték

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

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse 

Szombat
19:40 Zsaru vagy 

csirkefogó?
Bűnügyi vígjáték

21:30 Vérkötelék
Angol filmdráma

23:35 Kenó
23:45 Fábry
01:00 Csak színház 

és más semmi
01:55 Don Matteo

Olas� tévéfilmsor.
02:50 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:40 Család'20

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

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:35 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Magyar 

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

XX. század
11:00 Öt kontinens
11:30 Makrancos hölgy

Magyar filmvíg-
játék

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

Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 Meztelen 

diplomata
Magyar filmvíg-
játék

03:40 Makrancos 
hölgy
Magyar filmvíg-
játék

04:20 Pecatúra
04:45 Forma-3
05:35 Forma-2
06:25 Női labdarúgó 

magazin
06:55 Labdarúgó 

közvetítés
08:55 Bringasport
09:15 Szabadidő
09:45 Kékek
10:20 Forma-3
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
13:05 Kézilabda 

közvetítés
14:45 M4 Sport: 

Forma-1
15:00 Forma-1 - 

Időmérő 
edzés

16:15 M4 Sport: 
Forma-1

16:40 Forma-2
17:55 Forma-3
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:45 Góóól
00:30 Forma-1 - 

Időmérő 
edzés

01:50 Labdarúgó 
közvetítés

03:40 Múlt és 
Jelen

04:15 Kölyökklub
04:55 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:35 Kalandozó
11:05 Szuperzöld
11:40 Az Év Hotele
12:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:55 Házon kívül
13:30 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:35 Az utolsó 

gyémántrablás
Am. akcióvígjáték

16:40 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:15 Ready Player One
Am. kalandfilm

00:20 Portré
01:05 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:15 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:10 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

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

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

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család

Am. filmsor.
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:50 Fald Fel!
10:25 Több mint

TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

10:55 Super Car
11:30 Életmódi
12:00 Innovátor
12:35 Az Év 

Háziasszonya
13:05 Honnan tudod?

Am. romantikus víg-
játék

15:40 Az olasz meló
Am.-angol-fr. ak-
ció-krimi

18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár
22:00 A legnagyobb

showman
Am. életraj�i film-
dráma

00:20 Margaret
Am. filmdráma

03:45 Walker, a Texas-i 
kopó
Am. akciófilm-sor.

 

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Sorsfonalak - 

Portréfilm 
Landgráf Ka-
talin textilmű-
vészről - MMA 
portré

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:15 Kereszt-Tények
08:25 Katolikus 

krónika
08:50 Így szól az Úr!
08:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 Az utódok 

reménysége

09:45 Új nemzedék
10:10 Református 

magazin
10:35 A sokszínű vallás
10:50 Kérdések a 

Bibliában
11:10 Evangélikus 

riportok
11:35 Tanúságtevők
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól

a nóta
13:25 Kalandjaim a

parányok 
világában

14:15 Édes anya-
nyelvünk

14:30 Katyi
Magyar filmvíg-
játék

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:10 Julieta

Sp. filmdráma
22:45 Kenó
22:55 Aranygyermek

Angol filmvígjáték

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:35 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Novum

09:25 Önök 
kérték

10:20 Ízőrzők
10:55 Térkép
11:25 Szerelmes 

földrajz
11:55 Isonzótól a 

Piavéig
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és

Jelen
22:05 Juci bácsi
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti
23:55 Családmeséink - 

a családi talk-
show

 

04:10 Pecatúra
04:35 Szabadidő
05:10 Sportlövészet
05:35 Női labdarúgó 

magazin
08:05 Múlt és Jelen
08:35 Jövünk!
09:10 Kékek
09:40 Forma-3
10:35 Skipper
11:05 Forma-2
12:10 Góóól
13:05 Forma-1 - 

Időmérő 
edzés

14:30 M4 Sport: 
Forma-1

15:10 Forma-1 - 
Nagydíj futam

17:10 M4 Sport: 
Forma-1

17:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

17:45 Labdarúgó 
közvetítés

19:30 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

19:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:00 Labdarúgó 
közvetítés

21:50 Értékelő műsor:
 Labdarúgás

22:10 Forma-1 - 
Nagydíj futam
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7 trükk, hogy ne fájjon a láb 
magassarkúban

Egy-egy áttáncolt éjszaka után mindig megfogadod, hogy soha töb-
bé nem veszel fel magassarkút, de időről időre mégis azon kapod 
magad, hogy megint előkerült? Ne aggódj, néhány tippel rögvest 
segítünk megelőzni a lábfájdalmat.

A láb- és bokafájdalmak akár 
már néhány óra alatt előjöhetnek, 
ha nem a megfelelő cipőt visel-
jük, a magassarkúk pedig külö-
nösen nagy terhelésnek teszik ki 
az ujjperceinket. Ahhoz, hogy 
megelőzd a napokon át tartó fáj-

dalmat, a bokaszalag-húzódást, 
a vízhólyagokat és a kellemetlen 
sántikálást, tartsd be a követke-
ző alapszabályokat, és soha többé 
nem kell a magassarkú cipők mi-
atti fájdalommal törődnöd.
1. Válassz kényelmes cipőt

Ehhez nem kell agytrösztnek 
lenni, de van néhány olyan egy-
szerű trükk, amelyeket érdemes 
megfogadni a cipőválasztásnál. 
Például a magassarkú sarka soha 
ne legyen magasabb, mint ami-
lyen magasra lábujjhelyen is fel 
tudnál emelkedni!

A hegyes orrú cipők az átlagos-
nál nagyobb fájdalomnak tehetik ki 
a lábat, ezért igyekezz kerek orrú 
verziót viselni! Arra is érdemes fi-
gyelni, hogy a cipő bélése tartal-
mazzon párnás alátámasztást, mert 
ezek a szivacsok megelőzik a víz-

hólyagok kialakulását.
2. Vegyél bőrt

A bőrcipők sokkal drágábbak 
a szintetikus anyagokból készült 
változatoknál. Ám ha lehetőséged 
van rá, talán mégis érdemes egy-
be beruháznod, hiszen nemcsak 
minőségibbek, hanem természetes 
mivoltuknak köszönhetően a láb-
fejre is jobban igazodnak.

3. Törd be őket otthon
Furcsának tűnhet, de először 

minden cipőt „be kell járatni” ah-
hoz, hogy kényelmes legyen. Mie-
lőtt felveszed a következő táncparti-

ba a legújabb szerzeményed, tölts 
el pár órát benne otthon – szigo-
rúan úgy, hogy a lábadra zoknit 
húzol, hiszen ez a plusz néhány 
milliméter is tágítja a cipőt.

4. Használj zselét
Ha még a „betörés” után 

sem vagy biztos a cipőd kényel-
mében, szerezz be egy többször 
felhasználható, öntapadós zselés 
talpbetétet, ami megfelelő alátá-
masztást és tartást biztosít a tal-
padnak – a lábad meg fogja há-
lálni a törődést!

5. Vidd el cipészhez
A bordázat nélküli magas-

sarkúk talpa sokszor annyira 
csúszik, hogy nem is lehet ben-
nük rendesen járni, így a lépése-
id is görcsössé, fájdalmassá vál-
nak. Ha te is többször tapasztal-
tad ezt, kérd meg a cipészedet, 
hogy húzzon a talpába pár recét, 
helyezzen fel egy csúszásgátló 
ívet, végső esetben pedig reszel-
jen le az aljából pár millimétert, 
ami egyből megoldja ezt a kelle-
metlen problémát!

6. Használj dezodort
A magassarkú cipőket gyak-

ran viselők egyik kedvenc trükk-
je a cipő belső felének dezodor-
ral való lefújása vagy golyós 
deo-stickkel való megkenése, 
ami meggátolja a talp csúszká-
lását és csökkenti vízhólyagok 
kialakulásának esélyét.

7. Tarts szünetet
Ha semmi nem válik be, ak-

kor érdemes fontolóra venni a ci-
pőd lecserélését egy kényelme-
sebb verzióra, vagy egy kis szü-
netet tartani a magassarkúk hor-
dásában – a legújabb kutatások 
szerint ugyanis ezeknek a cipők-
nek a viselése komolyabb egész-
ségügyi kockázattal jár, mint 
gondolnád.

Leghatékonyabb tippek 
karikás szemek ellen

A szem körül jelentkező esztétikai problémák kezelése során első 
körben annak járunk utána, hogy mi okozhatja a panaszokat.

A karikás szemek kapcsán 
nem mindegy, átmeneti, tartós, 
vagy örökletes eredetű elválto-
zással állunk-e szemben – ma-
gyarázza a kozmetikus, szép-
ség-terapeuta. A szem körü-
li vékony, érzékeny bőr gyor-
san reagál a külső-belső vál-
tozásokra, így az alváshiány, 
stressz, dohányzás és az évek 
múlása is könnyen észrevehe-
tő. Az egyéni adottságok mel-
lett az eltérések betegségeket is 
jelezhetnek, így fontos, hogy 
figyeljünk az arcbőr, szemek 
változásaira.

Táskás szemek
Ha reggelente rendszere-

sen duzzadt szemekkel ébre-
dünk, annak több oka is le-
het. A leggyakoribb problé-
ma a túl kevés alvás, de az is 
lehet, hogy 7-8 órát töltünk 
ágyban és ennek ellenére a tü-
körben mégsem a kipihent ön-
magunkat látjuk reggelenként. 
A szemek gyakori dörzsölé-
se, túlzott alkohol fogyasztás, 
vagy az éjszakára le nem mo-
sott smink is okozhat hasonló 
tüneteket.

A kozmetikus tanácsa: érde-
mes alvási pozíciót váltanunk, a 
probléma ugyanis jellemzően a 
hason, vagy oldalt alvóknál je-
lentkezik. Háton fekve, plusz 
párnával a fejünket megemelve 
csökkenthetőek a panaszok. Ja-
vasolt az étkezésen is változtat-
ni, ugyanis a túl sok só fogyasz-
tása is fokozhatja a panaszokat.

Karikák helyett
A szemek alatti területen jelentke-

ző sötét karika leggyakrabban örök-
letes tulajdonság, rendszerint a csa-
lád többi tagjánál is előfordul. A kor 
előre haladtával enélkül is egyre töb-
beknél megfigyelhető ez a fajta pig-
mentációs elváltozás. A 30-as, 40-es 
években a szemek alatti sötétebb terü-
let valójában nem a bőr színének vál-
tozása miatt jelenik meg, hanem az 
arc vonalának megváltozása miatt ve-
tül a szemüregre árnyék, a bőr örege-

désének természetes folyamataként.
A kozmetikus tanácsa: kevés-

bé ismert, de gyakori kiváltó ok 
a radikális méregtelenítés, mely-
nek következtében szintén jelent-
kezhetnek a szemek alatti sötét ka-
rikák. Ezek idővel maguktól is el-
múlnak.  Ha ezt tapasztaljuk, a kö-
vetkező alkalommal fokozatosab-
ban kell a szervezetet felkészíteni a 

böjtre. A szemek alatti sötét terü-
leten korrektort alkalmazva akár 
teljesen elfedhetjük a problémát. 
Ügyeljünk rá, hogy a megfelelő, 
szemkörnyék ápoló terméket vá-
lasszuk. A pattanások elfedésé-
re való korrektor ki is száríthatja 
a szemek körüli érzékeny bőrt! 
Ha tartós megoldást szeretnénk, 
kozmetikai kezelésekkel is csök-
kenthetjük a pigmentációs elvál-
tozást, de léteznek e célra meg-
felelő, a bőrt világosító kozme-
tikumok is.

Betegségeket is jelezhet!
A hirtelen, látszólag minden 

ok nélkül jelentkező tünetek be-
tegségeket is jelezhetnek. Ilyen 
esetben komolyabb problémák 
is meghúzódhatnak a háttérben.

– a szem alatti sötét karikák 
figyelmeztethetnek arra, hogy 
ideje lassítanunk: stressz, kial-

vatlanság, kevés folyadékbevi-
tel, keringési probléma, esetleg 
vashiány is okozhatja.

– duzzadt szemeket pajzsmi-
rigybetegség is kiválthat, de máj-
problémákat is jelezhet.

– a szemek körüli területen 
arcüreggyulladás, vagy allergia 
következtében is duzzanat je-
lentkezhet.

Az 5 legjobb természetes 
élénkítő

Koffein helyett vesd be az illó-
olajokat és az edzéseket!

Hány kávét iszol meg egy 
átlagos nap, hogy fenntartsd az 
energiaszinted? Kettőt, hármat 
vagy akár ötöt? Sajnos a legtöb-
ben túl sok koffeint fogyaszta-
nak. Úgy gondolhatod, van en-
nél jóval nagyobb problémád, az 
anyagcserepörgető, cukormen-
tes fekete ráadásul remekül beil-
leszthető a diétádba is. Azonban 
azt tudod, hogy milyen hatással 
van a bevitt koffein a szerveze-
tedre? Valóban nagyszerű lendül-
tet ad, de számos negatív folya-
matot indít el. Rövid távon adre-
nalint termel, miközben emeli a 
pulzusszámot és a vércukorszin-
tet. Stresszhelyzethez hasonló 
„küzdj vagy menekülj” válasz-
ra késztet, a stressz pedig köztu-
dottan rombolóan hat a fizikai és 
a mentális egészségre is. Ha sze-

retnéd elhagyni a kávét, vagy leg-
alábbis csökkenteni a napi koffe-
inadagod, az alábbi 5 tipp hasz-
nos segítségként szolgál.

Vegyél hideg fürdőt!
Nehezen térsz magadhoz 

reggel? Ne kezdd dupla adag 
eszpresszóval a napot, a második 
kávé helyett ugorj be inkább a 
zuhany alá! A hideg víz beindít-
ja a vérkeringést, és garantáltan 
felébreszt. Figyelj azonban arra, 
hogy ne sokkold magad mind-
járt jéghideg zuhannyal, kezdd 
meleg vízzel, majd fokozatosan 
csökkents a hőmérsékletet! Ha 
már hideg a víz, először a lábai-
dat érje, utána a karjaid, majd vé-
gül az egész tested. Másik hasz-
nos trükk, hogy a jobb oldalon 
kezd, hiszen a szív a bal olda-
lon helyezkedik el. Innentől al-
kalmazhatod a váltófürdőt: azaz 
a meleg és a hideg víz váltakoz-
tatását. Fontos, hogy mindig hi-
deg vízzel fejezd be. A váltófür-
dő amellett, hogy aktivizál, erő-
síti az immunrendszert is.

Használj illóolajokat!
Ha szeretnél felélénkülni, a 

citrom- és a borsmenta illóolaj 
remek választás. Tegyél belőlük 
pár cseppet a kezedre és lélegezd 
be mélyen. A borsmentaolajat 
nyaki masszázshoz is használ-
hatod. Az illóolajok csodásak, 
azonban arra figyelj, hogy kizá-
rólag tiszta, terápiás minőségű 
termékeket használj. A szinteti-
kusak ugyanis több kárt okoz-
nak, mint hasznot, sokszor aller-
giás reakciókat kiváltva.

Egyél többször keveset!
Minden étkezést kávéval 

zársz, mert elálmosodsz evés 
után? Ha szeretnél ettől megsza-
badulni, ezáltal csökkentve a be-
vitt koffeinadagod, felejtsd el a 
bőséges étkezéseket. Ilyenkor 
ugyanis az emésztőrendszer vér-
keringése növekedik, amely ke-
vesebb oxigén jelenlétét eredmé-

nyezi az agyban. A szervezetben 
végbemenő folyamatok pedig fá-
radtságként érzékelhetőek. Oszd 
szét a bevitt táplálékokat napi 
4-5 étkezésre, hogy feltöltsön, és 
ne kimerítsen az evés. Ne csak a 
mennyiségre, a rostokra is figyelj! 
Ugyanis a rostban szegény éte-
lek vércukoringadozást okoznak.

Hidratálj!
Reggel elegendő folyadéknak 

gondolod a csésze kávéd? Hidd 
el, sokkal jobb lenne egy nagy 
pohár vízzel indítani a napot. Ne 
felejtsd, hogy a test 70%-a vízből 
áll, emiatt egész nap fontos gon-
doskodni a megfelelő hidratáci-
óról. A dehidratáltság fejfájás-
hoz, szédüléshez és értelemsze-
rűen fáradtsághoz vezet.

Légy aktív!
Az edzés a legjobb természe-

tes pörgető! Nyugi, nem kell egy 
félmaratont lefutni reggel, elegen-
dő akár egy rövid saját testsúlyos 
edzés vagy egy vidám zumba óra. 
Garantáltan feltölt egész napra 
energiával, káros hatások nélkül.

Miért vagy álmos edzés után?
Ha másra sem vágysz edzés 
után, mint hogy lefeküdj alud-
ni, annak a következő okai le-
hetnek.

A napszak, amikor edzel
A szervezet természetes 

cirkadián-ritmusa segíthet meg-
határozni, mikor érdemes edze-
ned. A belső órád ugyanis részt 
vesz a testhőmérséklet, a vér-
nyomás és a pulzus szabályozá-
sában. Ezek pedig hatással lehet-
nek az edzés teljesítésére, illetve 
a regenerációra. Ahogy a bagoly 
típusúaknak nehéz lehet a regge-
li órákban edzeni, úgy a pacsir-
ták könnyebben kimerülnek az 
esti edzéstől. Figyelj a szerveze-
ted ritmusára, hogy elkerüld a ki-
merültséget.

Nem megfelelő alvás
Az alvás és a testmozgás kéz 

a kézben járnak. A rendszeres 

mozgás javítja az alvás minősé-
gét, és csökkentheti a napközben 
érzett fáradtság érzését. Azonban 
ha nem alszol jól, nem kielégítő 
az alvás minősége, megterhelőbb 
lehet az edzés. A kialvatlan em-
berek, akiknek már nincs energi-
ája, az edzés után rendkívül ál-
mosak lehetnek.

Lehetséges egészségügyi 
okok

Az amerikai Nemzeti Alvá-
si Alapítvány (National Sleep 
Foundation) szerint bizonyos 
egészségügyi problémák, mint 
az alvási apnoé, álmosságot 
okozhatnak. Ezt pedig az edzés 
tovább súlyosbíthatja. Bizo-
nyos gyógyszerek szedése szin-
tén hozzájárulhatnak a problé-
mához. Ha ilyesmire gyanak-
szol, feltétlen konzultálj az or-
vosoddal.



2020. 
szeptember 2. 11Kékfény - Sport

Rovatvezető: Jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

SPoRTKRIMI

Letartóztatták az Ukrán Állami Mig-
rációs Szolgálat técsői kirendeltségének 
vezetőjét. A hírt Vitalij Glagola közölte, 
írja a pmg.ua.

Az információk szerint a férfi 500 dol-
lár kenőpénzt kért egy técsői lakos és an-
nak felesége útlevelének sürgősségi előál-

Kenőpénz átvevésén érték a técsői migrációs 
hivatal vezetőjét

lításáért. A 48 éves tisztviselőt a kenőpénz 
átvételekor érték tetten.

A hatóságok további nyomozásokat foly-
tatnak, többek között az ungvári migrációs 
szolgálatnál. Amennyiben bebizonyosodik 
a vád, a vezetőre öttől tíz évig terjedő sza-
badságvesztés és vagyonelkobzás is várhat.

Magyarországon egyre többször tartóz-
tatnak le ukrajnai személyeket, akik il-
legális bevándorlók határátkelését „se-
gítik”.

A napokban a magyar rendőrség meg-
állított egy lengyel rendszámú Skoda tí-
pusú járművet az M1-es autópályán, Győr 
közelében, tájékoztat a mukachevo.net. Az 

Migránsok szállításával foglalkozó kárpátaljai 
személyt tartóztattak le Magyarországon

autóban a sofőrön kívül még négy, magu-
kat afgán állampolgárnak valló személy 
utazott. Letartóztattak továbbá egy kár-
pátaljai férfit is, aki egy Volkswagen tí-
pusú járművel fedezte a fent említett sze-
mélygépkocsit.

Az ügyben eljárás indult, a nyomo-
zás tart.

A hatósági munkatársak letartóztattak 
egy ilosvai járási lakost, aki rátámadt 
egy nyugdíjas hölgyre. Betört otthoná-
ba, késsel fenyegette, majd pedig eltu-
lajdonította telefonját és pénzét, írja a 
goloskarpat.info.

A helyszínre azonnal kiérkezett a rend-

Magányos nyugdíjast rabolt ki egy ilosvai 
járási lakos

őrség operatív csoportja, akik rövid időn 
belül kiderítették, hogy a tettes egy 30 
éves fiatalember. A férfit sikerült letartóz-
tatni, a tárgyi bizonyítékokat megtalálták 
nála, s visszaszolgáltatják az áldozatnak.

Az ügyben eljárást indítottak, a nyo-
mozás tart.

Az ügyészség vádemelési indítvánnyal 
továbbította a bíróságnak az Ukrán 
Biztonsági Szolgálat egyik regionális 
alegységénél szolgálatot teljesítő alez-
redes ügyét, akit telefonbeszélgetések 
titkának megsértésével, hivatalos do-
kumentumok meghamisításával és kor-
rupcióval gyanúsítanak – jelentette az 
Ukrajinszka Pravda a legfőbb ügyészi 
hivatal nyomán.

A bírósági szakaszt megelőző nyo-
mozás megállapította, hogy az SZBU 

Bíróság elé áll a lehallgatott 
telefonbeszélgetésekkel üzletelő SZBU-tiszt

munkatársa haszonszerzés céljából 
többször megsértette a kommunikáci-
ós eszközök által közvetített telefonbe-
szélgetések tartalmának titkosságát. Így 
meghamisított hivatalos dokumentumok 
alapján, visszaélve hivatali helyzetével, 
illegálisan szerzett információkat tele-
fonhívásokról és mobiltelefonos előfi-
zetők beszélgetéseiről, amelyeket ké-
sőbb harmadik feleknek továbbított, 25 
ezer hrivnya jogosulatlan haszonra téve 
szert, írja a pravda.com.ua.

Augusztus 29-én éjjel a járőrök és az 
Állami Határőrszolgálat munkatársai 
megállítottak egy járművet ellenőrzés 
céljából.

Az Opel hátsó ülésén négy külföldi 
személy utazott, akik nem rendelkeztek 

Okmányokkal nem rendelkező külföldieket 
tartóztattak le a járőrök

az Ukrajnában való tartózkodásukra fel-
jogosító engedéllyel.

A járművezető hölgyet már ki-
hallgatták, az ügyben eljárás indult, 
a nyomozás tart, olvasható a pmg.ua 
hírportálon.

Augusztus 27-én női holttestre buk-
kantak az Ilosvai járásban, adja hírül 
a zakarpattya.net.ua

Cserhalom (Dubrivka) községben 
a helyi tóban egy 1938-as születésű nő 
holtteste hevert. Az esetről 17 óra 35 

82 éves nő fulladt vízbe
perckor értesítették a Rendkívüli Hely-
zetek Állami Szolgálata megyei kiren-
deltségét.

A hul lá t  19 óra  2  perckor  ki-
emelték a vízből és átadták a rend-
őröknek.

Tragikus eset történt augusztus 25-én 
a beregszászi járási Gáton – írja a 
mukachevo.net hírportál. A települé-
sen felakasztotta magát egy nyugdí-
jas hölgy.

A hatóságokat az áldozat unokája ér-
tesítette a történtekről. A lány vasárnap 
reggel vette észre, hogy 85 éves nagy-

85 éves nyugdíjas hölgy akasztotta fel 
magát Gáton

mamája öngyilkosságot követett el a ga-
rázsban.

Azt, hogy mi oka volt az idős hölgynek 
az öngyilkosságra, egyelőre nem tudni. A 
hatóságok a hírportálnak elmondták, hogy 
a megkérdezett személyek szerint a hölgy 
nem panaszkodott életére, semmilyen jelét 
nem adta annak, hogy mire készül.

Először bonyolítottak le teljes fordulót a 
labdarúgó NB-I-ben, a harmadik játék-
napon minden együttes pályára lépett.

A Celtic elleni bravúros BL-sikert kö-
vetően az FTC Zalaegerszegen is megtar-
totta 2-1-es formáját, ráadásul úgy tudott 
nyerni ilyen arányban idegenben, hogy 
Botka kiállítása miatt több mint egy fél-
időn keresztül emberhátrányban játszott.

A nemzetközi porondon még verseny-
ben lévő csapatok közül a MOL Fehér-
vár megszerezte első győzelmét, míg a 
Honvéd hazai környezetben kapott ki a 
Kisvárdától.

Az otthon játszó csapatok közül egye-
dül a nemzetközi porondtól hét közben bú-
csúzó Puskás Akadémia tudott nyerni, mi-
után gólokban gazdag találkozón tartot-
ta otthon a három pontot az Újpest ellen.

Eredmények: Diósgyőr – MTK 1-1, 
Paks – Mezőkövesd 1-2, Budafok – MOL 
Fehérvár 1-4, ZTE –FTC 1-2, Puskás Aka-

Lucescu első sikere a Dinamóval

Az emberhátrány sem volt hátrány a 
Fradinak

démia – UTE 3-2, Honvéd – Kisvárda 1-2.
A Fehérvár és az MTK áll a tabella 

élén egyformán 5 ponttal.
***

A kijevi Olimpiai stadionban került 
megrendezésre az ukrán labdarúgó Szu-
per-kupa döntője a Sahtar Donyeck és 
a Dinamo Kijev között. Ez volt az első 
olyan találkozó, amikor a korábban több 
mint egy évtizeden át a donyeckieknél 
edzősködő Mircea Lucescu volt csapata 
ellen meccselt.

A veterán román tréner által vezetett 
fővárosiak remekül kezdték a döntőt, Pena 
és Rodriguez találatával már fél óra eltel-
tével kétgólos előnyre tettek szert. Az első 
játékrész végén Moraes szépített ugyan, 
ám a találkozó hajrájában Sol gólja vég-
képp megpecsételte a Sahtar sorsát.

Ez volt a Dinamo nyolcadik Szuper-
kupa sikere, míg Lucescunak az első tró-
feája új csapatának élén.

Néhány sorban
Sikerrel vette az Ukrán Labdarúgó Kupa 
első fordulóját a harmadosztályban sze-
replő Ungvári FC.

A megyeszékhelyi együttes az 
Avangard stadionban látta vendégül a 
Csernyivci Bukovina gárdáját, és 2-0 ará-
nyú győzelmet aratott.

A vendéglátók a 25. percben Moszijuk 
öngóljával szereztek vezetést, majd a má-
sodik játékrészben a Nagyszőlősről érke-
ző új igazolás, Jurij Csonka szabadrúgás-
góljával alakult ki a 2-0-ás végeredmény. 
Egygólos ungvári vezetésnél a vendégek 
büntetőt hibáztak…

***
Mindeközben az ukrán élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokságban szereplő Minaj FC ha-
zai környezetben látta vendégül a Vorszkla 
Poltavát és 4-2 arányú győzelmet aratott.

 A dolog szépséghibája csupán annyi, 
hogy a két együttes felkészülési mérkő-
zésen találkozott egymással, mivel a baj-
nokságban most két hét szünetet iktattak 

be. Mint ismeretes, a minajiak a bajnoki 
nyitányt kihagyták, mivel az ellenfelük-
nél, az FK Lviv keretében több játékos is 
koronavírus-fertőzést kapott.

***
Szombaton lejátszották a Kárpátaljai Me-
gyei Labdarúgó-bajnokság első fordulóját.

A címvédő Nagyszőlősi FC a bor-
halmi és újdávidházi labdarúgókból álló 
Medvigy FC otthonában ért el magabiz-
tos 3-0 arányú győzelmet.

Az Ilosvai Buzsora hazai környezet-
ben ugyanilyen arányban nyert a Polenai 
FC ellenében. A Huszti FC gólokban gaz-
dag találkozón 3-3-ra végzett a Rahói Kár-
páti vendégeként, míg a Szerednye – Irhóc 
mérkőzést lapzártánk után rendezik.

***
A US Open első fordulójában Balázs Atti-
la három szettben kikapott a kazah Mihail 
Kukuskintól, így nem jutott a legjobb 64 közé.

A 31 éves magyar teniszező szoros 
csatában 6-4, 7-5, 6-4-re maradt alul el-
lenfelével szemben.

Rendkívül fegyelmezett játékkal bra-
vúros, 2-1 arányú győzelmet ért el a Fe-
rencváros labdarúgó-csapata a Bajno-
kok Ligája 2. selejtezőkörében a skót 
Celtic vendégeként, így Szerhij Rebrov 
csapata bejutott a következő fordulóba.

Sigér távoli bombájával hamar ve-
zetést szerzett a Fradi, amit aztán a 
vendéglátók a második játékrész ele-
jén egalizáltak. Negyedórával a vége 
előtt egy kontrából Tokmac lőtte be a 
zöld-fehérek továbbjutását jelentő ta-
lálatot.

A folytatásban az FTC a horvát 
Dinamo Zagrebbel  találkozik szeptember 
15-én, vagy 16-án a Groupama Arénában.

Az Európa Ligában a tartalékosan fel-
álló Puskás Akadémia 3-0 arányban ki-

Bravúros Fradi-siker a BL-ben
kapott a svéd Hammarby vendégeként, 
így kiesett. 

Továbbjutott viszont a MOL Fehérvár 
és a Honvéd. Mindkét együttes 1-1-re vég-
zett ír és finn ellenfelével, de a fehérvári-
ak büntetővel, a kispestiek pedig a hosz-

szabbításban elért találattal harcolták ki 
a továbbjutást.

A következő fordulóban a Fehérvár 
a máltai Hibernians-sal, míg a Honvéd a 
svéd Malmövel találkozik.

A BL-ben a Dinamo Kijev ellenfele a hol-
land AZ lesz, míg az Európa Liga 2. selejte-
zőkörében becsatlakozó Kolosz Kovalivka a 
görög Arisz együttesével találkozik.

A továbbjutás sorsa most is egyetlen 
találkozón dől el, a mérkőzések nézők nél-
kül zajlanak majd.

Kigyulladt egy családi ház augusz-
tus 28-án este a beregszászi járá-
si Mezőkaszonyban, adja hírül a 
mukachevo.net.

A Szent István utcában található ház 

Tűzesetben vesztette életét egy férfi a 
Beregszászi járásban

szinte teljesen kiégett. A tűzesetben életét 
vesztette a ház tulajdonosa, aki egyedül élt.

A helyszínre érkező tűzoltókat a szom-
szédok értesítették. Az tűz okát még vizs-
gálják.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka otthon

Megbí�hatóság, minőség, s�akértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

Lakás eladó

Kétszobás, összkomfortos 
lakás eladó Beregszászban 
a 3. emeleten, saját fűtés-
sel vagy cserélhető egyszo-
bás lakásra. Mob.: +38066-
0214460. 

Egyszobás lakás eladó Be-
regszászban a kórház köze-
lében, az 5. emeleten. Mob.: 
+38063-1751451. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai 
utcában. Új típusú fa 
nyílászárók, balkon, 
lodzsa. Önálló fűtés, 
internet. Mob.: +38098-
7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton (Mikrorajon), a 113-as 
házban a második emeleten 
eladó egy egyszobás lakás. 
Tel: 066-5313197, +3620-
5648127. 

Ház kiadó

Beregszászban a Tompa 
utcán kiadó egy összkom-
fortos családi ház kerttel, 
hosszú távra. Mob.: +38098-
6505603. 
Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútoro-
zott felújított családi ház 
(64 m2) kiadó, csak hosz-
szú távra. 1 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, ben-
ti külön WC. Riasztóval, 
nagy sebességű internettel, 
a legmodernebb energia-
takarékos gázfűtési rend-
szerrel ellátva. Igényes il-
lető vagy házaspár részé-
re. Mob.: +38066-0060133. 

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. Csere is érdekel 3 
szobás felújított lakásra. Tel.: 
+38050-0596146. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Balazséron családi ház eladó 
kerttel együtt. Ára alkuképes. 
Érd.: 095-8754539. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Tarpán családi ház eladó. 
Egy telken két ház található 
külön bejárattal. Ára 2,5 mil-
lió Ft. Mob.: 066-5395506. 

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, 10 perc-
re a központtól összkomfor-
tos családi ház eladó. Terü-
lete 120 m2, bútorozott, 3 
szobás, külön az étkező és 
a konyha, fürdőszoba, gáz, 
víz bevezetve, garázzsal. Tel: 
095-1399379 (viber). 
Ardóban eladó kétszobás, 
összkomfortos ház, kerttel. 
Tel: 095-7254060. 
Vásárosnaményban a Sző-
lőskert u. 17. szám alatt 640 
m2-es telken, rendezett ud-
var, új építésű, padlófűtéses, 
alá pincézett, 3 szobás össz-
komfortos családi ház elad. 
Mob.: +3670-3304131. 

Guton eladó egy összkom-
fortos, teljesen felújított csa-
ládi ház. Hozzá tartozik egy 
melléképület, ahol van szo-
ba, konyha, fürdőszoba. Tel: 
050-9062383. 

Kígyóson kétszintes, 200 
m2-es, plusz 100 m2-pince, 
melléképületekkel, gázfűté-
ses családi ház, szép környe-
zetben, déli fekvéssel eladó. 
Tel: 050-2764666. 

Lakás kiadó

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

egyéb jármű

Elektromos kerekesszék el-
adó Sárosorosziban. Mob.: 
+38098-1763766. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtartó el-
adó Beregszászban. Ára 300 
hr. Mob.: +38066-3967011. 

Háztartási gép

Eladó egy 100 literes hűtőlá-
da. Mob.: 068-7900199. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stáblonlemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
A Beregszászi Tanítók 
Háza „Huncutka” gyer-
mekcsoportja 6 éves kor-
tól felvételt hirdet társas- és 
népitáncokra. Jelentkezni 
szeptember 1-től a Tanítók 
Háza balett termében. Az 
oktatás ingyenes. 

Újlak előtti éttermünkbe 
konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk. Érd.: 095-
6264332. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter-
falván, Bökényben. 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. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Idős hölgy mellé ápolót kere-
sünk, Győrbe. Mob.: +3670-
7755857. 

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

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

Takarítónőt keresek be-
regszászi apartmanok-
ba. Munkaidő: két mun-
kanap, két szabad. Mob.: 
050-8652104. 

Borász, borásztechnikus, 
pincemunkás álláslehetősé-
gek. Szőlészetben, borászat-
ban jártas, önálló munka-
végzésre képes munkatársa-
kat keresünk. Traktorveze-
tői, targoncavezetői jogosít-
vány előny. Szükség esetén 
lakást biztosítunk. Panziónk-
ban, szőlészetünkben a há-
zastársnak is munkát tudunk 
biztosítani. Fizetés megegye-
zés szerint. Elérhetőségek: 
+3630-6054171. Önéletraj-
zot a sales@weklerpince.hu 
email címre kérjük elküldeni. 
Nyíregyházi cég érvényes 
okmányokkal rendelkező 
megbízható kamion sofőrt 
keres nemzetközi fuvaro-
zásra. Az érintett országok: 
Ausztria, Csehország, Né-
metország, Románia és Szlo-
vákia. Követelmény: ma-
gyar nyelvtudás. Érdeklődni: 
Göllér Ákos, mob. +3670-
7724226. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 
Eladó új deszkák. Mob.: 
099-6608338. 

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

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

Eladó hinta és deszka. Mob.: 
068-7900199. 
Új műanyag ablak eladó ki-
lincsen kulcsos zárral, széles-
ség 93, magasság 91,5. Mob.: 
097-2544166. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
099-2393269 (17 óra után). 
Eladó egy 2x3 m-es és egy 
3x4 m-es szőnyeg, jó állapot-
ban. Tel: 066-8548536. 

Hűtés, fűtés

Eladó fatüzelésű titán és 
egy öntvénykád. Tel: 095-
6314997. 
Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Konyhafelszerelés

Beregszászban eladó félli-
teres, literes és háromlite-
res befőttesüveg. Tel: 050-
2274689. 

Egyéb otthon, kert

Vásárolnék új vagy használt 
öntöttvas üstöt elfogadható 
áron. Tel: +38097-2544166. 

Bútor

Használt szolyvai szek-
rénysor eladó, valamint egy 
könyves szekrény. Tel: 066-
8548536. 

Lámpa, világítás

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó egy robbanómotoros 
háti permetező, és egy hasz-
nált fűnyíró, akár alkatrész-
nek is. Tel: 066-8548536. 
Eladó egy 200 literes boros 
hordó, három 20 literes kor-
só, 150 literes műanyag hor-
dó, 50 literes hordó. Mob.: 
068-7900199. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

egyet fizet, hármat kap!

HIRDeSSen 
A 2019-S ÁRAKon!

HA nÁLunK HIRDeT,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre is-
mét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj-
program célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felső-
oktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segít-
se azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem 
tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcso-
latos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő 
alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű fel-

sőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján 
magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák 
kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek 
széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar 
nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentke-
zését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben 
munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot 
tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egye-
temen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium-
ban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Mun-
kácsi Állami Egyetemen.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent 
felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 
2020/2021-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is 
benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az 
előadás nyelve a magyar.

A jelentke�és során kötele�ően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemu-
tatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tár-
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiá-
nyos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szó-
tár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és 
szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat 
be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fi-
atalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátításá-
ra és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kuta-
tók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában 
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betű-
típus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegy-
zettel, vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai kö-
vetelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elek- 
tronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az 
elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgo-
zatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szak-
dolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentke�és során kötele�ően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – veze-
tőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) 
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon 

Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi re-
gisztrációs felületen külön alprogramonként:

1.  Kárpáta l ja i  Vándoregyetem:  ht tps : / / forms.gle /
DTFpakKYKr6BwnDi8

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése:

https://forms.gle/rnStV23U74bHShxy8
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása: https://forms.

gle/QrQRRU6JZXvu6M9dA
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felü-

leten a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton 

is várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kos-

suth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) te-

lefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tá-
jékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz 
való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. 
A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés 
benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további doku-
mentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett 
Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pá-
lyázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen meg-
fogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2020. október 30-ra meghirdeti a Fiatal Kárpát-
aljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferen-
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már 
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel-
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

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

lületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell 

tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha-
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe-
les sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).

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

Nevezési határidő: 2020. október 5. (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 az agora@kmf.uz.ua e-ma-
il címen kaphatnak.

Eladó használt mobil ter-
ményszárító, CLAAS kom-
bájn kukoricaadapterrel, ga-
bonavetőgép, talajlazító. Tel: 
050-2764666. 

Piac, élelmiszer

Vörös bor nagy tételben és 
borpárlat eladó. Mob.: 050-
2660111. 

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

Növény

Eladó  Alba  szamóca -
palánta. Mob.: +38097-
6218395.

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán
2020. október 3-tól

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Felnőttképzési Központja 2020. október 3-tól 80 órás 
nyelvtanfolyamokat indít a Főiskola bázisán, alap- és 
középfokon az alábbi nyelvekből: angol, magyar, né-
met, orosz és ukrán.

A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a je-
lentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 
12 főt.

Jelentkezni 2020. augusztus 31-től szeptember 18-
ig lehet kizárólag az alábbi linken:

https://forms.gle/PdLgHgdpQ47sD2r58 
A foglalkozásokra szombatonként 08:00 – 12:00 óra 

között kerül sor.
Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Köz-

pontjában kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra kö-
zött az alábbi telefonszámon és e-mail címen:

Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
szeptember 2.14

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 bi�tatjuk a büs�ke s�ülőket, 

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

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

Mindöss�e ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szerve-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A követke�ő tanévben s�eretnénk e�t a s�ámot kibőví-
teni, s minél több gyerek s�ámára bi�tosítani e�t a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

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

egyet fizet, hármat kap!

HIRDeSSen 
A 2019-S ÁRAKon!

HA nÁLunK HIRDeT,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї  
на ім'я  Лакатош Клаудія Йосипівна, вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї  
на ім'я  Лакатош Ганна Михайлівна, вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї  на 
ім'я  Горват Тюнде Йосифівна, вважати недійсним.

Az egyedülállók to-
vábbra is a karrierjük 
építésével foglalkoz-
nak a héten, ugyanis 

nem lesznek olyan hangulat-
ban, hogy kapcsolatot alakít-
sanak ki bárkivel is. A pénz-
ügyek tekintetében azonban 
folyamatos növekedés várha-
tó, ez pedig pozitivitással és 
lelkesedéssel tölti el. Dolgoz-
zon tehát tovább és legyen tü-
relmes, az eredmények most 
folyamatosan érkeznek.

Ezen a héten szokat-
lanul türelmetlennek 
érezheti magát. Ál-
landó hangulatválto-

zás és instabilitás jellemzi a 
napjait, és nem érzi magát bé-
kében. Folyamatosan keresi 
az érveket, ezáltal vitás hely-
zetekbe keveredik, amelynek 
köszönhetően egyre távolabb 
kerül a nyugalmi állapottól, 
ami oly fontos az Ön számá-
ra. Vitázik a fiatalabbakkal, a 
tapasztalatlanabbakkal.

A művészet szüksé-
ges, de sajnos nem 
mindig jövedelmező. 

Ez az oka annak, hogy a szü-
lőket megpróbálják gyerme-
küket olyan szakma felé te-
relni, amely biztonságos, ki-
állja az idő próbáját, és az 
embereknek mindig szüksé-
ge lesz rá. Ugyanakkor ezen 
a héten a művészi törekvé-
sei még a legközelebbi hoz-
zátartozóit is meglepik, nem 
beszélve az ellenlábasairól.

Úgy tűnik, elméje 
nincs megfelelően 
kalibrálva, az éle-

te pedig túlságosan stresz-
szes. Olyan, mint a heves ár-
víz, hangulata teljesen válto-
zó, és fogalma sincs, honnan 
indul a negatív áramlás, egy-
szer csak megjelenik. Nehe-
zére esik mások társaságát él-
vezni, mert rengeteg energi-
át vesz át a másik emberből, 
ez pedig további zavarokat 
okoz Önben.

Magabiztossága az 
egyik legjobb tulaj-
donsága, ám ezen a hé-

ten ez meglehetősen nehézkes, 
ami megnehezíti az Ön számá-
ra az emberi kapcsolatok min-
denféle formájának kialakítá-
sát, fenntartását. Úgy érzi, min-
denki Öntől várja a megoldást, 
és Ön az, akire bástyaként szá-
mítani lehet, ám ebben most 
igencsak belefáradt. Nehezére 
esik most ragyogni, ezért min-
den eseményt lemond inkább.

Szakmai szempontból 
ez a hét igencsak ked-
vez a növekedésnek és 

a terjeszkedésnek. Bebizonyí-
totta magának, és persze má-
soknak is, hogy mire képes, ha 
keményen odateszi magát, és 
valószínű, hogy most végre le-
arathatja kemény munkájának 
gyümölcsét is. Kiváló egész-
ségi állapotnak örvend ugyan, 
de a hét arra is tökéletes, hogy 
még inkább megerősítse ma-
gában pozitív szokásait.

Csodálatos hétnek néz 
elébe, ami a szakmai 
életét illeti, hiszen tel-
jes mértékben betölt-

heti vezető szerepét. Rend-
kívül karizmatikus, diploma-
tikus, és bátran néz szembe, 
mindennel, így nyerő pozíci-
óban lehet bárkivel szemben 
legyen szó portásról, vagy ve-
zérigazgatóról, kommunikáci-
óban verhetetlen. Nincsenek 
maszkok, nincsenek álarcok, 
minden esetben önmagát adja.

Az utóbbi időben ren-
geteget küzdött a fel-
emelkedésért, és ezen a 
héten sem lesz ez más-

ként. Megélheti a legmélyebb 
mélységeket, és szárnyalhat a 
legmagasabbra egyaránt. Vala-
mi egyszerűen lehúzza Önt, és 
nem hagyja, hogy tartósan fel-
emelkedjen. Valószínűleg ez 
a valami nem más, mint saját 
maga, méghozzá az önkorláto-
zó hiedelmei, ezért az ellenszert 
kizárólag önmagában keresheti.

A héten a csillagok 
óvatosságra intik 
Önt, ugyanis kisebb 
sérülésekkel, vagy 

enyhébb egészségügyi kihívá-
sokkal kell számolnia. A tűz 
jegyűek esetében ez könnyen 
előfordulhat, hiszen nagyon 
magas fokon élik az életüket, 
általában két végén égetik a 
gyertyát, és van, hogy észre 
sem veszik, ha megsérülnek. 
Olthatatlan szomjúságot érez 
az utazások iránt.

Ön olyan ember, aki 
szeret és tud is ke-
ményen, precízen 
dolgozni. A dolgok 

megfelelő elvégzése mindig 
is elengedhetetlen volt az Ön 
számára, és ez gyakran azt je-
lenti, hogy szokásos vagy ha-
gyományos megközelítést al-
kalmaz az élet minden terüle-
tén, beleértve a szívügyeket 
is. Minden esély meg van rá, 
hogy a héten hivatalos for-
mába önti a párkapcsolatát.

Hangulatára rányom-
hatja bélyegét a héten 
az egészségi állapo-

ta iránti aggodalom, amely 
igencsak szélsőséges mos-
tanában. Nyugodjon meg, a 
héten nem fenyegeti veszély, 
nagyon jó formában van, és a 
múltbéli betegségek sem fe-
nyegetik, legyen szó fiziká-
lis, mentális, vagy érzelmi 
problémákról. Kreativitása 
átsegítheti minden aggodal-
mán, ahogyan eddig is.

Ön arról ismert, hogy 
szereti az érzelgős ro-
máncokat, ám ezen a 

héten ez a legkevésbé sem ér-
dekli. Kicsit fáradtnak érzi ma-
gát, és az még inkább fárasztja, 
ha meg kell felelni valakinek. 
Ráadásul a munkahelyén is ne-
hézségekkel, különböző ver-
senyhelyzetekkel szembesül, 
amely még inkább rányom-
ja bélyegét a hangulatára. Ön 
egyáltalán nem olyan ember, 
aki élvezi a kihívásokat.

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély Telefonszolgálat

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

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

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

Співчуття!
Висловлюємо щирі співчуття нашому колезі і 

другу Ігорю Пшеничному в зв'язку зі смертю мами 
Пшеничної Ірини Васильовни.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. szeptember 2.

36
18. 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.

Az ukránok 45%-a nem fog tudni 
60 évesen nyugdíjba vonulni

2. old..
Bárkitől megvonhatják a 
szubvenciót

2. old.
Az ukránok 6,6%-ának van több 
mint 25 ezer hrivnya fizetése

2. old.
Zakarpathaz: nőtt az illegális 
csatlakozások száma

 3. old.

Hogyan építsünk 
mohakertet?

4. old.

Rezsitartozás miatt lefoglalhatják 
vagyontárgyainkat

3. old.
Sztepanov: Januártól növelik 
az orvosok fizetését

3. old.
Őszi teendők a kertben

4. old.

6. oldal

10. oldal

Rántott tejbegríz 
meggymártással

Rántott tejbegríz 
meggymártással
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Mit rejtsen az 
uzsonnás doboz?

Bár nehéz felvenni az isko-
lai büfékkel a versenyt, azért 
egy-egy jól megkomponált 
uzsonnával akár meg is le-
het nyerni a gyereket. 

Mit egyél edzés előtt, mit utána?
Az edzések előtt és 
után is kulcsfontos-
ságú szerepe van az 
étkezéseknek – előt-
te érdemes olyano-
kat fogyasztani, amik 
energiával látnak el, 
utána pedig, amik 
nyugtatólag hatnak 
az izmokra.
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Magnézium izomgörcs és magas 
vérnyomás ellen?

Tényleg egészséges a sajt?

Miért érdemes kölest enned?

Hizlalnak az egzotikus gyümölcsök?

Ha nehe�en koncentrál, i�omgörcsöket ta-
pasztal, vagy magas vérnyomással küzd, 
előfordulhat, hogy a s�akorvosi ke�elésen 
túl a magnézium bevitel is segíthet. A ma-
gas vérnyomás és érkockázat specialistá-
ja a magné�ium és a vérnyomás öss�efüg-
géseire hívta fel a figyelmet.

A hiány okai, tünetei
A magnézium az emberi szervezet minden sejtjében 

fellelhető ásványi anyag. Nélkülözhetetlen számos élet-
fontosságú enzim működéséhez, izom összehúzódáshoz, 
idegi működéshez, és az erős csontozat fenntartásához. A 

szervezet magnéziumtartalmának közel fele a csontok fel-
építésében vesz részt, ahol kalciummal és foszforral alkot 
vegyületet. Szükség van magnéziumra az izmok működé-
séhez, valamint az egészséges idegi és szívműködéshez. 
A magnézium szívre gyakorolt pozitív hatásain túl, több 
vizsgálat szerint is képes csökkenteni a magas vérnyomást.  
Elsősorban hypertoniás krízis, preeclampia, eclampsia ke-
zelésében használatos.

Hiánya – amely az idősödéssel, a környezetünk ártal-
mai, a stresszhelyzetek, a nem megfelelő táplálkozás és a 
kevés mozgással járó életmód következményeként egyre 
jelentősebbé válhat – éppen ezért negatív hatással lehet a 
szervezetre. A magnéziumhiány okai:

– fokozott fizikai igénybevétel,
– terhesség és szoptatás idején növekedett szükséglet,
– egyoldalú, hiányos táplálkozás (diéta, fogyókúra),
– emésztési, felszívódási zavarok (bélbetegségek),
– fokozott magnéziumvesztés (hasmenés, égési sérü-

lés, egyes vizelethajtók szedése),
– bizonyos speciális gyógyszeres kezelés (egyes anti-

biotikumok, immunszupresszív készítmények, kemoterá-
piás gyógyszerek).

A magnéziumhiány okozhat többek közt idegrendsze-
ri tüneteket (koncentrálóképesség zavara), izomremegést, 
izomgörcsöket (például éjszakai lábikragörcs). Magnézi-
umpótlás szükséges lehet infúzió formájában szívblokk és 
súlyos vesebetegség esetén, valamint toxaemia kezelésére 
a szülést megelőző 2 órában.

Ártalmas is lehet
Fontos tudni, hogy a túl sok magnézium ártalmas is le-

het. Csak fokozott odafigyeléssel adható mérsékelten súlyos 
veseelégtelenségben, myasthenia gravis, légzőrendszeri be-
tegség esetén. Az alkalmazás során a hypermagnesia elke-
rülése érdekében a beteget monitorozni kell: vérnyomás, 
plazma magnézium szint (1,6–2,6 mEq/liter vagy 0,8–1,2 
mmol/liter), egyéb elektrolit koncentrációk, szívműködés 
(EKG), mély ínreflexek, veseműködés (vizeletürítés leg-
alább 100 ml/4 óra), légzésfrekvencia tekintetében. Külö-
nösen olyan esetekben igaz ez, amikor nem az alacsony 
magnéziumszint megszüntetése az indikáció. Hangsúlyoz-
ni kell, hogy a magnéziumszint vérvizsgálattal meghatá-
rozható, és csak hiány esetén javasolt a pótlás.

Mennyit kellene bevinni?
Számos tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy a 

magnézium az érfalra is kedvező hatást gyakorol. Shechter 
és munkatársai 2003-as tanulmánya szerint a szívbetegség-
ben szenvedők életminősége javítható magnéziumpótlás-
sal. Egy másik, az American Heart Association szaklapjá-
ban, a Hypertension-ben megjelent publikáció szerint ame-
rikai kutatók 2028 páciens adatait elemezték ki, amelyek 
34 klinikai vizsgálatban gyűltek össze. A következő meg-
állapításokra jutottak:

– Azoknál a személyeknél, akik 368 mg magnézium-
pótlást kaptak 3 hónapon keresztül mindennap, 2 Hgmm-es 
szisztolés érték csökkenést és 1,78 Hgmm diasztolés érték 
csökkenést mértek.

– Már az egy hónapon keresztül bevitt 300 mg/nap mag-
néziumpótlás is mérhetően emelte a vérben a magnézium-
szintet és redukálta a vérnyomást.

– A magas magnéziumszintről úgy találták, hogy hoz-
zájárul a véráramlás kielégítő voltához és más faktorokkal 
együtt a vérnyomás normalizálásához.

A mennyiséget illetően a U.S. Recommended Dietary 
Allowance ajánlása felnőtteknek 310-320 mg/nap nőknél 
és 400-420 mg/nap férfiaknál. Érdekes ellentmondás, hogy 
míg a tanulmány vezetője, az indianai egyetem professzora 
szerint a magnéziumpótlás egy relatív biztonságos és olcsó 
módja lehet a magas vérnyomás kiegészítő kezelésének, ad-
dig az American Heart Association szóvivője szerint nem 
szükséges a pótlás. Ennek okaként főként azt említi, hogy 
az egészséges, kiegyensúlyozott, AHA-rendszerű étrend-
del pótlás nélkül is bevihető a napi 368 mg magnézium.

Miért kell kezelni a magas vérnyomást?
– A magas vérnyomás növeli többek közt a szívinfark-

tus, a stroke és a veseelégtelenség kockázatát, ezért kezelése 
mindenképp orvosi feladat, amely természetesen a gyógy-
szereken kívül az életmód változtatásaira is épít. – A mag-
néziumkezelés javasolható szívelégtelenség, szívinfarktus 
utáni állapot és kiemelten szívritmuszavarok – elsősorban 
kamrai szívritmuszavarok kiegészítő kezeléseként.

A magnéziumbevitelről például tudni kell, hogy ezt ter-
mészetes úton, diófélékkel, zöld leveles zöldségekkel, tel-
jes kiőrlésű gabonákkal, banánnal, valamint táplálék kiegé-
szítőkkel is bevihető. Erről érdemes konzultálni egy szak-
emberrel, különösen alapbetegségek és gyógyszerszedés 
esetén. Csak a pontos, kardiológiai kivizsgálásra, akár 24 
órás vérnyomásmérésre, vagy egyéb kiegészítő vizsgálati 
eredményekre épülő diagnózisra alapulhat korszerű, akár 
az életkilátásokat javító kezelés.

Fantasztikus ízük miatt szuper reggeli vagy 
nassolnivaló kés�ülhet a� eg�otikus gyümöl-
csök felhas�nálásával, de magas gyümölcscu-
kor tartalmuk miatt bánjunk velük óvatosan.

Figyeljünk oda, mikor mennyit fogyasztunk az egzoti-
kus gyümölcsökből, ha a következő hetekben is elégedet-
ten szeretnénk leszállni a mérlegről.

Tudtad? Az egészséges táplálkozás keretein belül na-
ponta legalább 2 adag gyümölcsöt ajánlott fogyasztani, de-
kagrammban kifejezve ez 25-30 dkg-ot jelent. Egy adag 
gyümölcsnek számít például egy közepes alma vagy na-
rancs, egy kis pohár bogyós gyümölcs vagy 2,5 deciliter 
100%-os gyümölcslé. A kiválasztásnál alapvető szabály, 
hogy ne a túlérett változatokat részesítsük előnyben, hi-
szen ezek cukortartalma is magasabb, illetve a felszívó-
dásuk is gyorsabb.

Melyiket válasszuk?
Az egzotikus gyümölcsök közül meglepő módon a pa-

paya 100 g-ja csak 43 kcal-t tartalmaz, nem sokkal előzi 
meg ezt az ananász 50 kcal-val. Ez utóbbi ráadásul komoly 
segítségünkre lehet a cellulitisz elleni küzdelemben is. Zsír-
égető vegyülete mellett magas a magnézium-, rost- és ká-
liumtartalma is.

Tudtad? A legkevesebb kalória mindegyik gyümölcs 
közül az almában, a bogyós gyümölcsökben és a sárga-
barackban van!

Amit fogyókúra idején jobb elkerülni
A banánt például jobb, ha módjával fogyasztjuk, ha 

súlycsökkentést a cél, ennek ugyanis 100 grammja 90 kcal-t 
rejteget. Ami viszont mellette szól: a magas rost- és ásvá-
nyianyag-tartalma. Amit pedig végképp jobb elkerülni: az 
avokádó és a kókusz. Mindkettő nagyszerűen hat ugyan 
az egészségünkre, viszont az avokádó 230 kcal-t, a kókusz 
pedig akár 356 kcal-t is tartalmazhat 100 grammonként. 

100 gramm gyümölcs kalóriaértéke:
● ananász 50 kcal
● avokádó 230 kcal
● banán 90 kcal
● datolyaszilva 70 kcal
● füge 75 kcal
● gránátalma 83 kcal
● kivi 55 kcal
● kókusz 356 kcal
● licsi 66 kcal
● mangó 65 kcal
● papaya 43 kcal
● passiógyümölcs 97 kcal

Nemcsak finom, hanem nagyon egész-
séges is – legalábbis eddig ez terjedt a 
kö�tudatban a sajtról. A legújabb kutatá-
sok szerint viszont nem árt vigyázni vele, 
mert könnyen meghí�hatunk tőle.

A legjobb, ha csak heti néhány alkalommal, kis ada-
gokban fogyasztunk a sajtokból – állítják azok a profesz-
szorok, akik különböző sajtféléket teszteltek egy éven át, 
azért, hogy be tudjanak számolni az egészségre való hatá-
sairól. Az eredmények meglepőek, ugyanis a puha sajtvál-
tozatok (pl. feta, ricotta, mozzarella) sokkal kevésbé hiz-

lalnak, mint a Magyarországon előszeretettel fogyasztott 
trappista, edámi és ementáli sajtok, melyekből egy szelet 
akár 110-140 kalóriát is tartalmazhat. (Összehasonlítás-
képp: ez a kalóriamennyiség nagyjából egy szelet csoko-
ládét vagy egy tál babfőzeléket is takarhat.)

A kemény, zsíros sajtok tehát drasztikusan megnövel-
hetik a derekunk térfogatát – ráadásul nem ez az egyet-
len érv, ami ellenük szól. Az általunk kedvelt sajtok te-
lített zsírsavtartalma ugyanis magas, növeli az LDL ko-
leszterinszint arányát, azaz megemelni az ér-és szívrend-
szeri panaszok kialakulásának esélyét is.

A professzorok épp ezért azt ajánlják, hogy próbál-
juk meg mellőzni ezeket a sajtféléket és fogyasszunk mi-
nél több mozzarellát, fetát, valamint kecske- és Brie saj-
tot, melyek szeletenként kevesebb, mint 80 kalóriát tar-
talmaznak és semmilyen negatív hatással nincsenek a 
szervezetünkre. Öröm az ürümben, hogy a magyarok ál-
tal kedvelt sajtok kimagaslóan jó hatással vannak a fo-
gakra, mely feltehetőleg a bennük lévő magas kalcium-és 
fehérjemennyiségnek köszönhető.

A köles egyre néps�erűbb köret, kös�ön-
hetően magas fehérje- és rosttartalmá-
nak, és annak, hogy gluténmentes. Miért 
érdemes gyakrabban fogyasztani?

Egy csésze (174 g) köles 207 kalóriát, 41 gramm 
szénhidrátot, 2,2 gramm rostot és 6 gramm fehérjét tar-
talmaz. Gazdag foszforban, magnéziumban, és folát-, il-
letve vastartalma sem elhanyagolható.

Antioxidánsban gazdag
A köles fenolos vegyületekben, különösen ferul-

sav ban és katechinekben gazdag, mely molekulák 
antioxidánsként védik a szervezetet az oxidatív stressz-
től. Minden kölesfajta antioxidáns-forrás, de a sötétebb 
színű fajtákban, mint az ujjköles, több antioxidáns ta-
lálható, mint a világosabb sárga vagy fehér típusokban.

Segíti a vércukorszint szabályozását
A köles rostban és nem keményítőtartalmú polisza-

charidokban gazdag – két olyan emészthetetlen szénhid-
rátban, melyek segítik a vércukorszint szabályozását. A 
glikémiás indexe is alacsony, így ideális gabona cukor-
betegek számára is.

Egy 105, 2-es típusú cukorbeteggel végzett vizsgálat 
megállapította, hogy a rizs alapú reggeli lecserélése köles 
alapúra, segített csökkenteni az étkezés utáni vércukor-
szintet. Egy 12 hetes tanulmány pedig 64 prediabéteszes 
pácienst vizsgált, akik naponta 50 gramm kölest fogyasz-
tottak – náluk enyhén csökkent az éhgyomri és étkezés 
utáni vércukorszint.

Gluténmnetes, így gluténérzékenyek is 
fogyaszthatják

A cöliákiás, gluténérzékeny páciensek étrendjébe is 
beilleszthető a köles. A glutén olyan fehérje, mely elő-
fordul számos gabonában, mint a búza, az árpa és a rozs. 
Az erre érzékenyeknél emésztési problémákat okoz, 
mint például a hasmenés, puffadás, tápanyag felszívó-
dási problémát. A köles vásárlásánál keresd a terméken 
a gluténmentességet jelző címkét.
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Plusz egy vicc

2020. 35. szám meg   -
fej  tése: Az élet játék. 
Lehetsz játékszer 
vagy játékos.   
Plusz    egy vicc: ... 
hogy szemüveg kell 
neked, mert már nem 
látsz jól. 

Málnás álom 

5 egyszerű, ám annál 
hatékonyabb zsírégető

Pörgesd fel a fogyást 
ezekkel az egyszerű és 
nagyszerű zsírégető fi-
nomságokkal!  

Bármilyen kiábrándító, 
nem létezik olyan szuper-
élelmiszer vagy mágikus 
tabletta, amely egy csa-
pásra eltünteti a makacs 
hasi zsírt. Ahhoz, hogy for-
mába kerülj, minél termé-
szetesebb ételeket kell fo-
gyasztani, kerülni a hoz-
záadott cukrokat, rendsze-
resen beiktatni a testmoz-

gást, többet aludni és elsa-
játítani a leghatékonyabb 
stresszkezelő technikákat. 
Bizonyos táplálékok fo-
gyasztásával azonban kor-
dában tarhatod az étvá-
gyad és a vércukorszin-
ted, csökkentheted a szer-
vezetedben fellépő gyulla-
dást, illetve felpörgetheted 
az anyagcseréd. Az alábbi 
öt, könnyen hozzáférhe-
tő hozzávaló garantáltad 
hasznos segítségedre lesz 
az elhízással folytatott küz-
delemben.

Citromlé
Biztos te is hallottad 

már, hogy érdemes egy 
bögre forró, citromos vi-
zet inni éhgyomorra, mert 
beindítja az anyagcserét és 
segíti az emésztést. A citro-
mot a nap további részében 
is javasolt fogyasztani, ét-
kezés előtt és közben csök-
kenti a vércukor válaszát 
az elfogyasztott étkezésre. 
Ráadásul a citromban talál-
ható polifenolok meggátol-
ják a zsírok raktározását. A 
citromos víz mellett bevet-

heted a citrom erejét salá-
tára vagy halra locsolva is.

Fahéj
Az egyik legf ino-

mabb, karácsonyi hangu-
latot árasztó fűszer haté-
konyan csökkenti a vér-
cukorszintet, közel húsz-
szorosára képes felgyor-
sítani a cukoranyagcsere 
folyamatát. Nem véletlen, 
hogy a cukorbeteg étrend-
jében kiemelt helye van. 
A legjobb, hogy nem kell 
hatalmas mennyiséget fo-
gyasztani belőle, napi 1-2 
kiskanálnyi fahéjnak már 
érezhető jótékony hatá-

sa. Ne használd el viszont 
a régi készleteidet, mert a 
polifenolok és más, aktív 
összetevők idővel veszte-
nek erejükből.

Cayenne-bors
A dél-amerikai, me-

xikói és ázsiai ételeknek 
kedvelt fűszerét szintén ér-
demes bevetni. A Cayenne-
bors legfőbb hatóanyaga a 
kapszaicin, amelynek csí-
pős ízét köszönheti, fo-
kozza az anyagcserét és 
csökkenti az éhségérzetet. 

A kutatások szerint 6 mg 
kapszinoid jelentős mér-
tékben csökkenti a hasi zsír 
mennyiségét. Emellett ja-
vítja az emésztést és a szer-
vezet természetes méregte-
lenítő folyamatait is támo-
gatja. A táplálkozási szak-
értők különösen a nap első 
részében javasolják fo-
gyasztását.

Kurkuma
Ha nehezen tudsz meg-

szabadulni a plusz kilók-
tól, annak a szervezetben 
fellépő gyulladás lehet az 
egyik fő oka. Ilyenkor cél-
szerű alkalmazni a gyul-
ladáscsökkentő kurkumát. 
Élénksárga színét adó ha-
tóanyaga, a kurkumin nem-
csak az elhízás, hanem töb-
bek között a rák, a cukorbe-
tegség, az asztma, az ízüle-
ti gyulladás és a depresszió 
hatékony ellenszere is.

Lenmag
A lenmag az egyik leg-

jobb növényi forrása az 
Omega-3 zsírsavaknak. 
Hatékony segítséget nyújt 
a gyulladás csökkentésé-

ben és a hormonháztar-
tás egyensúlyának megőr-
zésében. Nemcsak gyulla-
dáscsökkentő hatásának, 
de magas rosttartalmának 
is köszönheti fogyókúrás 
hatását. Oldható és oldha-
tatlan rostjai támogatják 
a vastagbél méregtelenítő 
folyamatait és csökkentik 
az édesség utáni vágyat. Jó 
tudni, hogy jótékony hatá-
sai jobban érvényesülnek, 
ha őrölve vagy olajként fo-
gyasztod, ugyanis a szerve-
zet nem tudja feldolgozni a 
tápanyagokat a nyákburok-
kal védett héjon keresztül.

A három megmaradó szóból az alábbi vicc poénját 
állíthatja össze:

A kis falu plébánosa kijön a templomból, és lát-
ja, hogy Miska bácsi, mint oly gyakran, most is erő-
sen kapatos.

– Miska bácsi, mikor szokik le végre az alkoholról?
– Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla.
– Leszokni soha nem késő.
– …

Kétbetűsek: DA, ET, 
ÉB, NZ, ŐP, SY, TÓ, UN, 
VG, YK.

Hárombetűsek: AGA, 
DOH, EDE, ÉRV, GÓT, 
KEN, MÉG, ORV, ÓDA, 
RAD, RÁF, SEM, TAR, TAT.

Négybetűsek: EMEL, 
EZZÉ,  FONT,  GEDŐ, 
HADI, IDŐS, KATT, LÁNG, 
LEÉL,  MERT,  MOLL, 
NYAK, SVÉD, TAPS.

Ötbetűsek: AKKOR, 
ÁTNÉZ, BÁNYA, EGYÉN, 
ELÁLL, ELLÁK, FURAT, 

HÁMOZ, HENYE, HETES, 
IZÓRA, KADÉT, MÁLNA, 
REGÉC, RESTI, RIOGÓ, 
ZABOS.

Hatbetűsek: BOGLÁR, 
FAÜREG, KIÜRÍT, KRE-
TON, MONDAT, RÁÉREK, 
SÁNDOR, SÁRGÍT, SI-
LÁNY, URALOM, ZAK-
LAT.

Hétbetűsek:  FONÓ-
DÁS, HOLTTÉR, MEG-
ELŐZ, MOGYORÓ, ODA-
UGRÓ.

Nyolcbetűsek: CSAT-
TOGÓ, EPEKEDÉS, GO-
MOLYOG, MENTEGET, 
NAGYMISE, NYARANTA, 
RÁKÉRDEZ, SKALÁRIS, 
TEKINTVE, VANÁDIUM.

Tizenkét betűsek: SZU-
ROKFEKETE, TAPOGA-
TÓDZIK.
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EGY 

GRAFFITI

KÉN
KEVIN SPACEY 

FILMJE
VÖRÖSMARTY 

MŰVE

MAG NÉLKÜLI 
TŰZ !

ZABSZEM !
FÉRFINÉV

ANGOLNA, 
NÉMETÜL

TEKÉBEN 
MINDEN BÁBUT 

LEDÖNT

VANÁDIUM
IDÉTLENÜL 

NEVET

KÁLIUM

JÓD ÉS 
NEPTÚNIUM

ÍZLELŐ-
SZERVÜNK

WATT

…-ES-SALAAM - 
TANZÁNIAI 

VÁROS

A NÉMET 
LUTHERVÁROS

CÚG

LITER

AJÁNDÉKOZ

TÖRÖK-NÉMET 
SZÍNÉSZNŐ 

(SIBEL)

HÁTON FEKVE

BRAZIL VÁROS

ELŐTAGKÉNT: 
KÖNNY

… NACERI - 
FRANCIA 
SZÍNÉSZ

TEGEZŐ 
VISZONY

MATEMATIKAI 
FOGALOM

CSEN

TITKON FIGYEL

TÖBB PÁPA 
NEVE

DZSESSZ ZENÉSZ 
(ANDRÁS)

NAGYON ÖREG

KALUGA 
FOLYÓJA

LITER

RÉGIES 
KRITIKUS

… HARRIS - 
SZÍNÉSZ

ALSÓSZOKNYA

ÖRMÉNY 
PÉNZNEM

HALOGÉN ELEM

BRIT SZÍNÉSZ 
(TIM)

HORVÁT SZIGET

HARCKOCSI

SZÍNÉSZNŐ 
(ILDIKÓ)
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SZÁJAT NAGYRA 
NYIT

HARCOL

ALBANY 
RÉSZE !

BIZTOS KIKÖTŐ

ÁTÁNY 
HATÁRAI !

HIDROGÉN

ZÁHONY 
HATÁRAI !

ATTILA HUN 
VEZÉR NÉV-
VÁLTOZATA

GRAMM

NÉMA IGEN !

ÉJFÉL !

HELYSÉG 
SZOMBATHELY 

KÖZELÉBEN

TÖKMAG !

TETEJÉRE

SPANYOL 
AUTÓJEL

Tészta: 6 tojásos kakaós piskóta
Málna kocsonya: 0, 5 kg málna, 1 liter málnas�örp, 3 

csomag vaníliás pudingpor, 8 evőkanál cukor
Krém: 0, 5 l tej, 1, 5 csomag tejs�ín í�ű pudingpor, cu-

kor (í�lés s�erint), 1 pohár tejföl fele, 12, 5 dkg margarin, 
15 dkg porcukor, 25 dkg mascarponé

Tetejére: bolti málnaöntet
Elkészítése: A piskótát egy 20 x 30 cm-es tepsiben 

megsütjük, és kihűlés után kettévágjuk. A málnakocsonyá-
hoz készítünk szörpből egy liter málnaitalt (vízzel felold-
juk a szörpöt). Kiveszünk belőle egy decit. Ez majd a pu-
dinghoz kell. A nagyobb mennyiségű málnaitalban elke-
verjük a málnát. Ezután a pudingokat a cukorral és az egy 
dl szörppel is összekeverjük. A gyümölccsel teli szörpöt 
feltesszük főni, és mikor eléggé felfőtt, belekeverjük a pu-
dingos keveréket. Még teljesen forrón az egyik piskóta fe-
lére öntjük. A málnakocsonyás piskótát félre tesszük hűl-
ni, addig készítjük a krémet. A tejben megfőzzük a tejszí-
nes pudingot, hozzáadjuk a cukrot. Amikor kihűlt, beleke-
verjük a porcukorral kihabosított margarint, majd a végén 
a mascarponét. Ezt a krémet a felső piskóta tetejére simít-
juk, végül megcsorgatjuk málna öntettel.


