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,,Ha jövőt tervezünk, ki
,,
kell állni jogainkért
A kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségén

M

ég a kárpátaljai
magyarok közül
sem mindenki tudja,
hogy az egri vár hős
védőiének kapitánya,
Dobó István vidékünkön, Szerednyén látta
meg a napvilágot, s küzdelmes életútjának a végén, 70 éves korában itteni birtokán halt meg.
A Pro Cultura Subcar

pathica civil szervezet 2014
óta adózik a legendás hős em
lékének oly módon, hogy az
egykori Dobó-birtokokon,
Császlócon és Szerednyén
évente nagyszabású népün
nepélyt szervez, ahol a ma
gyar néphagyományokat, a
magyar kultúrát és történel
met népszerűsítik.
Folytatás a 2. oldalon

A mi Kárpátaljánk

A

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) az idén 25
éves Péterfalvai Református Líceum udvarán
tartotta meg a kárpátaljai magyar iskolák köz-

Részletek a 4. oldalon
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ponti tanévnyitó ünnepségét. A házigazdák nevében
Seres János, az intézmény
lelkészigazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki
hálát adott az elmúlt negyedszázad csodáiért. Dávid példáján arra tanított,

hogy Istennel legyőzhetők
a mai Góliátok is.
„Ismerd meg a bölcsessé
get és az intést, értsd meg az
értelmes mondásokat!... Fo
gadd el az okos intést, az igaz
ságot, a törvényt és a becsüle
tességet!... Az Úrnak félelme

Erősödik az anyanyelvi
oktatás bázisa

Magyarországi támogatással újult meg az Ungvári Dayka
Gábor Középiskola

az ismeret kezdete, a böl
csességet és intést csak a bo
londok vetik meg” – idéz
te nyitóáhítatában Salamon
bölcsességről szóló tanítá
sait Zán Fábián Sándor.
Folytatás a 2. oldalon

A

kárpátaljai magyarság megmaradásának és boldogulásának
egyik fontos alappillére
az iskola, az anyanyelvi
oktatás biztosítása. Ehhez az alaposan felkészült pedagógusok mellett jól felszerelt tanintézményekre is szükség
van. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség e célból dolgozta ki
a bázisiskolák felújítását és felszerelését célzó programját, melyet a
Magyar Kormány anyagi támogatásával végzik
a Kárpátaljai Magyar
Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány közreműködésével. Szeptember 3-án a teljesen megújult, új szárnnyal kibővült Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola átadására került sor.
Folytatás az 5. oldalon
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Épül az Egán Ede Szakképzési Centrum Beregszászban

Piacképes szakmák, európai
körülmények

A kárpátaljai magyar bázisiskolák felújítása program egyik legnagyobb volumenű beruházása az Egán Ede Szakképzési Centrum beregszászi részlegének építése, nyilatkozta a sajtónak
Brenzovics László, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke az elmúlt héten, amikor is
Orosz Ildikóval, a KMPSZ és a Rákóczi Főiskola elnökével, illetve Magyarország ungvári és beregszászi külképviseletének diplomatáival terepszemlét tartottak az egykori Beregszászi 2. Sz.
Középiskola területén folyó építkezésen.
– A Beregszászi Városi Ta
nácstól béreljük 50 évre az egy
kori, mára üressé vált s igen
csak leamortizálódott orosz isko
la épületét – tájékoztatott Orosz
Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a
KMPSZ elnöke. – Itt kap helyet
az Egán Ede Szakképzési Cent
rum beregszászi képzőhelye, s

ra kaptunk engedélyt, mert ott
csak felújítási munkálatokat kel
lett végezni. Viszont az összekö
tő részben és a másik szárnyban
kollégiumot akarunk kialakítani,
s ahhoz kijevi engedélyeket kel
lett beszerezni. Sajnos azt ott húz
ták, halasztották, csak augusztus
ban érkeztek meg az engedélyek,

ide költözik a főiskola már most
mintegy 500 fővel működő szak
gimnáziuma, ahol a diákok Uk
rajnában akkreditált képzésben
részesülhetnek turisztika, alkal
mazott matematika, számvitel
és adóügy, óvodapedagógia és
szociális munkás szakokon. A
nagydobronyi képzési központ
mintájára a Mátészalkai Szak
képzési Centrummal, a Baross
László Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola és Kollégiummal, illet
ve a Sátoraljaújhelyi Georgikon
Görögkatolikus Mezőgazdasá
gi és Élelmiszeripari Techni
kum, Szakképző Iskola és Kol
légiummal kötött szerződés ér
telmében szeretnénk bővíteni a
képzést többek között cukrász,
borász, pezsgőgyártó, húsfeldol
gozó, fodrász, kozmetikus, sza
kács, pincér szakokkal, melynek
Beregszászban itt lesz a képzési
bázisa. Szerettük volna az épüle
tet már idén októberben átadni,
de sajnos csak az oktatói szárny

így most felgyorsított ütemben
folynak a munkálatok. Ha sikerül
a rossz idő beálltáig felhúzni az
új szintet és befedni az épületet,
s remélem a tél folyamán a belső
munkálatokkal is végeznek, ak
kor a következő félévet, de az új
tanévet már mindenképpen az új
épületben tudjuk kezdeni – nyi
latkozta az elnökasszony.
– Fontosnak tartjuk, hogy a
kárpátaljai fiatalok szakmát tud
janak tanulni anyanyelvükön.
Nagydobronyban már beindí
tottuk az Egán Ede Szakképzé
si Centrum Képzési Központ
ját, s igen népszerű lett a fiata
lok körében. Nemsokára átadás
ra kerül Péterfalván is egy ilyen
intézmény, Beregszászban pedig
ebben a csodálatos épületben mű
ködik majd. Bízunk abban, hogy
hosszú távon tudjuk biztosítani
a fiatalok számára, hogy piacké
pes szakmához jussanak – mond
ta Brenzovics László.

kme

Kárpátaljára látogat Volodimir
Zelenszkij

Az elnök a tervek szerint szeptember 25-én látogat Ungvárra. Autóval érkezik Szlovákiából Kárpátalja megye központjába, ahol megállapodást tervez
aláírni a szlovák légtér egy részének használatáról, ami az ungvári repülőtér újraindításához
szükséges.
Ugyanezen napon Zelenszkij
meglátogatja az Eurocar üzemét,
ahol a Škoda autókat szerelik ös�
sze, majd Beregszászba is elláto
gat – írja a Karpat.in.ua. Többek kö
zött a kórházat nézi meg, más intéz
mények látogatásának megvitatása
még folyamatban van.
Az Infrastrukturális Minisz
térium képviselői hétfőn érkez
tek Ungvárra, hogy előkészítsék
az elnöki vizitet. Napirenden sze

repel a helyszín kiválasztása az új
repülőtér számára, amelyet egy ra
kományterminállal kívánnak lét
rehozni. A Kárpátaljai Közigaz
gatási Hivatalban már számos ta
lálkozót tartottak ezzel kapcso
latban potenciális befektetőkkel.
Már közismert, hogy Munkács,
mint a jövőbeni repülőtér építé
sének helyszíne nem szerepel a
napirenden. Jelenleg a repülőtér
építésének két lehetséges hely
színét fontolgatják – Szerednye
község közelében és a Szürte–Ho
mok–Palágy–Komoróc települé
sek közötti háromszögben.
Lehetséges, hogy Zelenszkij
kárpátaljai látogatása során nyil
vánosan bejelentik a repülőtér épí
tésének új helyszínét – írja Vitalij
Glagola Telegram-csatornáján.

A kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségén

„Ha jövőt tervezünk, ki kell
állni jogainkért”
Elejét lásd az 1. oldalon

magyar osztályok, hogy egyes tele
püléseken a szülői kérvények elle
nére sem hajlandóak magyar osz
tályt nyitni, bár a törvény erre le
hetőséget biztosít. És sajnos oly
kor a szülők, pedagógusok is meg
hátrálnak… Ha jövőt tervezünk, ki
kell állni jogainkért, mi a hit, és nem
a meghátrálás emberei vagyunk,
mondta Orosz Ildikó. Ahogy egy
koron Fodó Sándor mondta: „An�
nyi a miénk, amennyit kiharcolunk
magunknak”.
Szimbolikusnak nevezte a tanév
nyitó helyszínét Brenzovics László,
a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar
Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány

A református püspök azt kér
te a pedagógusoktól, imádkozza
nak azért, hogy az ismeret irán
ti vágy megszülessen a gyerekek
szívében, hogy mindazt, amit ők
értelmesen előadnak, tanítványa
ik megértsék. Felhívta a figyel
met a szülők felelőségére, az is
tenfélelem fontosságára, hisz,
mint mondta, ha egy nemzet éle
tében nincs istenfélelem, az nem
marad meg.
Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö
ke beszámolt az elmúlt tanév ne
hézségeiről, eredményeiről. Mint
mondta, arra a politikai harcok
mellett a koronavírus terjedé
se miatt bevezetett karantén
nyomta rá a bélyegét. Bár sike
resen vették a távoktatás aka
dályait, a pedagógusszövetség
a nyáron több mint ötszáz pe
dagógus számára képzést szer
vezett, melyen felkészítették
őket az online oktatásra.
Reménységgel tölt el ben
nünket, hogy ebben a nehéz idő
szakban is folytatódott az óvo
dafejlesztési program, mond
ta. Ennek keretében olyan te
lepüléseken is sikerült magyar
óvodát indítani, ahol száz éve
nincs intézményes anyanyelvi
oktatás-nevelés. Tovább épül
tek, szépültek a bázisiskolák,
hogy az új ukrán oktatási törvé elnöke. Hisz, mint mondta, ez az in
nyeknek megfelelő regionális kép tézmény jól példázza az elmúlt év
zőközpontok alakuljanak ki, ame tizedek eredményeit. A szovjet érá
lyek lehetőséget biztosítanak a ban sokat szenvedtek egyházaink,
teljeskörű magyar nyelvű oktatás de amint lazultak a kötelékek, talp
ra. A KMKSZ lobbijának köszön ra álltak, s volt erejük, hogy a sem
hetően a magyar állam e célra négy miből oktatási intézményeket léte
ütemben 12 milliárd forintot irány sítsenek… Trianon óta nem sike
zott elő. Köszönet ezért a Magyar rült felszámolni a magyar oktatást
Kormánynak, illetve a lebonyolító Kárpátalján, pedig történtek arra kí
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jó sérletek. Brenzovics László annak
tékonysági Alapítványnak.
a meggyőződésének adott hangot,
Az elnök asszony nehezmé hogy azért maradt fenn a kárpátal
nyezte az anyanyelvi oktatás le jai magyar oktatási rendszer, mert a
építésére irányuló intézkedése szülők, a pedagógusok ezt akarták.
ket, hogy több intézményben (pl. Ma újra megkérdőjelezi a hatalom
munkácsi tanítóképző, ungvá a magyar oktatás létjogosultságát,
ri közművelődési kolledzs, be de nem engedünk, mondta az elnök.
regszászi szaklíceum stb.) meg Reményikkel szólva: nem hagyjuk a
szűntek a magyar csoportok, né templomot és az iskolát.
hány vegyes tannyelvű iskolában
Beke Mihály András, Magyar
hátrányos helyzetben működnek a ország Beregszászi Konzulátusának

Koszorúzás Szerednyén

Dobó István, a mindenkori
példakép
Elejét lásd az 1. oldalon

A meghitt hangulatú alkalmakon
felelevenítik azt a történelmi tényt,
hogy a vidékünkön megtelepedő
különböző népek évszázadok óta
békésen élnek együtt, kultúrájuk,
hagyományaik termékenyítően hat
nak egymásra. A karanténhelyzet
miatt idén a két nagyszabású fieszta
elmaradt. Helyette a szerednyei
Dobó pincében, a hős várkapitány
mellszobránál rövid megemléke
zésre és koszorúzási ünnepségre
került sor.
Először a civil szervezet mun
katársainak előadásában Dobó Ist
vánnak a vár védőihez intézett
immár legendássá vált beszédé
ből hallhattunk részleteket, majd
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola

elnöke vont párhuzamot a több mint
450 évvel ezelőtti háborús esemé
nyek és a mai kor között. Világosan
látszik, hogy Európát, keresztény ér
tékeinket most is komoly veszély fe
nyegeti, kultúránkat meg kell véde
ni. S nem csupán a különböző irány
ból érkező külső hódítóktól, a be
vándorlók tömeges áradatától, ha
nem a keresztény szellemiséget el
pusztítani szándékozó belső ellen
séggel szemben is. A sikeres véde
kezéshez az itt élő népek összefogá
sára van szükség. Ez pedig csak úgy
lehetséges, ha kölcsönösen tiszteljük
és becsüljük egymást.
Az egri vár védői, akik alig vol
tak kétezren, hatalmas győzelmet
arattak a 40-60 ezerre becsült osz
mán-török hódító sereggel szem
ben. Az akkori Európa egy időre

első beosztott konzulja Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár levélben el
küldött üdvözletét tolmácsol
ta. „A család akkor hullik szét,
ha azt a tagjai hagyják” – idéz
te levelében Csíkszentmihályi
Mihályt az államtitkár, ki bátor
ságra, kitartásra buzdított. Meg
erősítette a jelenlévőket, hogy
nincsenek egyedül, hisz, ahogy
Orbán Viktor miniszterelnök
is fogalmazott: „Határa csak
az országnak van, a nemzetnek
nincs”, ezért nincs egy magyar
sem egyedül. Potápi arra kért
mindenkit, hogy legyünk segí
tői és támaszai egymásnak eb
ben a tanévben is.
A köszöntéseket követően
Danku Eszter, a líceum diákja
Reményik Eredj, ha tudsz című
versét mondta el igen mély át
éléssel, majd Orosz Ildikó jel
képesen átnyújtotta a Péterfalvai
Középiskola elsőseinek a szá
mukra elkészített tankönyvcso

magot. Útravalóul Brik Irma
nyugalmazott pedagógus adott
át igencsak megszívlelendő –
ahogy ő fogalmazott – „fuvalla
tokat” tapasztalataiból. A pálya
kezdők nevében pedig Seres Pé
ter osztotta meg gondolatait.
„Akik őrhelyen állnak, éber
figyelésre és megsokszorozott
munkára vannak ítélve” – idézte
zárszavában Márton Áront Orosz
Ildikó, aki kitartásra, gerincesség
re, a jogaink, az igazság melletti
kiállásra szólította fel a pedagógu
sokat. Az ünnepség végén – me
lyet a Himnusz és Szózat fog
lalt keretbe – Weinrauch Márió,
a tiszabökényi római katolikus
egyházközség plébánosa kérte Is
ten áldását a pedagógusok, a diá
kok életére, az új tanévre.

Marton Erzsébet

megmenekült a további hódítá
soktól, a támadásokkal szembeni
felkészüléshez időt nyert, s egy
ben lelki erőt is merített az egri
ek nagyszerű hőstettéből, hang
súlyozta Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke. Ám nekünk ar
ról sem szabad megfeledkezni,
hogy Dobó István vidékünk fel
virágoztatásában is elévülhetet
len érdemeket szerzett. Birtoka
in példás gazdálkodást folytatott,
továbbfejlesztve a szőlőtermesz
tés kultúráját ezen a tájon, ado
mányokkal segítette az első ma
gyar bibliafordítás megjelenését.
E kiváló férfiú viszontagságos
életútja ma is megszívlelendő ta
nulságokkal szolgál. Elsősorban
Dobó közösségi lelkülete, a kö
zösségért való önfeláldozó ma
gatartása becsülendő, amikor is
kész volt életét áldozni a reá bí
zottakért, a hazájáért, megvívni
élet-halál harcát a keresztény Eu
rópáért. Ezzel neves földink pél
dát mutat nemcsak az itt élő ma
gyaroknak, de más nemzetiségek
képviselőinek számára is.

Kovács Elemér
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Közösség
Új szárnnyal bővült a munkácsi bázisiskola

A magyar segítség által az
ukrán állam is gyarapszik

A Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi
Ferenc Középiskola 140 évvel
ezelőtt, 1880-ban nyitotta meg
kapuit Magyar Királyi Elemi
Fiúiskola néven. A második
világháború végén a szovjethatalom egyszerűen elkobozta a magyar iskolától gyönyörű
épületét és az ukrán tannyelvű Tarasz Sevcsenko Középiskolának adta át. A magyar iskolát egy kisebb épületbe költöztették, s csak a múlt század
60-as éveinek derekán került
újra vissza. Ebben az időben
minősítették középiskolává.

1968-ban az iskola egy újabb
épülettel bővült és 1992-ben
felvehette ma is büszkén viselt
nevét vezérlő fejedelmünkről,
II. Rákóczi Ferencről.
Az oktatási intézmény mára
kinőtte a meglévő épületét. A
Kárpátaljai bázisiskolák felújí
tása program keretében a Kár
pátaljai Magyar Főiskoláért Jó
tékonysági Alapítvány megvásá
rolt egy ingatlant, mely az isko

kor törvényekkel próbálják kor
látozni oktatáshoz való jogainkat
is, mégis pozitív változásokról
tudunk beszámolni, mondta kö
szöntőjében Brenzovics László, a
KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar

rán Kormány nem látja be: a Ma
gyarországról érkezett segítség
nemcsak a kárpátaljai magyarok
nak szól, hanem általa az állam is
gyarapszik, mondta. Az elnök re
ményét fejezte ki, hogy hamaro

Schink István, a Munkácsi
II. Rákóczi Ferenc Középiskola
igazgatója tizenöt évvel ezelőtt
néhány kollégájával egy szép,
felújított iskoláról álmodott. Vá
rosi képviselőként sikerült elér

Főiskoláért Jótékonysági Alapít
vány elnöke. A bázisiskola prog
ram keretében az elmúlt és az idei
évben öt bázisiskolát sikerült fel
újítani. És megérkezett a követ
kező évre is a támogatás, amely
ből további iskolák fognak meg
újulni, hiszen az új középiskolá
ról szóló törvény értelmében Uk
rajnában csak bázisiskolákban le
het majd középfokú oktatást foly
tatni, és sajnos magyar iskoláink
jelentős része nincs olyan álla
potban, hogy megfeleljenek az új
követelményeknek, tájékoztatott
az elnök. Ezen igyekszik segíte
ni a Magyar Kormány a Kárpát
aljai magyar bázisiskolák felújí
tása programon keresztül. Ezért
is sajnálatos, mondta, hogy a tá
mogatást nyújtó ország államtit
kárának nem adták meg a beuta
zási engedélyt Ukrajnába. Az Uk

san változik a helyzet, s Ukrajna
megfelelően fog válaszolni azokra
a gesztusokra, amelyek Magyar
ország felől érkeznek.
Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö
ke abbéli örömének adott hangot,
hogy az iskolabővítésnek köszön
hetően Munkácson immáron nem
kell helyhiány miatt elutasítani a
tanintézménybe jelentkezők ké
relmét. Sajnos a megyei büdzsé
ben nincs elegendő pénz iskolabő
vítésre. A magyar kormány támo
gatásának köszönhetően a megyei
jogú városnak most közel 25 mil
lió hrivnyával kevesebbet kell for
dítani az oktatási hálózat javítására,
amit átcsoportosíthatnak más okta
tási intézmények korszerűsítésére,
bővítésére. Az elnök asszony abbé
li reményének is hangot adott, hogy
ezen intézmények közé kerül a vá
ros magyar óvodája is.

ni a régi épület felújítását, most
pedig a magyar kormánynak kö
szönhetően új épületszárnnyal let
tek gazdagabbak. Ez azt jelenti,
hogy merni kell nagyot álmod
ni, de kellenek hozzá a tettrekész
emberek, s kell, aki a jó ügy mel
lé áll. Az igazgató megköszön
te az anyaország támogatását, a
KMKSZ, a KMPSZ, a Kárpátal
jai Magyar Főiskoláért Jótékony
sági Alapítvány segítségét.
A köszöntéseket követően
Majnek Antal római katolikus
megyéspüspök és Gulácsy Dá
niel helyi református lelkész Is
ten áldását kérte az intézmény
ben folyó munkára, az itt tanulók
és dolgozók, valamint a támoga
tók életére, majd a tanintézmény
dalospacsirtái népdalcsokorral
köszönték meg az ajándékot.

okozta számos korlátozás, de eb
ben a periódusban a KMKSZ volt
az egyetlen olyan szervezet, ame
lyik közvetlenül kiállt és szót emelt
a kárpátaljai magyarságot ért folya
matos jogfosztások ellen” – kezd
te beszédét Brenzovics László a
KMKSZ elnöke. – „Tettük ezt amel
lett, hogy elsőként nyújtottunk se
gítséget az egészségügyi intézmé

100 év legnagyobb volumenű kár
pátaljai építkezésének nevezte azo
kat a beruházásokat, amelyeknek
köszönhetően az elmúlt három év
során a magyar kormány segítsé
gével tucatszámra kerültek felújí
tásra, vagy épültek új óvodák, is
kolák és egészségügyi intézmények
Kárpátalján.
A közelgő önkormányzati vá
lasztásokról szólva a KMKSZ első
embere arról beszélt, hogy az uk
rán állam által ránk erőltetett de

nyek, kórházak számára a vírus el
leni védekezésben, lélegeztető gé
pet adományoztunk a Beregszászi
Járási Kórháznak, segítettünk újra
indítani az óvodák működését, és
minden bizonnyal segítünk majd
az iskolák járványügyi védekezé
sében is.
Brenzovics László az elmúlt

centralizáció folyamatában sérül
nek az egyes települések jogai és
hatáskörei, ami azt is eredménye
zi majd, hogy csökkennek a falvak
érdekérvényesítő törekvései. Mint
mondta, sokáig tárgyalásokat foly
tattak a másik magyar érdekvédel
mi szervezettel, de a jelek szerint ez
nem vezetett eredményre, hiszen a

sajtóból értesültek arról, hogy az
UMDSZ nem kíván velük társul
ni. Ilyen előzmények után még
nagyobb tétje lesz az október 25-i
helyhatósági választásoknak.
Brenzovics László röviden
kitért a javulás jeleit nem mutató
ukrán-magyar kapcsolatokra is,
amelynek legfrissebb fejlemé
nyeként több helyen is bombari
adó volt augusztus 20-án, illetve
nem engedték be az ország terüle
tére Potápi Árpád János államtit
kárt, aki egy olyan intézmény át
adási eseményén vett volna részt,
amely a magyar állam segítségé
vel került felújításra…
,,A közelgő választásoknak
az is a tétje, hogy Kárpátalján to
vábbra is megkerülhetetlen erő
maradjon a KMKSZ, az a szer
vezet, amely a jövőben is követ
kezetesen fel fogja emelni a sza
vát a kárpátaljai magyarság ér
dekében. Hajrá Kárpátalja, hajrá
magyarok, hajrá beregszásziak!”
A nyílt szavazás formájában
zajló tisztújítás során a küldöt
tek a következő hároméves cik
lusra is Sin Józsefnek szavaz
tak bizalmat az elnöki tisztsé
get illetően.
Elhangzott a fegyelmi bizott
ság beszámolója, bemutatták az
év eleji tisztújítások során pozíci
óba került új alapszervezeti elnö
köket, megszavazták a KMKSZ
BJSZ elnökségének összetételét,
a nagyválasztmányi tagságot, az
ellenőrző és a fegyelmi bizottság
összetételét.

laudvar szomszédságában helyez
kedik el. Az ingatlant a magyar kor
mány támogatásával teljes mérték
ben felújították több mint 24 mil
lió hrivnya értékben – tájékoztatott
a szeptember 3-án tartott átadóün
nepségen Fodor Éva, a bázisisko
lák programot kidolgozó Kárpát
aljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) irodavezetője.
Munkácson a magyar identitás
legfontosabb hordozója az iskola,
kezdte beszédét Kuti László, Ma
gyarország Ungvári Főkonzulátusá
nak első beosztott konzulja. A Ma
gyar Kormány célja, hogy Kárpátal

ján fejlődjön és megmaradjon a ma
gyar oktatási rendszer. A Kárpátal
jai bázisiskolák fejlesztése program
ra 12 milliárd hrivnyát irányzott elő,
melyből 64 magyar iskola újul meg,
mondta, s azt kívánta, hogy a mun
kácsi intézményben újabb 140 éven
keresztül tanulhasson magyarul a vá
ros és a környék diáksága.
Örvendetes, hogy most, ami
kor Ukrajnában súlyos gazdasági,
szociális válságot élünk át, ami

Tisztújító közgyűlést tartott a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete

Maradni és megmaradni…

A koronavírus-járvány miatt
beiktatott kényszerpihenő miatt közel félévnyi késéssel került lebonyolításra a KMKSZ
Beregszászi Középszintű Szervezetének tisztújító közgyűlése, amelynek eredeti időpontja még ez év márciusának végére volt kijelölve. A szeptember 6-án, vasárnap lezajlott
eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont.
A himnuszok elhangzását
és eléneklését követően Sin
József, a KMKSZ Beregszá
szi Középszintű Szervezeté
nek elnöke köszöntötte a ka
rantén-korlátozások miatt az
ilyenkor megszokottnál kisebb
létszámban megjelenő küldöt
teket, majd megtartotta éves be
számolóját. Mint elmondta, a
KMKSZ a számos megpróbálta
tással terhelt elmúlt fél éves idő
szakban is igyekezett minden, a
járásban élő magyarságot érintő
fontos ügyet figyelemmel kísér
ni, és lehetőség szerint befolyá
solni. Tette ezt a már-már meg
szokott ,,ellenszélben”, hiszen
az utóbbi hónapokban is számos
magyarellenes megnyilvánulást
kellett elviselni.
A Beregszászi Járás Tanács
elnökeként kiemelte az elmúlt
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ötéves időszakban a járás döntés
hozó testületében legnagyobb lét
számmal bíró KMKSZ-frakció
munkáját is, amely igyekezett min
dig olyan döntéseket hozni, ame
lyek elősegítették a Beregszászi já
rásban lévő intézmények zavarta
lan működését, az itt élő és dolgo
zó emberek mindennapjait. Szólt
arról is, hogy a decentralizációs fo
lyamatokban sikerült ugyan meg
őrizni a Beregszászi járási köz
pont státusát, de az ugocsai régió
csatlakozásaként a két hónap múl
va felálló új járási tanácsban a he
lyi magyarság már kisebbségbe
kerül majd.
,,A Nemzeti összetartozás évé
ben nem is lehet más célt a KMKSZ
elé kitűzni, mint mai közgyűlésünk
jelmondatát: Maradni és megma
radni! Nekünk Kárpátalja az első.
A közelgő önkormányzati választá
sokon pedig minden képviselőjelöl
tünkre szükség lesz, hiszen mind
annyian azért fognak majd harcba
szállni, hogy az itteni magyarság to
vábbra is megmaradjon szülőföld
jén” – zárta beszédét.
Az 53 küldött nyílt szavazás for
májában megfelelőnek minősítette
a tagság elmúlt másfél éves idősza
kának tevékenységét.
,,Az elmúlt több mint fél éves
időszakban mindannyiunk életé
re rányomta a bélyegét a járvány

Kovács Erzsébet

(jakab)
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Tükör
Magyar óvodát avattak Szerednyén

Öröm van a mennyben

„Amikor Isten jóra fordítja
népe sorsát, ujjong majd Jákob, és örül Izrael.” (Zsolt 53, 7)
Szívem egyik kedves kis éne
ke az, amelyet olyankor éneke
lünk, ha valaki Krisztus mellett
dönt: „Öröm van a mennyben egy
bűnös felett, ha megtérve hazaér
kezett. Fut eléje Atyja, kinyújtja
karját, s megcsókolja elveszett
fiát. Öröm, öröm van a menny
ben fent, angyalének hangzik,
hárfa peng. Öröm van a menny
ben egy bűnös felett, ha megtér
ve hazaérkezett”.
Nagyon megdöbbentem, ami
kor megtérésem után futva-ro
hanva újságoltam édesanyám
nak: „Elfogadtam az Úr Jézust,
megtértem!” Ő rám nézett nagy
komolyan és ezt mondta: „Nem
hiszem!”
Nagyon rosszul esett akkor a
kételkedése, de később beláttam,
hogy nem rosszindulatból mond
ta ezt édesanyám, csupán féltett.
Számára a megtérés a legkomo
lyabb döntés, és félt, hogy én csak
gyerekes mókát játszom vele.
Később imatársak lettünk és
nagyon bensőséges kapcsolat ala
kult ki köztünk.
Hogyan fogadod te, ha a ro
konod, hozzátartozód, ismerősöd
elindul az Úr útján? Kételkedsz,
méricskéled, vizsgálgatod? Fi
gyeled, hogy mikor fog újból el
bukni? Hiszen te jól ismered a
bűneit, és azt is tudod, hogy már
máskor is „próbálkozott” a meg
téréssel. Vagy örülsz, és a lelked
szárnyal a megtérttel együtt az
Úr színe elé?
Az együtt örvendezés, a szár
nyalás erőt ad a haladáshoz, az
új kezdéshez, az új életformá
hoz. Ott vagy-e a lába nyomában
imádsággal, segítséggel, szeretet
tel, támogatással? Haladsz-e mel
lette az úton, hogy el ne essen?
Vagy inkább azt figyeled, hogy

szóba áll-e megint a régi cimbo
rákkal, utána nyúl-e a sörös kor
sónak, elmegy-e az éjjeli moziba,
megnézi-e a tévében a horrorfil
met, megveszi-e az új pornó újsá
got, visszabeszél-e a szüleinek...?
Vigyázz, kedves „szent” test
vérem, mert, ha te csak lesel
kedsz, akkor nem vagy méltó az
Úr Jézus menyegzői asztalához!
Ő – akit te nem segítesz, csak kri
tikus szemmel megfigyelés alatt
tartasz – majd ott lesz a mennyei
sereggel, és vele fognak örven
dezni az angyalok is, de te így
mit mutathatsz fel?
Örvendj, ha valaki az Úrhoz
közeledik, támogasd imával és
biztasd elismerő szóval is! Ha el
esik az ismeretlen úton, nyúlj utá
na, segítsd felállni, kiegyenesed
ni! Takard a szennyét, és ne mu
togasd másoknak, segíts, hogy
megmosódjon! Hajolj le hozzá a
porba, oda, ahol szennyes lábait
eléred, és mosd meg azokat, úgy,
ahogyan Mesteredtől tanultad!
Szeresd a bűnöst, akit Jézu
sod is szeret! Állj mellé, erősítsd!
Ha kell, hívj segítséget a közös
ségből, csak ne hagyd magára,
mert a sátán lesi, mikor csaphat
le rá újból!
Örülj, ha a fogoly, a bűn fog
lya szabaddá lett, ujongj és ma
gasztald az Urat! Tanítsd meg a
te szabadult fogoly testvéredet
állni, járni, élni az újban!
Magasztaljátok örömmel a
Szabadítót! Megkerestél, rám talál
tál, Tied vagyok, Uram. Halleluja!
Szeretném megkeresni és felemelni azokat, akik az út szélén
tengődnek, mert a sátán nyomorba taszította őket. Őrizz meg az
én igazságomtól! Segíts, hogy
örvendezve tudjak a Te nyomdokaidban járni, Jézusom! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Filmkészítés a Bunda házaspárral

A mi Kárpátaljánk

Barátaimtól, ismerőseimtől gyakran hallom, hogy Kárpátalján
nincs megmaradás, nincs jövő. Külföldre kell költözni, ott dolgozni, akkor tud az ember igazán javakat gyarapítani magának. Hamis ez a képzet, hisz igen sokan bizonyították ennek ellenkezőjét,
hogy igenis lehet itthon boldogulni. Pedagógusok, művészek, vállalkozók stb. dolgoznak azért, hogy a következő generáció is szülőföldjén élhessen.
Bunda Rita és férje, Sza
bolcs szintén kipróbálták az
életet külföldön, de mégis haza
húzta őket a szívük. Ők itthon
találták meg a boldogulás út
ját. Mára öt saját készítésű fil
met mutattak be a közönségnek,
s további céljuk, hogy legyen
magyar filmgyártás Kárpátal
ján. Ismerjük meg őket!
– Meséljenek magukról!
Szabolcs: Beregszászban
születtem, általános iskolámat
az orosz tannyelvű 2. számú is
kolában végeztem, majd felvételt
nyertem a Beregszászi Egészség
ügyi Szakközépiskolába (a mos
tani Koledzsbe). A szüleim sze
rették volna, ha orvosnak tanu
lok. Azonban az orvosi egye
temre tett felvételim nem sike
rült, így beiratkoztam az Ung
vári Nemzeti Egyetem kémia és
biológia szakára. Ezt követően
teológia szakra jelentkeztem a
Kárpátaljai Apostoli Kormány

zósághoz (ma Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye). Ennek
keretében Magyarország több te
lepülésén is tanultam, majd Ró
mába kerültem. Rá kellett jönnöm,
hogy mégsem ez az én utam. Pró
báltam ismét megtalálni a helyem
a világban. Pécsre kerültem dol
gozni, ahol találkoztam Ritával.
A még korábban, Egerben létre
jött ismeretségből előbb barátság,
majd szerelem szövődött.
Rita: Huszton születtem, egy
magyar családban. Többnyire uk
rán környezetben éltem, ukrán is
kolába jártam, a magyarságomat
csupán a templomi miséken tud
tam megélni. A középiskola el
végzését követően összeszedtem
minden bátorságomat, és Magyar
országra mentem tanulni. Az Egri
Hittudományi Főiskolán francia
hittanár szakra jelentkeztem. Kü
lönböző problémák miatt a hit
tanár képzést fel kellett adnom,
és francia nyelvtanárként diplo

Értékteremtés nehéz időkben

A Munkács-Ungvár főút mellett elterülő, jelenleg 3300 lelkes nagyközség számos kárpátaljai szórványtelepüléssel együtt intő és egyben tanulságos példa is lehetne a vidék magyarságának jövőjéért
aggódó magyar számára. Ugyanis az történt, hogy a múlt század
elején még a lakosság egyharmadát kitevő magyar népesség anyanyelvi intézmények híján mára gyakorlatilag beolvadt, felszámolódott. Ám a vasárnap átadott magyar óvoda visszahozta a reményt:
az itt megmaradt közel egytucat magyar család gyermekei és a többi
magyar gyökerekkel rendelkező kicsinyek lehetőséget kaptak arra,
hogy visszatanulják eleik nyelvét, behatóbban megismerkedjenek
a magyar néphagyományokkal, kultúrájukkal. S reménység szerint feléled bennük a vágy, hogy magyar tannyelvű általános iskolában tanuljanak tovább.
Az átadó ünnepségen Fodor
Éva, a Kárpát-medencei Óvoda
fejlesztési Program kárpátaljai ko
ordinálását felvállaló KMPSZ iro
davezetője arról tájékoztatott, hogy
a 2018-ban indult beruházás mint

mény átadási ünnepségén résztve
vőkhöz címzett levelét. Ebben az
áll, hogy a Magyar Kormány szá
mára a legfontosabb a magyar em
berek és közösségeik védelme az
általános keresztény európai érté

egy 4 millió 600 ezer hrivnyából
valósult meg. Ennek köszönhető
en európai körülmények fogadják
az intézménybe nemrég beiratko
zott harminc kisgyereket.
Buhajla József, Magyar
ország Ungvári Főkonzulá
tusának főkonzulja felolvasta
Semjén Zsolt, a magyar kormány
miniszterelnökhelyettesének, va
lamint Szili Katalin miniszterel
nöki megbízottnak, az ország
gyűlés volt elnökének az intéz

kek mentén. Ehhez elengedhetetlen
a nemzeti kisebbségben élő honfi
társaink kollektív jogainak biztosí
tása. A levél íróinak meggyőződé
se szerint az identitás megőrzése, a
szülőföldön való boldogulás és az
anyanyelv szabad használata min
denkit alanyi jogon megillet. A fő
konzul beszámolt a Kárpát-meden
cei Óvodafejlesztési Program eddi
gi sikereiről. A nagyszabású projekt
beindulása óta, tehát néhány év alatt
közel tízezerrel emelkedett a ma

máztam le. Majd Pécsre kerültem
egyetemi képzésre. Szabolcs itt
kérte meg a kezem és összeháza
sodtunk. Nagyon szép évek voltak
ezek az életemben, sok barátot, is
meretséget szereztem.
– Ma mégis Kárpátalján élnek.
– Nehezen éltük meg a kárpát
aljai magyarságunkat akkoriban az
anyaországban. Nem éreztük ma
gunkat otthonosan abban a kör
nyezetben. Emlékszem, már babát
vártam, amikor ismét jött egy aka
dály az életünkben, amely nehezí
tette az ottani életet, és ekkor dön
töttünk úgy, hogy haza költözünk
– meséli Rita.
– Hazatérve sok barátra talál
tunk itthon is, ami megerősítette
bennünk azt a döntést, hogy a mi
jövőnk Kárpátalján van – egészíti
ki Szabolcs.
– Miért döntöttek a filmkészí
tés mellett?
– A költözésünk után több mun
kahelyen is dolgoztam, majd a Kár
pátaljai Ferences Misszió Alapít
vány munkatársa lettem, ahol fo
tóztam, videókat készítettem az
alapítvány munkájáról, projektje
iről. Nagyon megszerettem ezt a
műfajt. Ezekhez a kisfilmekhez
szükségem volt egy riporterre, így
többnyire Ritát kértem meg arra,
hogy legyen a segítőm. Mindig
is éreztük, hogy többre vágyunk,
hogy szeretnénk egy komolyabb
filmet forgatni. 2016-ban pályá
zatot hirdettek a Gulág éve kap

csán, amire mi is beadtuk jelent
kezésünket. Így születhetett meg
a Hűség ára című filmünk, amire
nagyon büszkék vagyunk – emeli
ki Szabolcs.
– Rita, ön szinte belecsöppent
a filmezés világába. Milyen érzései
voltak ezzel kapcsolatban?
– Hirtelen jött minden, úgy
éreztük, hogy ezt csinálni kell.
Nagy lelkesedéssel vágtam ebbe
bele, valahogy ösztönösen jött,
hogy mi is az én feladatom. Azok,
akiket felkerestünk, készséggel se
gítettek, interjút adtak. A gulág egy
olyan téma, amely sokakat érint
Kárpátalján. Kissé aggódtunk, iz
gultunk, hogy minden pontos, he
lyénvaló legyen. Nagyon örülünk
annak, hogy ilyen sikeres lett a
film – mondja.
– Megalakult a Kárpátaljai
Magyar Filmgyártásért Alapít
vány. Meséljenek erről.
– Az első filmünket követően
leforgattuk a Linner doktor éle
tét bemutató alkotást, majd kö
vetkezett az Este hívlak című já
tékfilm. Ekkor jött az ötlet, hogy
szeretnénk intézményesíteni a te
vékenységünket. Sokat gondol
kodtunk a megnevezésen, és vé
gül is emellett döntöttünk. Ezzel
az volt a célunk, hogy népszerű
sítsük a filmművészetet, a film
gyártást Kárpátalján. Szeretnénk,
ha alapítványunk az egyik meg
tartó erő lenne az itteni magyar
ság számára. Látnák azt, hogy

gyar, vagy részben magyar, te
hát kétnyelvű oktatásban részt
vevő gyerekek száma.
Orosz Ildikó, a KMPSZ és
a Rákóczi Főiskola elnöke ab
béli reményét fejezte ki, hogy
a most beíratott gyermekek ala
posan megismerkednek a ma
gyar nyelvvel, a magyar kultú
rával, így hitelesen tudják köz
vetíteni ezeket az értékeket a
többségi nemzet tagjai felé. Az
elnökasszony ígéretet tett rá,
amennyiben az itteni szülők
igénylik, támogatni fogják őket
abban, hogy a nagyközségben a
továbbiakban magyar tannyelvű
elemi iskolát nyissanak.
Szerednye korábbi lakói ezer
szállal kötődtek a magyar törté
nelemhez. A most átadásra ke
rülő magyar óvoda pedig a mai
nemzedékeket segíti abban, hogy
elsajátítsák a magyar nyelvet,
a népi hagyományokat, és erős
szálakkal kötődjenek a magyar
kultúrához, fogalmazott ünne
pi beszédében Brenzovics Lász
ló, a KMKSZ elnöke. Aki nagy
ra értékelte a Magyar Kormány
által 2016-ban elindított Kár
pát-medencei Óvodafejlesztési
Programot, amelynek eredmé
nyeképpen megyénkben szá
mos olyan magyar tannyelvű
óvodát sikerült felújítani, me
lyeknek amúgy esélyük sem
lett volna erre. Az elnök annak
a meggyőződésének adott han
got, hogy a szórványtelepülése
ken beindított óvodák jelentősé
ge a továbbiakban még inkább
felértékelődik.
Kricki Emerih, Szerednye
nagyközség polgármestere el
mondta, hogy ő maga is olyan
családból származik, ahol a fel
menők között ruszinok, magya
rok, szlovákok egyaránt megta
lálhatók. A vegyes nemzetiségű
vidékeken ez a világ legtermé
szetesebb dolga. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy a kü
lönböző nemzetiségű polgárok
békés együttélése tovább színe
síti és gazdagítja a település szel
lemi, kulturális életét.

Kovács Elemér

nem szükséges külföldre köl
tözni azért, hogy boldogulni
tudjanak. Itthon is lehet tanul
ni, fejlődni, gyarapítani – ér
tenek egyet.
– Mára öt filmet készítet
tek el. Melyik a legkedvesebb
önöknek?
– Az említett három film
után következett az Ismeretlen Kárpátalja című ismeret
terjesztő film, valamint ebben
az évben elkészült a Blúz című
alkotásunk is. Mindegyik más
témát ölel fel, más műfajban
született. Mindegyiket nagyon
szeretjük. Egy kicsit olyan ez,
mint egy édesanyánál, aki nem
tud választani gyermekei kö
zül. Ezek a filmek a mi gyer
mekeink, nem is lehetne közü
lük választani – vallja nagy lel
kesedéssel Rita.
– Milyen terveik vannak a
jövőre?
– Elég sok tervünk van, mi
mindig pörgünk. A Magyarság
Háza kért fel minket egy port
réfilm készítésére, amelyet el
is kezdtünk. Emellett készül az
Ismeretlen Kárpátalja második
része. Sok olyan témát kaptunk,
amelyből érdemes lenne filmet
forgatni. Reméljük, meg is tud
juk valósítani ezeket – mondják
szinte egyszerre.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita
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Közösség
Magyarországi támogatással újult meg az Ungvári Dayka Gábor Középiskola

Erősödik az anyanyelvi
oktatás bázisa

Elejét lásd az 1. oldalon

A Kárpátaljai magyar bázis
iskolák felújításának támoga
tása program keretén belül kö
zel 14 millió hrivnya értékben
megújult az iskola tetőszerke
zete sátortető kialakításával, el
végezték az egyik épületszárny
belső felújítási munkálatait, fel
újították az iskola elektromos
hálózatát, tűzvédelmi rendsze
rét, internethálózatát, valamint
megtörtént a kamerarendszer ki
építése is.
A karantén szabályainak be
tartásával megtartott ünnepi át
adáson Kuti László, Magyaror
szág Ungvári Főkonzulátusának
első beosztott konzulja elmond
ta, hogy ezen a napon nem neki,
kellene ünnepi beszédet monda
nia, „Magyarországról vártunk
kedves vendégeket erre az alka
lomra, de sajnos innen pár száz
kilométerre úgy döntöttek, hogy
az ukrán járványügyi helyzet
ben a legnagyobb veszélyt egy
magyar kormányzati delegáció
beutazása jelenti, ezért a dele
gáció nem érkezhetett meg Uk
rajnába”, mondta a konzul, s át
adta Potápi Árpád János állam
titkár üdvözletét, jókívánságait.
Elmondta, a Magyar Kormány
egyetért azzal, hogy nagyon
fontos a kárpátaljai magyar ok
tatási rendszer megőrzése, ez
által a magyar anyanyelvi ok
tatás biztosítása. A Kárpátaljai
magyar bázisiskolák felújítási
programjának keretében négy

bor Középiskola felújításáról
Bohdan Andrijiv, Ungvár polgár
mestere, aki köszönetet mondott
a magyar államnak, hogy segítsé

gükkel a városban több intézmény
is épülhetett, újulhatott meg.
„Kezünknek munkáját tedd
örökkévalóvá és taníts meg ben
nünket úgy számlálni napjain
kat, hogy bölcs szívet kapjunk”
– kezdte köszöntőjét a 90. zsol
tárral Héder János, a Kárpátaljai
Református Egyház főjegyző
je, ungvári lelkész, aki a temp
lom és iskola fontosságát emel
te ki. A kárpátaljai magyarokról
szólva így fogalmazott: „Híd va
gyunk, mely nemzeteket köt ös�
sze”. A lelkész köszönetet mon
dott a magyar államnak, hogy ki
áll a kárpátaljai magyarság mel
lett, majd Isten áldását kérte a tá
mogatókra, a megújult iskola nö
vendékeire és pedagógusaira, ma
gyar népünkre.
A vendégek beszédét köve
tően Kulin Judit iskolaigazga
tó mondott köszönetet a támoga
tóknak, majd a diákok vidám tan
évkezdő énekkel kedveskedtek a
vendégeknek.
mosás után sem kopik le – tájé
koztat Kitti.
– Az évek alatt rendkívül szé
les lett a palettánk. Készítünk kézi
és gépi hímzéseket, kézzel fes
tett pólókat és textíliákat, üveg
festést és fadekorálást, gravíro
zást, esküvői kellékeket, balla
gási kellékeket stb., vásárlóink
igényeihez igazodva alakítjuk kí
nálatunkat. Az én feladatom leg
többször az esküvői és ballagá
si meghívók, szalagok, kellékek
készítése. Ezeknél a gépi hímzés
technikáját alkalmazom, amikor
is számítógépes programok se
gítségével rajzolom meg a min
tákat – mondja Anita.
– Mit gondolnak, mi a sike
rük titka?
– Az első és nagyon fontos
dolog a kitartás, a szűnni nem
akaró kreativitás és legfőképp a
talpraesettség. Egy ilyen szak
mában ezekre mindenképp szük
ség van. Emellett folyamatosan
tanulnunk kell és új technikákat
kipróbálni. Mindig új ötleteken
és termékeken törjük a fejünket,
hogy a vásárlóink is azt lássák,
hozzánk bármilyen kéréssel for
dulhatnak, mi megoldjuk azo
kat – értenek egyet.
– Milyen terveik vannak a jö
vőre nézve?
– A jövőben szeretnénk egy
saját bolthelyiséget, ez talán a
legnagyobb terv. Persze igyek
szünk új területeken is kipróbál
ni magunkat, pl. falfestés és de
korálás. Ötletként felmerült ben
nünk egy olyan szolgáltatás nyúj
tása, miszerint egy gyermekszo
ba vagy egy iroda falának deko
rálását vállalnánk el. Nyitottak
vagyunk mindenre, ki tudja, mit
hoz még a jövő…

ütemben mintegy 12 milliárd fo
rintnyi összeget biztosít 64 iskola
felújítására, modernizálására. „Ez
a program egyben Magyarország
és a magyarok válasza is mindar
ra, ami itt Ukrajnában – különösen
2017 óta – a magyar kisebbség, az
anyanyelvi oktatás terén történt”,
fogalmazott a diplomata, aki annak
a reményének adott hangot, hogy
mindig lesznek itt magyar gyere
kek, akik élni fognak az anyanyel
vi oktatás lehetőségével, s ahogy a
költő mondja, élet zengi majd be
az iskolát.
Az Ungvári Dayka Gábor Kö
zépiskola a magyar oktatás fon

tos bástyája, kezdte beszédét
Brenzovics László, a KMKSZ és
a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Jótékonysági Alapítvány elnöke.
Aki elmondta, hogy ez az intéz

aki nemzetpolitika államtitkárként
felügyeli ezt a programot.
Ezzel a támogatással a Magyar
Kormány az ukrán állam válláról
nem csupán olyan terheket vesz

ta Orosz Ildikó, a KMPSZ elnö
ke: azt a pénzt itt költik el, itte
ni emberek – s nem csupán ma
gyarok – jutnak munkához, s az
állam nem csupán modern intéz
ményeket kap, de jelentős adóbe
vételekhez is jut. Ezért is érthetet
len, mondta, hogy az adományo
zó képviselőjét hivatalosan nem
engedték be az országba. Az el
nök asszony abbéli reményének
adott hangot, hogy hamarosan ja
vul az ukrán-magyar viszony, hisz
egyrészt keresztényekként egy
más terhét hordozzuk, másrészt
a szomszéd sokszor közelebb áll,
mint a testvér, mert közelebb van,
harmadrészt pedig „Ukrajnából –
ha a cél Európa –, akkor az út Ma
gyarországon (Szlovákián, Romá
nián stb.) keresztül vezet, s ezt az
utat nem szabad barikádokkal el
zárni, hanem átjárhatóvá kell ten
ni. Reméljük ez a jövő, és a vá
lasztások után a barikádok meg
szűnnek és sok-sok lehetőség nyí
lik majd számunkra is”.
Elismeréssel szólt a Dayka Gá

minket, a közös munkát szimbolizál
ják – vallják.
– Hogyan emlékeznek a kez
detekre?
– Nem volt egyszerű, az biztos.

– Milyen kínálattal várják a vá
sárlókat?
– Nagyon sokféle tevékenység
van, amit űzünk, de mindegyik
igényli a kézügyességet és tapasz

Mint mondtam, új dolog volt még
ez nálunk, és mi sem igazán tudtuk,
hogyan is foghatnánk hozzá egy jól
működő vállalkozás elindításához.
Az anyagi nehézségeken kívül kez
detben eléggé szkeptikusan álltak a
vásárlók a kézzel készült terméke
inkhez, de az évek alatt látták, hogy
minőséges alapanyagokkal és hoz
závalókkal dolgozunk, így ma már
egyre többen keresik portékánkat
– emeli ki Anita.

talatot. Én legtöbbet a pólófestés
sel foglalkozom. Ezek kérhetőek
magyaros mintával, kedves idézet
tel, névvel vagy logóval, de akár
rajzfilmes figurával is. Egy spe
ciális festékkel dolgozom minden
felületre, előtte természetesen le
alapozom és fixálom az adott te
rületet, a minta festése után pe
dig egy fedőréteggel is ellátom
azt. Ez azért szükséges, hogy mi
nél tartósabb legyen a minta, így

Egy jó barátság titka

Megszokhattuk, hogy a divatnak van egy körforgása, aminek köszönhetően vissza-viszszatérnek a régmúlt korok stílusjegyei. Napjainkban újra
reneszánszukat élik a magyar
népi motívumok is. A tradicionális mintákat ruhákon, cipőkön, kiegészítőkön is megtalálhatjuk.
A beregszászi DekorKA kéz
műves boltban egyedi tervezé
sű, kézzel festett vagy hímzett
ajándéktárgyak széles palettáját
találhatjuk. Kedvünkre válogat
hatunk a fülbevalók, szemüveg
tartók, mobiltartók, pólók, tás
kák, kötények között. A vállal
kozás vezetőivel, Erdős Anitával
és Sárközi Kittivel beszélgettünk
sikerekről, tervekről.
– Hogyan alakult ki a kéz
művesség iránti szeretetük?
– Mindketten külön mű
vészeti ágakban szerettünk
kézműveskedni, kreatívkodni
– kezdi beszélgetésünket Kitti.
– Engem a festészet érdekel kü
lönösen. Szeretem a kihívásokat,
amikor valami nem mindennapit
alkothatok. Emellett különösen
örülök annak, ha egy-egy alko
tásom másokat is boldoggá tesz.
– Valahogy így vagyok ezzel
én is – veszi át a szót Anita. – En
gem a design és különféle gra
fikai megvalósítások vonzanak
inkább, valamint a szabás-var
rás is. Úgy alakítottuk ki, hogy
míg Kitti fest egy adott motívu
mot, én egy másikat hímzek. Így

le, ami kötelessége lenne – méltó
körülményeket biztosítani az ok
tatáshoz –, de ez az összeg több
szörösen is hasznosul, mond

mény két ütemben újulhatott meg:
2018-ban átadhatták a tornatermet
is magába foglaló épületszárnyat,
most pedig sikerült a belső felújí
tással méltó helyszínt biztosítani
az oktatáshoz. Az elnök abbéli re
ményének adott hangot, hogy ez
az iskola a továbbiakban is be fog
ja tölteni azt a szerepét, amire hi
vatott, hogy a térségben a magyar
anyanyelvi oktatás bázisa legyen.
Örömmel jelentette be, hogy meg
érkezett a támogatás a bázisiskolák
felújítási programjának folytatásá
ra, aminek köszönhetően a közeljö
vőben minden jelentősebb magyar
oktatási intézmény meg fog újul
ni. Mindamellett szomorúan kons
tatálta, hogy sajnos az ukrán-ma
gyar kapcsolatok a remények elle
nére nem javulnak. Ennek tudható
be, hogy ma nem érkezhetett meg
Kárpátaljára Potápi Árpád János,

Személyre szabott ajándékok a DekorKA-tól

nagyon jól kiegészítjük egymást.
– Ehhez a mesterséghez alapos
szakismeret is szükséges.
– Így igaz, mi is mindig képez
zük magunkat. Érettségi után mind
ketten az Ungvári Erdélyi Béla
Képzőművészeti Szakközépiskolá
ba felvételiztünk. Én festészet sza
kon szereztem diplomát. Ott ismer
kedtem meg a különböző techni
kákkal, megoldásokkal, melyekkel
még ízlésesebbé tehetem a munká
imat – mondja Kitti.
– Élménydús években lehetett
ott részünk. Megtanulhattuk a szak
mánk minden csínját-bínját, fej
leszthettük kreativitásunkat, kihoz
hattuk magunkból a legtöbbet. Én
grafikai design szakot végeztem, az
ott megszerzett tudást ma is kama
toztatni tudom – teszi hozzá Anita.
– Milyen ötletből indult a vál
lalkozás?
– A szakközépiskolai éveink
alatt egy kollégiumban laktunk,
így alaposan megismertük egy
mást. 2014-ben döntöttünk úgy,
hogy nemcsak legjobb barátnő
ként, hanem üzlettársakként is ki
válóan együtt fogunk működni. In
nentől kezdve már nem volt kérdés,
hogy milyen területen. Akkoriban
még eléggé gyerekcipőben járt mi
felénk a kézműves tárgyak készíté
se, és nehézkesen indult a mi vállal
kozásunk is, de egymást támogatva
át tudtuk vészelni ezeket a pillana
tokat, és ma már sikeresnek mond
hatjuk magunkat. A megnevezésün
ket is ezért alakítottuk ki így, hiszen
a Dekor szó után lévő K és A betűk
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49. Szabolcsi Írótábor
kárpátaljai vonatkozással

Idén a Magyar Újságírók Közössége (MÚK) és a Magyar
Nemzeti Írószövetség közösen
rendezte meg a nagy múltra
visszatekintő Szabolcsi Írótábort. A háromnapos találkozó
augusztus 28–30. között zajlott
le a MÚK budai székházában.
A szervezők a világjárványra
való tekintettel döntöttek arról, hogy nem az eredeti helyszínen, Tokajban látják vendégül az érdeklődőket, hanem
a fővárosban. Az időtartam is
módosult, egy hét helyett három
napra szűkült. A MÚK-nak magam is tagja vagyok, no meg néhányan elismerik, hogy író lennék, ezért én is bejelentkeztem
egy előadással.
Az ünnepélyes megnyitón

mindig jelen vannak de érkeznek
új résztvevők.
Ami a szakmai munkát ille
ti, számos téma, nem csupán iro
dalmi, került terítékre. Az író is
csak ember, a napi történések őt
is érintik, foglalkoztatják, ezért
szó esett a szivárványos zászló
ról, a gender ideológia térhódítá
sáról, a határon túli magyarság lé
lekszámának csökkenéséről, a vi
lágjárványról és sok más érdekes
dologról is.
A helyhiány miatt csak néhány
ismertebb nevet említek, akik hoszszabb-rövidebb előadás kereté
ben mutatkoztak be, vagy csak
felolvasták néhány írásukat: Pardi
Anna, Benke László, Baka Györ
gyi, Turbók Attila, Szénási Sándor,
Orosz Margit, Kalász István stb.

először Lovas Dániel, a MÚK
alelnöke szólt, röviden bemu
tatva a szervezetet. Ezt követő
en Madár János, a nemrég meg
alakult Magyar Nemzeti Írószö
vetség elnöke, a tábor főszerve
zője és házigazdája üdvözölte a
társaságot és ismertette a részle
tes programot. Itt ki kell emel
nem a rendezvény háziasszo
nyát, Hanacsek Erzsébetet, aki
finom étkekkel és italokkal várt
bennünket. Az érdemi történések
előtt röviden bemutatkoztak az új
szakmai szövetség elnökségének
jelenlévő tagjai: Tábori László,
Demse Márton és Katzler Hil
da. Varga Tibor költő, előadómű
vész József Attila Óda című ver
sét szavalta el. A szervezők min
den évben két személynek íté
lik oda a Váci Mihály díjat, idén
azt Túri Bertalan író és Szénási
Sándor költő kapta meg. Az ok
levéllel pénz is jár, továbbá egy
Dombrádi István képzőművész
által készített plakett.
A táborban hagyomány, hogy
a jelenlévők mindegyike meg
szólal, röviden bemutatkozik, hi
szen létezik ugyan egy kemény
mag, akik már hosszú évek óta

Én A költő és az álköltő cím
mel tartottam meg előadásomat,
amit a Köszönjük Magyarország!
című állami pályázat támogatott.
A címben szereplő szatirikus írá
somat Katzler Hilda olvasta fel,
ezzel kívántam kissé oldani a ko
rábban elhangzott komor témák
keltette hangulatot. Az előadá
som második részében Kárpátal
jával foglalkoztam, a kárpátaljai
magyarságot, a honban művelt
irodalmat, kultúrát, az anyanyel
vi oktatást, a szabad anyanyelv
használatot veszélyeztető történé
sekről ejtettem szót. Szerencsére
voltak kérdések és hozzászólások
is, ami jelezte, hogy a tollforgató
kat is érdekli a téma. Különben a
nem sokkal előttem szóló Kalász
István foglalkozott Ukrajnával,
mivel az egyik versének témája
az országban dúló polgárháború.
Sajnos nemrég hivatalosan
bejelentették, hogy – az ígé
retek ellenére – szeptember
ben mégsem rendezik meg az
Ünnepi Könyvhetet. Fájó. Ta
lán hosszú ideig várhatunk az
újabb alkalomra, amikor ös�
szegyűlhetünk.

Lengyel János

Retektermesztés nyáron és ősszel

Az utóbbi évtizedben a táplál
kozástudomány újra felfedezte
a retket, és rendszeres fogyasz
tását egészségvédőnek nyilvá
nította. Ma már a retkek válasz
téka is bővült, a japán és a kínai
retkek a nyári-őszi időszakban is
megtalálhatók a piacokon.
Fogyasztási, étrendi előnyei
mellett szól a termesztett fajták
lédússága, valamint csípősség
re, fásodásra, pudvásodásra való
kifejezetten csekély hajlama. A
japán retkeken kívül a hazai fo
gyasztók és termesztők kezdik
felfedezni a kínai retkeket is. Ezek
forma-, szín- és ízvilágukban tér
nek el a már jól ismert hazai ro
konaiktól.
A japán retkek közül két tí
pus honosodott meg, a hegyes és
a tompa végű típus, de mindket

tőből csak a fehér vállú fajták, a zöld
vállúak nem. További jellemzőjük,
hogy 35-45 cm hosszúak, hogy ne
lógjanak ki a rekeszből, ládából. Az
elismert fajták tenyészideje 50-60
nap, de a japán típusban vannak 80
naposak is.
A kínai retkek közül még csak
a gömbölyű típusokat termesztik.
A retek akár 10-15 cm átmérőjű
is lehet, tömege elérheti a 0,3-0,5
kg-ot. Nem fásodnak, csípmente
sek, rendkívül jól tárolhatók. Csak
ősszel termeszthetők. Tenyészide
jük kb. 60 nap. Két típus említhe
tő meg, a hónapos retekhez hasonló
héjszínű, hófehér húsú, és a fehér gu
mójú, zöld vállú, bíbor, illetve hús
színű bíbor cirmokkal.
Mindkét ázsiai retek érzékeny a
talajuntságra, ezért egymás utáni év
ben még házikertben sem termeszt

Az átlagosnál jóval kisebb szőlőtermés várható

Édenkertből siralomvölgy

Az áprilisban sorozatosan jelentkező fagyok, meg ezzel együtt az
akkoriban több héten át tartó aszály, majd a májusban lehullott,
közel három hónap átlagának megfelelő csapadékmennyiség már
a kezdetek kezdetén nem sok jót ígért a kárpátaljai szőlősgazdák
számára. Jócskán tetézték a bajokat az aratás végéig tartó szűnni nem akaró esőzések. Így aztán nyár közepére a szinte megállíthatatlanul terjedő gombabetegségek miatt számos szőlős édenkert siralomvölggyé változott.

jük (jó lesz pálinkának), már az
zal is 4-5 fokkal csökkenteni tud
juk a már beindult must hőmér
sékletét. A nyálkázással egy tisz
tább ízvilágú bort nyerünk. Ne
feledkezzünk el a must enyhe
kénezéséről sem. Egyébként az
Irsai Olivér, a Csabagyöngye és
a Néró a legtöbb helyen már az
erjesztőtartályokban van, hama
rosan sor kerül az Ottonel mus
kotály, majd a kékszőlők közül a
Golubok és a Medina betakarítá
sára. Egyébként a mostani szüret
a megszokott időben zajlik. Mint
már utaltam rá, idén az átlagos
nál alacsonyabb hozamokra szá
mítunk, hisz eleve kevesebb für
töt neveltek a hajtások.
– Borturizmus járvány idején.
– Július végén, augusztusban
valamelyest élénkült a forgalom.
Ekkor már tudtunk néhány ki
sebb-nagyobb csoportot fogad

– Széttárt karral valóban
csak ennyit mondhatunk: ez egy
ilyen rendkívüli év?
– Felmentést, kibúvót mindig
könnyű találni, ám én azt mon
dom, keressük meg az ilyen, va
lóban ritka szezon legfőbb ta
nulságait – ajánlja Varga István
benei szőlész-borász. – Az eny
he tél után már biztosak lehet
tünk benne, hogy kedvenc nö
vényünk kórokozóinak jelentős
része áttelelt. Ilyen körülmények
között felelőtlenül jártak el azok,
akik az ültetvényben nem végez
ték el a tavaszi lemosó permete
zést. Most pedig azt kell monda
nom, hogy ennyi már nem elég:
az őszi lemosó védekezést is be
kell iktatni. A növénydoktorok
újabban azt ajánlják, hogy köz
vetlenül a szüret után permetez
zük le a lombozatot a korábban
megmaradt szerekkel. Egyéb
ként a védekezést idén az is meg
nehezítette, hogy a karantén mi
att Magyarországról nem lehe
tett beszerezni a jól bevált sze
reket, ezért a honi forgalmazá
súakat voltunk kénytelenek hasz
nálni, amelyek minősége erősen
változó.
– Lisztharmat, peronoszpó
ra, fakórothadás – leginkább
ezekkel a betegségekkel gyűlik
meg a gazdák baja.
– Ez a hagyományos sorrend.
Ám úgy tűnik, veszélyességben
a fakórothadás, melyet nálunk
közönségesen fekete ragyának
neveznek, előbbre lépett a liszt
harmat mögé a második helyre.
Veszélyességét jelzi, hogy a ma
gántermő fajtákat sem kíméli. Ha
kedveznek neki az időjárási kö
rülmények – hosszan tartó csapa
dékos idő –, akkor tarol. Kön�
nyű a dolga, mivel július elején,
amikor felüti a fejét, a bogyók
héja vékony, így tömeges a fer
tőzés. Nyomában pedig a liszt
harmat befejezi a termés tönkre
tételét. Nemrég beszélgettünk a
helyi gazdákkal. Úgy tűnik, aki
nek 70-75%-ban sikerült meg
menteni a fürtöket, az már na
gyon jól védekezett. A beavat
kozások száma ekkor megköze
lítette, vagy meg is halladta a tí
zet. Kiderült, a növényvédelem

ben nincs egységes recept, egyre in
kább az okszerű védekezés nyer te
ret, érdemes mindig új szereket ki
próbálni. Semmiképpen sem sza
bad 3-4 korábban jól bevált szerre
hagyatkozni. Lépni kell a művelés
mód terén is. Ebben az évben szám
talanszor kétségbeesve tapasztal
tuk, hogy hiába írtunk júliust, még

tíz óra tájban is nedvesek voltak a
levelek. Tavaszi metszéskor tehát
azon legyünk, hogy termőfelület
75-80 cm magasságban helyezked
jen el, s a rendszeres zöldmunkával
pedig el kell érnünk, hogy szellős
legyen a lombozat. A beteg fürtöket
feltétlenül szedjük össze és semmi
sítsük meg.
– A borszőlőt adó korai fajták
szüretje ilyenkor már megkezdő
dött. Betakarításkor mire ügyel
jünk?
– Áruljuk el az olvasónak, hogy
amikor ez az interjú készül, 32 fo
kot mutat a hőmérő. Ezt csak azért
mondom, mert nagyon fontos, hogy
a kipréselt must erjedése 20 fokon
történjen. Ehhez bizony az kell,
hogy kora reggel lássunk neki a für
tök szedéséhez. Fehér szőlő eseté
ben csupán a rövid ideig, 5-6 órán
át tartó héjon áztatást ajánlom, kü
lönösen most, amikor elég sok a
sérült bogyó. S közülük jónéhány
óhatatlanul is bekerül a darálóba.
Kövessünk el mindent annak ér
dekében, hogy a pincénk hűvössé
gét megőrizzük. A bor erjesztésé
hez visszatérve: ha nyálkázzuk a
mustot, tehát préselés után 24 órán
belül lefejtjük, s az alját elkülönít

ni. Addig be kellett érnünk azzal,
hogy alternatív postai (Nova Pos
ta) úton teljesítettük a megren
deléseket. Mondanom sem kell,
hogy ez eléggé bonyolult dolog,
így tehát bőségesen vannak kész
letek még a pincékben, így szüret
re néhány új tároló edényt is be
szereztünk. Más években a bor
eladás szeptemberben is jól szo
kott sikerülni, de félő, hogy ha
marosan ismét eltűnnek a turis
ták. Ami pedig szintén várha
tó volt: mivel a megtermett bor
szőlő látható módon kevesebb,
mint más években, a helyi nagy
üzemek, illetve a nagybani ter
melők kilogrammonkénti 18-25
hrivnyás árban veszik fel a ren
deléseket. Miközben a bor ára
évek óta változatlan. Remélem,
ez nem veszi el a bort szerető és
azt értékelő fogyasztók kedvét a
szőlő vásárlásától. Mint megtud
tuk, szőlőből Odessza környéké
ről sem várható utánpótlás, mint
más években, mert ott a tavaszi
fagyok, majd pedig a kedvezőt
len időjárás miatt pusztító gom
babetegségek a legtöbb helyen
tönkretették a termés nagy részét.

hető azonos helyen. Fontos a meg
felelő mélységű talajművelés, mert
a pangó vízre érzékenyek. Jó elő
vetemény a korai burgonya, a ga
bonafélék, az egyéves pillangósok,
a póréh agyma. A japán reteknél
a talajlazítás a gyökértest várható
hosszúságánál 5-10 cm-rel mélyebb
legyen. Jól bevált a japán reteknél a
bakhátas termesztés is.
Helyrevetéssel szaporítjuk.
Apró magját sekélyen, 2-3 cm mély
re vetjük, így nagyon jól előkészí
tett magágyat igényel. A japán re
tek termesztése nyáron kockázatos.
Ebben az időszakban viszont az ér
tékesítés a nehezebb. Őszi termesz
téskor vegyük figyelembe, hogy 10
0
C alatt a gyökerek növekedése, fej
lődése leáll. A lomb azonban a mí
nusz 3-5 0C-ot is elviseli károsodás
nélkül. A téli termesztés csak akkor
eredményes, ha a fólia alatt nem
süllyed a hőmérséklet az említett ér
tékek alá. Érdemes viszonylag fejlett
állománnyal a télnek indulni, hiszen

csak a 10 0C-nál melegebb napokon
várható lassú növekedés.
A kínai retket szabadföldi ter
mesztésben július-augusztusban
vetjük, sorosan vagy szalagosan,
30-40 cm sortávolsággal. A sor- és
tőtávolságot a retek méretéhez és
a sorközműveléshez kell igazí
tani (40-70 x 15-20 cm). Ügyel
jünk, hogy a gyökértest méretének
megfelelő talajréteg egyenletes, jó
tápanyagellátottságú legyen, külön
ben a fajtára jellemző méretnél rövi
debb retkek fejlődnek. A túl vékony
gyökér víz- és tápanyaghiányra utal.
Az egyenetlen vízellátás a retek
repedéséhez vezethet.
A nyári-őszi termesztésben kü
lönösen fontos az öntözés. A táp
anyag-utánpótlást is megoldhatjuk,
ha tápoldatozással termesztünk, azaz
komplex műtrágyák 0,3%-os olda
tával, 15-20 1/m2-es adagokkal ön
tözünk. Klórérzékenysége miatt a
reteknél ne használjunk klórtartal
mú műtrágyákat.

Rövid tenyészideje miatt fő
ként a terület gyommentesen tar
tásából, talajporhanyításból, fej
trágyázásból és öntözésből áll az
ápolása.
Az első, kelesztő öntözésre (5-10
mm) a nyári vetéseknél van szükség.
Gumófejlődéskori öntözéskor, a re
tekfajták gyökerezési mélységének
megfelelően 30-40 mm vizet juttas
sunk ki, legalább 2-4 alkalommal. A
japán reteknél a kelést követő idő
szakban a túl gyakori öntözés követ
kezménye, hogy a gyökérnövekedés
lelassul, a gyökér „nem kívánkozik”
a mélybe. A vízadagot és az öntözés
gyakoriságát fokozatosan kell a nö
vény fejlettségi állapotához igazítani.
A retket egyszerre vagy több
részletben szedhetjük, méretétől
függően kézzel, illetve ásóval. A
japán fehér retek jól tárolható ver
melve is, de hűtőszekrényben akár
3-4 hétig is friss marad.
Bodnár István
kertészmérnök

Eszenyi Gábor

2020.
szeptember 9.

Gazdaoldal
Az uborka felsárgulását sokszor ez okozza!

Az uborka didimellás
betegségéről

Az uborka egyik legelterjedtebb betegsége lett
egy szépen csengő nevű betegség, a didimella.
A fertőzés a legkülönbözőbb tüneteket tudja produkálni, ezért nagyon nehéz a kezdeti
szakaszában egyértelműen azonosítani. Külön-külön egyik vagy másik tünete más betegséggel vagy élettani zavarral is megmagyarázható, a megfelelő laboratóriumi vizsgálatok hiányában igazából csak a fertőzés lefolyásának összképéből lehet egyértelmű diagnózist felállítni.
Általában a didimelláról
Az uborka didimellás fertőzé
se, mint a gombabetegségek ál
talában, a meleg, párás körülmé
nyeket kedveli. Már egy órányi
nedves lombfelület is elegendő
a spórák kicsírázásához és a nö
vénybe való bejutáshoz. Nagyban
megkönnyítik a fertőzést a friss
sebfelületek, sérülések. Ez lehet
a kacsolás, levelezés után mara
dó sebek, de a levéllemez sérülé
sei is. Igen gyakori például, hogy
egy már megállított peronoszpó
ra- vagy baktériumos fertőzés
foltjain telepszik meg, és fertő
zi meg a levéllemezt. Igen lát
ványos tud lenni a terméskezde
mények (kis uborkák) befertőző
dése és lesárgulása, pontosabban
barnulása. Ugyanis a sárgulás az
a tápanyaghiányra, vagy a ked
vezőtlen körülményekből adódó
stresszre utal, míg a barnás elszí
neződés a didimella jele. A virág,
azaz a bibepont felől fertőz, néha
akár a viszonylag nagyméretű ter
mést is megtámadhatja.
A cikkünk szempontjából

azonban a legfontosabb, hogy
a szárat, főleg a gyökérnyaki
részt megtámadva tőhervadást
is okoz.
A nyálkás tőhervadásról
Ahhoz, hogy a gazdák pon
tosan be tudják azonosítani a be
tegséget, s ennek megfelelően a
megfelelő védekezést alkalmaz
zák, pontosan ismerniük kell an
nak tüneteit. Vidékünkön ennek
az alábbi formái a jellemzőek:
1. Az uborka töve a gyökér
nyaki résztől kiindulva (általá
ban) a sziklevélig bezárólag kife
héredik, enyhén megvastagszik.
2. Ezt követően a szár több eset
ben hosszanti irányban felreped.
Ez lehet egy nagy, jól látható mély
repedés, úgy mint a túlöntözésnél,
de sokszor csak felületi mikro re
pedések alakulnak ki.
3. Ez a fertőzött rész eleinte el
kezd „gyöngyözni”, azaz kis csep
pek jelennek meg rajta, ami 2-3 mm
átmérőjű, zselatinszerű gömböcs
kékké válnak.
4. Ezt követően elkezdődik a
szár barnulása, korhadása. Ilyenkor

Vegyszermentes (biológiai)
zöldségtermesztés a fóliában
A mai növénytermesztésben az lyen kórokozók és kártevők fertő
egyik legfontosabb törekvés, zik a talajunkat. Ez nagyon fontos,
hogy fokozatosan áttérjünk mert csak ez alapján tudunk pontos
a biológiai növényképet kapni a talajunkról,
védelemre és tápamiben a zöldséget fogjuk
anyag-utánpótlásra.
termeszteni, és így tudjuk
Ez egy elég hosszú
eldönteni, milyen védeke
átmeneti folyamat,
zési munkálatokat kell ter
lesz, ahol vegyszereveznünk még a palánta ki
ket és bioszereket foültetése előtt.
gunk használni a nöEgyik legveszélye
Tel.: 2-41-74
vényvédelmi munkásebb és legpusztítóbb ta
latokban.
lajlakó kórokozók az úgy
A legfőbb cél a zöldségter nevezett fuzárium gombák. Annak
mesztésben, hogy radikálisan egyik változata a „verticílium”, ami
csökkentsük az erős vegysze sok gondot és fejtörést okozott az
rek használatát a kórokozók és uborkatermesztésben, de más kul
kártevők elleni védekezésben, túrákban is megjelent. Ahol nem
hogy elsősorban úgynevezett idejében és nem szakszerűen véde
környezetkímélő szereket hasz keztek ellene, ott tömeges pusztu
náljunk, amelyek minimálisan lást okozott a fóliákban, de a sza
károsítják a környezetünket és badföldi termesztésben is. Ne fe
az egészségünket. Vegyszere lejtsük el, hogy minden hatékony
ket csak vészhelyzetben hasz védekezés alapja a megelőzés. Ez
náljunk, amikor már nincs más azt jelenti, hogy nem akkor kell vé
kiút a kórokozók és a kártevők dekeznünk, amikor már a betegség
elleni védekezésében. Akkor is járványszerűen terjed, hanem a ha
csak olyan hatóanyagú szere tékonyság érdekében a védekezési
ket, amelyeknek az élelmezé munkálatokat el kell végezni még a
si várakozási ideje (ÉVI) nem betegségek megjelenése előtt.
több mint 3–5 nap. Ez azt je
Nagyon fontos tudnunk, hon
lenti, hogy ez alatt a rövid idő nan ered ez a betegség és hol telel
alatt a használt vegyszer le át. A fuzárium betegséget a szer
bomlik olyan szintre, ami már ves trágyával visszük be a talajba,
nem káros az emberi szerve amit lényegében mindenki hasz
zetre és a zöldséget nyugodtan nál. Tehát mi magunk visszük be
tudjuk használni étkezési célra. a talajba ezt a gombát. Azért a mo
Sajnos minden évben el kel dern technológiából már ki van zár
lene végeznünk egy laboratóriu va a szerves trágya, és speciális tő
mi vizsgálatot, ami alapján meg zegkeverékeket használnak, amik
állapítják, hogy a talajban mi makro- és mikroelemekkel van

már nyálkás folyás, vagy akár hab
is megjelenhet a fertőzött részeken.
5. A szár korhadásával
egyidőben elkezdődik az alsó le
velek sárgulása – de nem hervadá
sa! A növény fejlődésben lemarad.
6. Amikor a korhadás eléri a kri
tikus mértéket, a növény csak akkor
hervad le, de akkor már véglegesen.
7. Szerintünk jellegzetes tü
net még, hogy az uborka szára a
fertőzött szakaszokon nyálkás,
ragacsos tapintású. A fuzárium,
pithium, vagy verticilium fertő
zés által kiváltott klasszikus tőher
vadásos betegségek közös jellem
zője, hogy a sziklevél alatti szár
rész száraz tapintású. Valószínűleg
ezért kapta az angol szakirodalom
ban az uborka didimellás fertőzé
se által kiváltott tőhervadás a nyál

kás-, vagy ragacsos tőhervadás ne
vet. (Az orosz nyelvű szakirodalom
ban „aszkohitoz” néven emlegetik.)
Hogyan védekezzünk?
Még a legnagyobb, legszélesebb
vegyszerválasztékkal bíró gazda
boltokban is hiába keresnénk olyan
permetszert, amire az van írva, hogy
hatásos a didimella ellen. A szak
könyvek felsorolnak ugyan néhány
hatóanyagot, amelyek a megelőzés
nak dúsítva, és ami a legfonto
sabb: hőkezelt, tehát steril – men
tes minden kórokozótól és kárte
vőtől. Ezért ajánlom minden ter
melőnek, hogy a palántanevelés
kor csak ezt használják. Meg le
het vásárolni minden gazdabolt
ban, nagy választékban, kultú
rák szerint.
Ezek után felmerül a kér
dés, hogyan tudunk védekezni
ez ellen a kórokozó ellen ha
tékonyan. Amint már említet
tem, csak megelőzéssel. Nem
csak erős vegyszerekkel, ha
nem biológiai szerekkel, amit
még a palánta kiültetése előtt
viszünk be a talajba. Ez a bio
lógiai módszer azon alapszik,
hogy olyan gombákat viszünk
be a talajba, amelyek elpusz
títják a kórokozók gombáit, és
így megtisztítják a talajt a konk
rét kórokozótól. Sok ilyen gom
bafélék állnak rendelkezésünk
re, amelyek hatékonyan pusztít
ják a fuzárium gombákat. So
kan panaszkodtak a termelők
közül, hogy nem elég hatéko
nyak ezek a bioszerek. A prob
léma ott van, hogy a kedves ter
melők nem idejében, nem szak
szerűen végezték el a védekezé
si munkálatokat. Akkor kezdték
használni, mikor már a beteg
ség tömegesen elterjedt. Ne fe
lejtsük el, hogy ezeknek a gom
báknak az elszaporodása a talaj
ban legalább 20-30 napot vesz
igénybe, csak akkor kezd iga
zán hatni. Ennyi idő kell az el
szaporodására.
H a felmerülnek kérdé 
sek, szívesen válaszolok. Tel.:
0975166318 vagy 0503723469

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

ben talán hasznosak lehetnek, de
a fertőzött állomány gyógyítására
már nem alkalmasak (mankoceb
és réz). Igazából csak a szak
tanácsadó kollégák és a gaz
dák tapasztalatára hagyatkozha
tunk a permetszerek kiválasztá
sában. Eleinte a lisztharmat el
leni, felszívódó hatóanyagú per
metszerek mutattak jó mellékha
tást a didimella ellen is (Topas,
Systhane, Rubigan, Discus, stb.),
majd a Score+Bravo szerkom
bináció és a Flint Max terjedt
el. Az utóbbi idők nagy sláge
re a strobinok, azaz az Amistar
vagy az Ecler. A stefozalos be
öntözés, vagy a fertőzés kezde
ti tünetét mutató tövek tömény
(!) Stefozallal való beecsetelése
több esetben sikeresen megállí
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A komposztálás
tudnivalói

A legtöbb kertészkedő agyá
ban felmerül a probléma, hogy
meg kellene trágyázni a kertet,
amelynek talaját alaposan ki
merítette a megtermett, sokfé
le zöldség, a virágok, a növek
vő gyümölcsfák és szőlőtőkék.
Azt is többnyire tudják, hogy
ehhez leginkább a szervestrágya
volna alkalmas, de istállótrágyát
egyre nehezebb beszerezni, nem
is beszélve a szállítás nehézsé
geiről és költségeiről. Sokan a
fejükhöz kapnak és hibáztatják
magukat, hogy a kertből szár
mazó szerves hulladékokból mi
ért nem készítettek komposztot?
Pedig tudva tudják, hogy a házi
készítésű komposzt a legjobb, a
legtermészetesebb humuszforrás,
amelynek nagy előnye az, hogy
pénzbe se kerül és helyben van,
nem kell szállítani!
Az is közismert, hogy a kom
poszt humusztartalma a talaj
termékenységének a forrása, és
ezért komoly fogadalmat tesz
nek arra, hogy ezentúl egy ko
sárnyi szervesanyagot sem éget
nek el, hanem minden erre al
kalmas anyagból komposztot
érlelnek.
Az első kérdés tehát: mi
ből lehet komposztot előállíta
ni? Erre alkalmas a most lehulló
lomb, az évelő virágok levágott
totta a fertőzést. Igazából kiutat
szára, a kiszedett zöldségek leve
talán az ellenálló, vagy legalábbis
le, szára, a kipréselt szőlőtörköly,
kevésbé fogékony fajták termesz
a rostos tőzeg, a lombos fák fű
tése jelentené. Saját tapasztalata
részpora, a lekaszált fű, a papír
ink alapján a Kibria F1, az Ecol
hulladék és még sok más szer
F1, vagy a Seminis 7990 szám
ves anyag.
mal jelölt fajtája ellenállóbbnak
Nem való a komposztba a
bizonyult más fajtákhoz képest.
műanyag hulladék, a cserép
Gál István,
darabok, üveg, fémek, kövek
Pro Agricultura
és más egyéb, el nem bomló,
Carpatica
szervetlen anyagok.
Ne rakják a komposztálandó anyagok közé a dió- és a vadgeszte
nyefák leveleit, mert ezekben egy olyan összetételű vegyület van,
amely a talaj mikroszkópikus nagyságú élőlényeinek életműködését és szaporodását gátolja! A kávézacc és a kifőzött tealevél a kom
posztot gazdagíthatja.
A szerves anyagok érlelésére a kert egyik félreeső, félárnyékos he
lye lesz alkalmas. A komposztkazal számára nem kell gödröt ásni, mert
a korhadás oxigén jelenlétében folyik le, a gödörben viszont nem jut
az anyaghoz elég levegő, ezért nem korhadási, hanem rothadási folya
mat következik be. Építhetünk komposzttárolót deszkából, téglából,
kövekből is, sőt a kereskedelem is kínál műanyag komposztládákat.
A komposztálandó anyagot nagyon célszerű felaprítani. Erre most
már igen alkalmas, különböző teljesítményű, elektromos eszközök
állnak rendelkezésre. A felaprított szerves hulladék nagyobb felüle
ten érintkezik a levegővel, ezért a lebomlási folyamat gyorsabban
zajlik le, a komposzt előbb érik meg.
A korhadási folyamatot meggyorsíthatjuk a komposzt anyag át
keverésével, levegőhöz juttatásával, valamint speciális, a komposz
tálást elsősegítő adalékanyagok hozzáadásával.
Az érett komposzt sötétbarna színű, homogén, szagtalan, könnyen
kiszórható, környezetbarát anyag. Belőle négyzetméterenként 2-3 kg-ot
ajánlatos kiszórni és azonnal bemunkálni a talajba. Minthogy a komposzt
elsősorban a humusztartalma miatt értékes trágya, ezért a tápanyagokat
műtrágya formájában juttassuk a talajba. Ősszel elsősorban a foszfát és
a káliműtrágyák kiszórása időszerű, mert ezek lassan oldódó vegyüle
tek, amelyekből a tápanyag tavaszra jut a gyökerek közelébe.

A betakarítás tízparancsolata

Íme néhány hasznos tanács a betakarításhoz és tároláshoz. Szüret
előtt mindenképp érdemes elolvasni!
1. Szüretkor kíméljük a gyümölcsfát (a diófát nem kell megverni,
az almafáról csak a gyümölcsöt válasszuk le, de ne törjük le a jövő
évi termést adó rügyeket)!
2. Idejében szüreteljünk; az éretlen gyümölcs savanyú, íztelen, a túl
érett könnyen romlik.
3. Ügyeljünk arra, hogy a termény a szállítás idején se törődjön!
4. A leszedett/kiszedett terményt ne hagyjuk a napsütésen, szabad
ban; kerüljön minél előbb a tárolóba!
5. Leghosszabb ideig és a legkisebb romlási aránnyal a közepes mé
retű termények tárolhatóak.
6. Csak ép, egészséges, tetszetős terményt érdemes betárolni.
7. A tároló helyiség legyen tiszta és minden fertőzéstől (penész)
mentes.
8. Gondoskodjunk a tároló rendszeres légcseréjéről! Enyhe időben
éjszaka, hideg időben nappal szellőztessünk.
9. Időnként át kell vizsgálni a betárolt készletet és a beteg, romló,
rothadó terményeket el kell távolítani!
10. A tárolás ideje korlátozott, ne támasszunk teljesíthetetlen köve
telményeket terményeinkkel szemben!

balintgazda.hu
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2020.
szeptember 9.

Heti műsor

Köszöntjük Szeréna, Roxána nevű olvasóinkat!

Köszöntjük Enikő, Melitta nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 14. Kedd
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

12:35 A Konyhafőnök
14:45 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
23:10 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 CSI: Miami
helyszínelők
Am. krimisor.

01:30 Autogram
02:10 Fókusz
03:25 Amerika legviccesebb 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 Csapdába csalva
11:20 Jóban Rosszban
Magyar filmsor.

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

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

14:35 Vészhelyzet
Mexikóban

Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.

20:40 Bezár a bazár!
22:10 Love Bistro
00:30 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
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
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 konyhából
13:20 Tökéletes társak
a természetben
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

19:35 Rex felügyelő

Szeptember 15.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Edit nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 16. Csütörtök Szeptember 17.

20:30 Önök kérték
04:05 Egy csodálatos
21:30 Szófia fejedelemasszony
asszony
Török filmsor.
21:30 McMafia
Orosz történelmi
04:50 Teleshop
04:50 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
filmsor.
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
22:25 Kenó
22:15 Kenó
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
22:35 Ne ölj! II
22:25
Pietro
szigete
09:05 Asztro Klub
Krimisor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
10:05 Teleshop
23:40 Don Matteo
23:25 Don Matteo
12:00 Anyák gyöngye
12:00 Anyák gyöngye
Olasz tévéfilmsor.
Olasz tévéfilmsor.
Am. vígjátéksor.
Am. vígjátéksor.
00:40 4 összeesküvő
00:25 4 összeesküvő
12:35 A Konyhafőnök
12:35 A Konyhafőnök
és 1 temetés
és 1 temetés
Német bűnügyi té- 14:45 Elif - A
Német bűnügyi té- 14:45 Elif - A
szeretet útján
szeretet útján
véfilmsor.
véfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
01:35 Új idők, új dalai
01:20 Új idők, új dalai
02:20 Rúzs és selyem 15:55 Egy csodálatos 01:50 Rúzs és selyem 15:55 Egy csodálatos
asszony
asszony
02:50 Fülszöveg: Ruva
02:15 Fülszöveg
Török filmsor.
Török filmsor.
Farkas Pál
17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
03:15 Unió27
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
03:40 Summa
Esti kiadás
Esti kiadás
05:00 Híradó
18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 05:25 Német nyelvű
20:10 A Konyhafőnök
22:25 Barátok közt
04:05 Isonzótól a Piavéig 22:25 Barátok közt
hírek
23:10
Házon
kívül
23:10 Magnum
05:00 Híradó
05:30 Orosz nyelvű
Am. akciókrimi-sor.
05:15 Angol nyelvű hírek 23:40 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás 05:35 Kínai nyelvű hírek 00:15 RTL Híradó 05:25 Német nyelvű
Késő esti kiadás
00:15 CSI: Miami
hírek
05:55 Esély
00:50 CSI: Miami
helyszínelők
05:30 Orosz nyelvű hírek
06:15 Kék bolygó
Am. krimisor.
helyszínelők
05:35 Kínai nyelvű hírek 01:25 Szuperzöld
06:40 Magyar gazda
Am. krimisor.
05:55 Öt kontinens
07:10
EtnoKlub
02:00 ÉletmódKalauz
02:15 Édesítő
06:20 Summa
08:25
Élő
népzene
02:40 Fókusz
02:50 Fókusz
06:40 Család'20
08:50 Élő népzene
07:10 EtnoKlub
09:25 Jó ebédhez szól
08:20 Élő népzene
a nóta
08:50 Élő népzene
04:30 Kívánságpiac Extra 09:50 Jó ebédhez szól 04:30 Kívánságpiac Extra
09:20 Jó ebédhez szól 05:05 Családi Titkok
a nóta
05:05 Családi Titkok
a nóta
10:25 Evangélikus
06:15 MOKKA
06:15 MOKKA
09:45 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel
riportok
06:25 Tények Reggel
a nóta
10:50
Református
06:55 MOKKA
06:55 MOKKA
10:20 Az utódok
magazin
08:45 MOKKACINO
08:45 MOKKACINO
reménysége
11:25 Éljen az egyenlőség 09:35 TELESHOP
09:35 TELESHOP
Tévéjáték
10:40 Önkéntesek
10:50 Csapdába csalva
10:50 Csapdába csalva
11:10 A sokszínű vallás 11:20 Jóban Rosszban 12:50 V4 híradó
11:20 Jóban Rosszban
13:00
Híradó
11:30 Az utolsó dal
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
Magyar romantikus 12:00 Tények Délben 13:15 Srpski ekran
12:00 Tények Délben
dráma
12:30 Walker, a Texas-i 13:45 Unser Bildschirm 12:30 Walker, a Texas-i
12:50 V4 híradó
14:20 Család-barát
kopó
kopó
13:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor. 15:50 Család'20
13:15 Roma magazin 13:30 Walker, a Texas-i 16:10 Novum
13:30 Walker, a Texas-i
13:45 Domovina
16:40 Térkép
kopó
kopó
14:20 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor. 17:05 Útravaló
15:55 Divat & dizájn 14:35 Vészhelyzet
17:25 Ízőrzők
14:35 Vészhelyzet
16:25 Magyar Krónika
18:00 Ízőrzők
Mexikóban
Mexikóban
16:55 Öt kontinens
18:30 Borbás Marcsi
Mexikói filmsor.
Mexikói filmsor.
17:30 Ízőrzők
szakácskönyve
15:40 Kegyetlen város
15:40 Kegyetlen város
18:05 Ízőrzők
Török filmsor.
Török filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
18:40 Borbás Marcsi 16:45 Remények földje
16:45 Remények földje
a nóta
Török romantikus
Török romantikus
szakácskönyve
19:25 Jó ebédhez szól
filmsor.
filmsor.
19:15 Jó ebédhez szól
a nóta
18:00 Tények
a nóta
20:00 Már egyszer tetszett! 18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
18:45 Tények Plusz
19:50 Akusztik
21:00 Híradó
19:45 Mintaapák
19:45 Mintaapák
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
Magyar fikciós sor.
Magyar fikciós sor. 21:35 Ridikül
21:25 V4 híradó
20:40 Bezár a bazár!
20:40 Bezár a bazár! 22:30 Klasszikusok
21:35 Ridikül
22:10 Love Bistro
22:10 Love Bistro
22:30 Dokuzóna
délidőben
00:30 Magánnyomozók
00:30 Magánnyomozók 23:30 Szellem a
23:30 Szellem a
01:45 Bűnös Chicago
01:45 Bűnös Chicago
palackból...
palackból...
Am. akciófilm-sor.
Am. akciófilm-sor.
00:00 Hagyaték
00:05 Hagyaték
02:45 Tények Este
00:35 Hetedhét kaland 02:45 Tények Este
00:35 Hetedhét kaland 03:30 Kívánságpiac Extra
03:30 Kívánságpiac Extra 00:45 M2 matricák 00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:00 Híradó
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek 05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
gondolatok
gondolatok
01:35 Akusztik
01:35 Már egyszer tetszett! 06:00 Híradó
06:00 Híradó
02:40 Az utolsó dal
02:25 Éljen az egyenlőség 06:30 Nemzeti
Magyar romantikus 06:30 Nemzeti
Tévéjáték
Sporthíradó
Sporthíradó
dráma
03:50 Nyitott stúdió
06:40 Kenó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska
06:45 Srpski ekran
Kronika
07:15 Unser Bildschirm
07:15
Ecranul nostru
07:45 Ridikül
05:05 Pecatúra
04:20 Kékek
07:45 Ridikül
08:40 Mámoros szerelem 04:55 Kézilabda
05:35 Sportlövészet
Sp. telenovella
08:40 Drága doktor úr
06:00 Múlt és Jelen
közvetítés
Olasz vígjátéksor.
09:30 Mámoros szerelem 06:30 Sporthíradó
06:30 Sporthíradó
Sp. telenovella
09:35 Fogd a kezem!
07:25 Szabadidő
07:25 Boxutca
Török tévéfilmsor.
10:25 Család-barát
08:00 Labdarúgó
07:55 Góóól2
10:25
Család-barát
12:00
Déli
harangszó
közvetítés
08:55 Kézilabda
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
10:00 Sporthíradó
magazin
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
10:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
11:00 Labdarúgó
10:25 Jövünk!
Sporthíradó
12:50
Raymond
Blanc
közvetítés
Labdarúgó
12:50 Raymond Blanc
- Titkok a kony- 10:55 közvetítés
13:00 Sporthíradó
- Titkok a konyhából
13:25 Forma-2
13:00 Sporthíradó
hából
13:20 Agatha Christie 13:30 Góóól2
14:30 Bringasport
13:25
Állati
operatőrök
kontra
Hercule
14:50 Forma-1 14:30 Labdarúgó
14:15 Sorsok útvesztője
Poirot - Ki ölte
Nagydíj futam
közvetítés
Török tévéfilmsor.
meg Roger
17:00 Sporthíradó
16:30 3x8
15:05 Rex felügyelő
Ackroydot?
17:15 Boxutca
17:00 Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé14:25 Sorsok útvesztője 17:15 Fradi Tv
17:45 Kézilabda
filmsor.
Török
tévéfilmsor.
magazin
17:45 Felvezető műsor: 16:00 Don Matteo
15:15
Rex
felügyelő
18:45 Góóól2
Kézilabda
Tévéfilmsor.
Olasz bűnügyi tévé19:45 Felvezető műsor:
18:00 Kézilabda
17:05 Ridikül
filmsor.
Jégkorong
közvetítés
18:00 Híradó
16:00 Don Matteo
20:00 Jégkorong
19:30 Értékelő műsor 18:25 Nemzeti
Tévéfilmsor.
közvetítés
19:45 Labdarúgó
Sporthíradó
17:05 Ridikül
22:05 Értékelő műsor: 18:00 Híradó
közvetítés
18:45 Fogd a kezem!
Jégkorong
21:45 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
18:25 Nemzeti
22:30 Sporthíradó
22:05 3x8
19:35 Rex felügyelő
Sporthíradó
22:50 Labdarúgó
Olasz bűnügyi tévé18:45 Fogd a kezem! 22:40 Labdarúgó
filmsor.
közvetítés
Török tévéfilmsor.
közvetítés
Olasz bűnügyi tévé- 04:05 Egy csodálatos
filmsor.
asszony
20:30 Kékfény
Török filmsor.

Köszöntjük Zsófia, Hajnalka nevű olvasóinkat!

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek
paradicsoma
Olasz romantikus
tévéfilmsor.

21:45 Kicsi fiú

Angol háborús film

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
23:30 Kenó
05:15 Barátok közt
23:35 Elfeledett hőseink 06:00 Reggeli
00:05 Szabadság tér ´89 09:05 Asztro Klub
00:55 Don Matteo
10:05 Teleshop
Olasz tévéfilmsor.
12:00 Anyák gyöngye
01:55 4 összeesküvő
Am. vígjátéksor.
és 1 temetés
12:35 A Konyhafőnök
Német bűnügyi té14:45 Elif - A
véfilmsor.
szeretet útján
02:45 Rúzs és selyem
Török filmsor.
03:15 Kárpát-medence 15:55 Egy csodálatos
03:40 Világ
asszony

Orfeuma
21:30 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:30 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:55 Kenó
23:05 Fapados szerelem
Magyar játékfilm

00:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
01:40 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

02:25 Új idők, új dalai
02:55 Fülszöveg

Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
05:00 Híradó
Esti kiadás
05:15 Angol nyelvű hírek 18:50 Fókusz
05:25 Német nyelvű
20:10 A Konyhafőnök
hírek
22:25 Barátok közt
05:30 Orosz nyelvű hírek 23:05 Gyilkos lelkek
05:35 Kínai nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:55 Család'20
00:15 RTL Híradó 06:15 Élő egyház
Késő esti kiadás
06:40 Kárpát-medence 00:50 Brandmánia
07:10 EtnoKlub
01:35 Kalandozó
08:20 Élő népzene
02:20 Fókusz
08:45 Élő népzene
03:30 Amerika legvic09:20 Jó ebédhez szól
cesebb videói
a nóta
Am. vígjátéksor.
09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
10:10 Rome Reports Vatikáni híradó 04:30 Kívánságpiac Extra
10:40 Így szól az Úr!
05:05 Családi Titkok
10:45 Kereszt-Tények 06:15 MOKKA
10:50 A sokszínű vallás 06:25 Tények Reggel
11:05 Kérdések a
06:55 MOKKA
Bibliában
08:45 MOKKACINO
11:25 A vén bakancsos 09:35 TELESHOP
és a fia, a huszár 10:50 Csapdába csalva
Tévéjáték
11:20 Jóban Rosszban
12:50 V4 híradó
Magyar filmsor.
13:00 Híradó
12:00 Tények Délben
13:15 Hrvatska
12:30 Walker, a Texas-i
Kronika
kopó
13:45 Ecranul nostru
Am. akciófilm-sor.
14:20 Család-barát
13:30 Walker, a Texas-i
15:55 Magyar gazda
kopó
Am. akciófilm-sor.
16:20 Mesterember
14:35 Vészhelyzet
16:50 Hazajáró
Mexikóban
17:20 Ízőrzők
Mexikói filmsor.
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 16:45 Remények földje
Török romantikus
a nóta
filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól 18:00 Tények
a nóta
18:45 Tények Plusz
20:00 Hogy volt?!
19:45 Mintaapák
21:00 Híradó
Magyar fikciós sor.
21:25 V4 híradó
20:40 Bezár a bazár!
21:35 Ridikül
22:10 Love Bistro
22:30 Isonzótól a Piavéig 00:30 Magánnyomozók
23:25 Szellem a
01:45 Bűnös Chicago
palackból...
Am. akciófilm-sor.
00:00 Hagyaték
02:45 Tények Este
00:35 Hetedhét kaland 03:30 Kívánságpiac Extra
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
gondolatok
01:35 Hogy volt?!
06:00 Híradó
02:30 A vén bakancsos 06:35 Kenó
és a fia, a huszár 06:40 Slovenski Utrinki
Tévéjáték
07:10 Alpok-DunaAdria
07:40 Ridikül
08:35 Drága doktor úr
05:05 Szabadidő
Olasz vígjátéksor.
05:30 Múlt és Jelen
09:35 Fogd a kezem!
06:00 Skipper
Török tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
10:25 Család-barát
07:30 3x8
12:00 Déli harangszó
08:00 Labdarúgó
12:01 Híradó
közvetítés
12:35 Nemzeti
10:00 Sporthíradó
Sporthíradó
10:25 Labdarúgó
12:50 Raymond Blanc
közvetítés
- Titkok a kony12:25 Jövünk!
hából
13:00 Sporthíradó
13:25 Állati operatőrök
13:25 Kézilabda
14:15 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
15:05 Kerékpártúra
15:10 Rex felügyelő
15:40 Aranyoroszlánok
Olasz bűnügyi tévé16:15 Felvezető műsor:
filmsor.
Labdarúgás
16:05 Don Matteo
16:30 Labdarúgó
Tévéfilmsor.
közvetítés
17:05 Ridikül
18:15 Értékelő műsor: 18:00 Híradó
Labdarúgás
18:25 Nemzeti
18:30 Felvezető műsor:
Sporthíradó
Labdarúgás
18:45 Fogd a kezem!
20:45 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
19:45 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé21:30 Sporthíradó
filmsor.
21:50 Labdarúgó
20:30 Bagi Nacsa
közvetítés

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
07:10 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól
a nóta
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
10:15 Útravaló
10:30 Isten kezében
10:33 Új nemzedék
11:25 Hajnalban meghalnak az álmok
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-DunaAdria
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Andreával
Zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Juci bácsi
23:30 Szellem a
palackból...
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
Andreával
Zenés filmsor.

02:30 Hajnalban meghalnak az álmok
Tévéjáték

05:05 Skipper
05:35 Jövünk!
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 Boxutca
10:00 Sporthíradó
10:25 3x8
10:55 Kézilabda
közvetítés
12:35 Bringasport
13:00 Sporthíradó
13:25 Labdarúgó
közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:15 Vívás magazin
17:45 Pecatúra
18:15 DVSC Tv
18:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor:
Labdarúgás
22:55 Értékelő műsor:
Labdarúgás
23:20 Sporthíradó
23:45 Kézilabda
közvetítés
01:25 Pecatúra

2020.
szeptember 9.

Heti műsor
Köszöntjük Diána nevű olvasóinkat!

Köszöntjük Vilhelmina nevű olvasóinkat!

09:20 Útmutató
09:45 Református
ifjúsági
Szeptember 20. 09:55 műsor
Evangélikus
10:55 Több mint
ifjúsági
TestŐr
műsor
11:30 Super Car
10:00 Görögkatolikus
12:00 Életmódi
ifjúsági műsor 04:10 Kölyökklub
12:35 Innovátor
Úton-útfélen
04:50 Infinity Nado
Kínai animációs
13:05 Brandépítők
10:10 Vallás és
filmsor.
13:40 Mr. Popper
szabadság
05:10 Fókusz Plusz
pingvinjei
10:15 Unitárius
06:00 Teleshop
Am. vígjáték
magazin
06:30 Kölyökklub
15:40 Mennyei
10:50 Görögkatolikus
09:00 Teleshop
csodák
Szent Liturgia
Am. filmdráma
09:55 A Muzsika
közvetítése
18:00 Tények
TV bemutatja!
12:00 Déli harangszó
18:50 Sztárban
10:25 Kalandozó
12:01 Híradó
sztár
11:00 Szuperzöld
12:35 Nemzeti
22:00 Mi kell a
11:30 Az Év Hotele
Sporthíradó
férfinak?
12:10 XXI. század – a
12:55 Jó ebédhez szól
Am.
romantikus
legendák velünk
a nóta
vígjáték
élnek
13:30 Szolzsenyicin
00:30 Én, a nő és
12:45 Házon kívül
frontnaplója
plusz egy fő
13:20 Doktor
14:20 Édes anyaAm.
vígjáték
Murphy
nyelvünk
02:55 Zsaruvér
Am. filmsor.
14:35 Egy szoknya,
Am.
krimi-sor.
14:25 Robin Hood
egy nadrág
03:50 Walker, a Texas-i
Am. kalandfilm
Magyar
kopó
16:45 Cobra 11
filmvígjáték
Am. akciófilm-sor.
Német akció16:00 Hatoslottó
film-sor.
sorsolás
18:00 RTL Híradó –
16:05 Hogy volt?!
Esti kiadás
17:00 Mozogj otthon!
19:00 Álarcos énekes 04:00 Himnusz
17:10 Mozogj otthon!
Ki van a maszk 04:25 Vihar lett úrrá a 17:25 Borbás
rejtett
szívemögött?
Marcsi
men - Portréfilm
21:10 Bosszúállók
szakácskönyve
Am. akciófilm
Almásy Aladár 18:00 Híradó
00:20 Portré
festőművészről 18:25 Nemzeti
01:05 Fedőneve:
05:25 Borbás
Sporthíradó
Sólyom
Marcsi
18:45
Családi kör
Am. akciófilm
szakácskönyve
19:40 Magyarország
03:05 CSI: A
05:55 Hajnali
szeretlek!
helyszínelők
gondolatok
21:10 A feltaláló
Am.-kanadai
06:00 Híradó
Életrajzi film
krimisor.
06:30 Nemzeti
23:10 Kenó
Sporthíradó
23:20 A szabadság
06:45 Kenó
útjai
06:50 Családi
Angol filmdráma
04:40 Lazíts,
kör
Kevin!
07:50 Isten
Am. vígjáték-sor.
kezében
05:00 Egy rém rendes
08:15 Kereszt-Tények 05:00 Híradó
család
08:25 Katolikus
05:15 Angol nyelvű
Am. filmsor.
krónika
hírek
05:30 Egy rém rendes
08:50 Így szól az Úr!
05:25 Német nyelvű
család
08:55 Rome Reports hírek
Am. filmsor.
Vatikáni
05:30 Orosz nyelvű
06:00 TV2 MATINÉ
híradó
hírek
10:25 Fald Fel!

Köszöntjük Friderika nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 18. Szombat Szeptember 19. Vasárnap
15:40 Egri csillagok

21:25 A király táncol
Játékfilm

23:15 Kenó
04:05 Egy csodálatos 23:20 Végzetes vonzerő 04:10 Kölyökklub
Angol thriller
04:50 Infinity Nado
asszony
01:20 Partitúra: Bükk
Kínai animációs
Török filmsor.
02:15 Don Matteo
filmsor.
04:50 Teleshop
Olasz tévéfilmsor.
05:15 Győzike
05:15 Barátok közt
03:10 4 összeesküvő
06:00 Teleshop
06:00 Reggeli
és 1 temetés
06:35 Kölyökklub
09:05 Asztro Klub
Német bűnügyi té- 08:45 KölyökKalauz
10:05 Teleshop
véfilmsor.
09:15 Teleshop
12:00 KölyökKalauz
10:15 Brandmánia
12:35 A Konyhafőnök
10:50 ÉletmódKalauz
14:45 Elif - A
11:20 Autogram
szeretet útján
04:05
Ridikül
11:55 Édesítő
Török filmsor.
12:30 Magnum
15:55 Egy csodálatos 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
Am. akciókrimi-sor.
asszony
05:25
Német
nyelvű
13:30 Castle
Török filmsor.
hírek
Am. krimisor.
17:05 Barátok közt
05:30 Orosz nyelvű
14:25 Castle
18:00 RTL Híradó –
hírek
Am. krimisor.
Esti kiadás
05:35 Kínai nyelvű hírek 15:25 Kiütés
18:50 Fókusz
Am. vígjáték
20:10 A Konyhafőnök 05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence 18:00 RTL Híradó –
22:25 Barátok közt
Esti kiadás
23:15 Doktor Murphy 06:45 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
19:00 Fókusz Plusz
Am. filmsor.
08:20 Élő népzene
20:00 A mi kis falunk
00:25 RTL Híradó Magyar vígjátéksor.
Késő esti kiadás 08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 21:10 A Partiállat
01:00 CSI: Miami
Am. vígjáték
a nóta
helyszínelők
09:45 Jó ebédhez szól 23:25 Ready Player
Am. krimisor.
One
a nóta
02:10 Az Év Hotele
Am. kalandfilm
10:20 Katolikus krónika
02:50 Fókusz
02:20 CSI: A
10:33 Tanúságtevők
helyszínelők
11:20 Az öreg tekintetes
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 Csapdába csalva
11:20 Jóban Rosszban
Magyar filmsor.

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

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

14:35 Vészhelyzet
Mexikóban

Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.

20:40 Bezár a bazár!
22:10 Love Bistro
00:30 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
06:41 Életkerék
07:05 Öt kontinens
07:35 Ridikül
08:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

09:20 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc
- Titkok a konyhából
13:25 Állati operatőrök
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Török tévéfilmsor.

19:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:50 ATenkes kapitánya
Tévéfilmsor.

Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
16:20 Multiverzum
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Vihar lett úrrá a
rejtett szívemen - Portréfilm
Almásy Aladár
festőművészről
23:30 Szellem a
palackból...
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Az öreg
tekintetes
Tévéfilm

Am.-kanadai
krimisor.

03:15 CSI: A
helyszínelők
Am.-kanadai
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 MATINÉ
09:50 Trendmánia
10:20 A Pénz beszél
10:55 SzÉpítők
11:25 Poggyász
12:00 A 19-es
asztalnál ülők

Magyar történelmi film

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse
Szombat
19:40 Kék Hawaii
Angol zenés film

21:25 Fortunata

Olasz filmdráma

23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa
Orfeuma
00:10 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

01:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

01:55 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

02:45 Magyar
Krónika
03:10 Család'20
03:35 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 Magyar
gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:30 Püspökkenyér
07:55 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Gasztroangyal
10:20 Rejtélyes
XX. század
10:50 Öt kontinens
11:20 Ezek a fiatalok

Magyar zenés film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és
Jelen
22:05 Bagi Nacsa
Am. vígjáték
Orfeuma
13:55 Dr. Dolittle 2.
23:05 VirtuózokAm. családi vígválogatás
játék
23:30 Dokuzóna
15:50 Columbo
00:25 Térkép
Am. krimi
00:55 Himnusz
18:00 Tények
01:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
19:45 Egyszer volt Bu- 01:15 Angol nyelvű
hírek
dán Bödör Gáspár
Magyar fikciós sor. 01:30 Gasztroangyal
20:50 Űrdongó
02:25 Egri csillagok
Am. sci-fi akciófilm

Magyar történel-

Am.-angol-német
akció-thriller

Magyar zenés film

mi film
23:20 Hanna - Gyilkos
03:30 Ezek a fiatalok
természet

01:45 Utóélet

Magyar filmdráma

04:35 Forma-2
05:05 Múlt és Jelen
05:30 Kerékpártúra
06:00 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 DVSC Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Aranyoroszlánok
11:00 Kézilabda
közvetítés
13:00 Sporthíradó
15:30 3x8
17:00 Sporthíradó
17:15 Mtk tv
17:45 Felvezető műsor:
Vízilabda
18:00 Vízilabda
közvetítés
19:00 Értékelő műsor:
Vízilabda
19:15 Felvezető műsor:
Kézilabda
19:30 Kézilabda
közvetítés
21:00 Értékelő műsor:
Kézilabda
21:15 Sporthíradó
00:40 Pecatúra
01:10 Vízilabda
közvetítés
02:20 Forma-2
03:20 Kézilabda
közvetítés

03:45 Briliáns elmék

05:00 Vívás
magazin
05:30 Kézilabda
közvetítés
07:15 Mtk tv
04:00 Himnusz
07:45 Bringasport
04:25 Család-barát
08:05 Szabadidő
05:55 Hajnali
08:40 Építők
gondolatok
09:05 3x8
06:00 Híradó
13:45 Felvezető műsor:
06:30 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
14:00 Labdarúgó
06:40 Kenó
közvetítés
06:50 Magyar
15:50
Értékelő műsor:
Krónika
Labdarúgás
07:20 Szerelmes
16:30 Felvezető műsor:
földrajz
Labdarúgás
07:50 Térkép
17:00 Labdarúgó
08:20 Noé barátai
közvetítés
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 18:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
kincsei
09:45 Nálatok, laknak 19:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
állatok?
Német tévéfilmsor. 20:00 Labdarúgó
közvetítés
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 21:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
12:01 Híradó
23:10 Labdarúgó
12:35 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
01:10 Szabadidő
12:55 Ízőrzők
13:40 Hölgyek öröme 01:40 Kézilabda
közvetítés
Angol tévéfilmsor.
03:10 Labdarúgó
14:40 Partitúra:
közvetítés
Visegrád
Am. vígjáték-sor.
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05:35 Kínai nyelvű
hírek
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:50 Novum
09:20 Önök
kérték
10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
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 talkshow

05:00 Bringasport
05:15 Kerékpártúra
05:45 Mtk tv
07:55 Múlt és
Jelen
08:25 Jövünk!
09:00 Labdarúgó
közvetítés
11:00 Építők
13:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
14:00 Labdarúgó
közvetítés
15:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
16:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 Labdarúgó
közvetítés
18:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:30 Sport7
20:30 Labdarúgó
közvetítés
22:30 Labdarúgó
közvetítés
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi sze
mélytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– 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!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Őszi nátha – így előzd meg

A nátha megelőzéséhez szakorvos ad néhány tippet.
Sokan érzik úgy, hogy a hű
vösebb napokkal együtt megér
kezett a náthaszezon is az életük
be. Ősztől nyárig szinte egyik be
tegség követi a másikat, ha van
valamilyen fertőzés a közelük
ben, ők azt biztosan elkapják.
Fertőzésre való hajlam
Ha valaki a környezetében
élőknél jelentősen gyakrabban
kap el – sok esetben akár sú
lyosabb és nehezebben is kezel
hető – fertőzést, arra rendsze
rint azt mondjuk, hogy gyenge

vizsgálatokra is szükség lehet, ezek
eredményét a kezelőorvos min
dig a panaszainkkal összefüggés
ben értékeli.
„Az esetek kisebb részében áll
immunbetegség a háttérben, ilyen
irányban azonban érdemes szűrő
vizsgálatokat végeztetni. Ezeknek
a betegségeknek némelyike olyan
enyhe tüneteket okoz, hogy az érin
tettek évekig nem is ismerik fel,
vagy épp a gyakori fertőzések irá
nyítják csak rá a figyelmet.
Emellett fül-orr-gégész véle
ményének megkérése, olykor az
orrmelléküregek megítélésére ké

az immunrendszere. Ilyen eset
ben a gyakori fertőzések mellett
rendszerint az általános közérze
te, egészségi állapota sem meg
felelő, egyéb tünet, betegség is
fennállhat az érintetteknél: pél
dául autoimmun rendellenessé
gek, a szervezetben jelen lévő
gyulladásra utaló magas CRP
szint, vagy egyéb vérkép eltéré
sek – például vérszegénység –,
gyakori emésztési problémák –
étvágytalanság, hasmenés, has
fájás, puffadás – csecsemők és
gyermekek esetében a fejlődés
elmaradása. A fertőzésre való
fokozott hajlam hátterében tehát
rendszerint megtalálható valami
lyen egyéb ok is.
Mit tegyen, ha gyakori
betegségektől szenved?
Mindenképp érdemes orvos
hoz fordulni, sok esetben már
egy gyors vérvizsgálat is so
kat elárulhat a kiváltó okokról.
A tünetek függvényében egyéb

szült képalkotó vizsgálat (pl. CT
vizsgálat) is segíthet egy esetleges
hajlamosító anatómiai ok felisme
résében.”
Tanácsok a megelőzéshez
● Egészségi állapotunk megőr
zése, a fertőzések elkerülése érde
kében nagyon fontos a rendszeres
és alapos kézmosás. Étkezések előtt
mindig, de orrfújás, köhögés után,
mosdó használatot követően is, kis
gyermek pelenkacseréje után, ha le
vittük a szemetet, vagy hazaérkezé
sünkkor minden alkalommal.
● Fontos, hogy ételeinket és
italainkat ne osszuk meg másokkal
(kerülendő a közös pohár és evőesz
köz használata).
● Ne látogassuk beteg ismerő
seinket, igyekezzük csökkenteni a
kockázatot, hogy elkapjuk a fertő
zéseket!
● Az olyan időszakokban, ami
kor fokozott a kórokozók terjedésé
nek kockázata, fertőtlenítsük rend
szeresen a gyakran használt eszközö

Miért száradhat ki a szem?

Nem csak a légkondi és a monitor okozhatja.
A légkondicionált helyisé
gekben a szemeink könnyen ki
száradhatnak, a helyzet pedig
csak romlik, ha órákig a moni
tor előtt ülve dolgozunk és emiatt
ritkábban pislogunk. Ha a szem
szárazság tartósan fennáll és bő
séges folyadékfogyasztás, szem
csepp használata mellett sem
enyhülnek a panaszaink, akkor
mindenképp forduljunk orvos
hoz, mert akár autoimmun be
tegség jele is lehet.
Milyen veszélyei lehetnek?
A szemeket borító vékony
könnyrétegre szükségünk van,
hogy ne alakuljon ki szemszáraz
ság. Jelenléte azért is fontos, mert
a könnyfilm segítségével tudunk
megszabadulni a szemünkbe ke
rült idegentestektől, és védelmet
nyújt a bakteriális és vírusos ere
detű fertőzésekkel szemben is. A
könnytermelés csökkenése tehát
nem pusztán kellemetlen, de je
lentősen megnöveli a különböző
szembetegségek kockázatát is.
Milyen okokból száradhat
ki a szem?
● A szemszárazság főleg 40
év felett fordul elő, gyakorisá

ga a változó korral járó hormoná
lis hatások következtében nők kö
rében magasabb.
● Fiatalabbaknál a panaszokat
elsősorban az életmódból fakadó
tényezők okozzák: a számítógép,
vagy televízió előtt ülve ritkábban
pislogunk, ezáltal a könnyfilm nem

pótlódik megfelelő ütemben, ami
szemszárazságot okoz.
● A túl száraz szobalevegő, do
hányfüst, légkondicionáló, bizonyos
gyógyszerek szedése és a kontakt
lencse használat egyaránt hozzá
járulhat a tünetek jelentkezéséhez.
Autoimmun betegség tünete
is lehet
A Sjögren-szindróma viszony
lag gyakori betegség, közel min
den századik embert érinti, elsősor
ban nők körében fordul elő. Tüne
tei lehetnek:
– szemszárazság,

ket a lakásban. Kritikus pont pél
dául a távirányító és a kilincsek is.
● Kérje kezelőorvos taná
csát a védőoltásokkal kapcso
latban! Segíthetnek csökkente
ni egyes betegségek kockázatát,
de gyakori megbetegedések ese
tén különösen fontos a megfele
lő időzítés, védőoltás lázas álla
potban, akut betegség ideje alatt
nem adható.
● A kialvatlanság és a króni
kus stressz bizonyítottan csök
kenti a védekezőképességet a be
tegségekkel szemben. Felnőttek
esetében átlagosan napi 7 óra al
vás javasolt. Ha elalvási problé
máink vannak, vagy gyakran fel
ébredünk, krónikus nappali fá
radtság esetén érdemes alvás spe
cialista segítségét kérni. A stressz
csökkentésében életvezetési ta
nácsadó tud segíteni, de jótékony
a masszázs, a jóga, a hobbi és a
rendszeres sport.
● A rendszeres testmozgás
tehát fontos, de lényeges a sze
mélyre szabott edzésterv. Moz
gásterapeuta az esetleg meglévő
betegségeink mellett is bizton
sággal végezhető mozgásformát
és rendszerességet tud javasolni.
A túl intenzív, gyakori vagy meg
erőltető edzés például még fára
dékonyabbá tehet, nem támogat
ja az egyébként is legyengült im
munrendszert.
● Az egészséges táplálkozás
mellett annak, aki gyakran bete
geskedik, érdemes figyelmet for
dítani a vitaminprólásra is. Azon
ban jóval eredményesebbek le
hetünk az esetleges hiányállapo
tok kezelésében, ha orvosi ellen
őrzés mellett és javaslatra szed
jük a készítményeket. Alacsony
D-vitamin szint is lehet okozója a
gyakori betegségeknek, ilyenkor
vérvizsgálatot követően, egyéni
dózisban szükséges pótolni, de a
személyre szabott adagolás pél
dául vashiány esetén is lényeges.
● Egyes, légúti fertőzést oko
zó, de már elölt baktériumok
ból kapható olyan készítmény,
melynek alkalmazása a felső lég
utakat hasonlóan immunizálja,
mint egy „oltás”, adásuk rend
re veszélytelen, de hasznos le
het. Előtte azonban szakember
véleményének a megkérdezésé
re van szükség.
– csökkent nyáltermelődés
miatt jelentkező szájszárazság,
– ízületi fájdalom, vagy gyul
ladás,
– fáradékonyság, esetleg hő
emelkedés.
A kiváltó ok kezelése
A Sjögren-szindróma diag
nózisát nehezíti, hogy a beteg
ség tünetei évek alatt, akár na
gyobb időeltéréssel is megje
lenhetnek. Jellemző, hogy tüne
tek bizonyos időnként erősöd
nek, majd átmeneti javulás fi
gyelhető meg, amit rendszerint
ismételt állapotromlás követ. A
kivizsgálást nem szabad halo
gatni, mert a betegség kezelet
len esetben a nyálmirigyek tel
jes sorvadásával járhat.
Ha panaszaink vannak, a tü
netek fellángolásának ideje alatt
forduljunk immunológushoz. A
kivizsgálás során vérvizsgálat és
a könny- és nyáltermelés működé
sének ellenőrzése történik. A diag
nózist követően a kezelés elsődle
ges célja a gyulladás mérséklése.
„A Sjögren-szindróma jelen
leg nem gyógyítható, de kont
rollálható betegség. A megfele
lő gyógyszerekkel, hosszú távon
alkalmazott immunmoduláns
hatóanyagú készítményekkel
az állapotromlás kivédhető és a
szem- és szájszárazság kellemet
len tünetei is enyhíthetők.”

Most kiderül, mennyire
egészséges a kókuszolaj
Vajon tényleg színtiszta méreg,
ahogy a Harvard egyik profes�szora állítja?
A táplálkozástudományi
szakértők korábbi álláspontja
az volt, hogy igyekezzünk ke
rülni a telített zsírok fogyasztá
sát, beleértve a kókuszolajat is.
Az utóbbi 5-6 évben viszont a
kókuszolaj a legegészségesebb
zsiradékká lépett elő, amelynek
minden reform életmódot foly
tató konyhájában kiemelt helye
kell, hogy legyen. Nagy előnye,
hogy biztonsággal hevíthető, így
szinte mindenhez használható.
Nemcsak a banánkenyeret és a
cookie-t süthetjük vele, bármi
lyen furcsán hangzik, akár még
smoothie-ba is rakható.
A Harvard egyik professzora,
Karin Michels azonban nemrég
ellenkampányt indított, azt állít
va, hogy a kókuszolaj valójában

koleszterin szintjét. Tehát a kó
kuszolaj mégsem kivétel, azaz
nem az egyetlen egészséges te
lített zsírforrás, ahogy azt ko
rábban vélték.
A tanulmányok egyértelmű
en bizonyítják, hogy a kókuszolaj
sokkal inkább megemeli az LDLkoleszterint, mint a telítetlen nö
vényi olajak vagy akár a vaj. Egy
2017-es metaanalízis, amely több
mint 100 tanulmányt foglal ma
gában, egyértelműen azt javasol
ja, hogy egészségünk érdekében
a telített zsírokat helyettesítsük
politelítetlen zsírokkal.
Amíg további kutatások
nem állnak rendelkezésünkre,
a táplálkozási szakértők több
sége inkább azt ajánlja, hogy
minél kevesebb telített zsírt
vigyünk be a szervezetünkbe,
amelybe beletartozik, a vörös
húson és a magas zsírtartal

nem más, mint színtiszta méreg.
Elrettentő YouTube videója sze
rint ez az egyik legrosszabb étel,
amit csak ehetünk. De akkor va
jon mi az igazság?
Mi is az a kókuszolaj?
A kókuszolaj egy trópusi olaj,
amely a friss vagy szárított kó
kuszdió húsából készül. A szűz
kókuszolaj hidegen sajtolt, és kel
lemesen kókuszos ízt ad az éte
leknek. A finomított kókuszolaj
viszont az eljárás során ízetlenné
és szagtalanná válik. Bármelyik
fajtáját is fogyasztjuk, nem árt
tisztában lenni vele, hogy nagy
jából 90%-a telített zsír. Tehát
jelentősen több telített zsírt tar
talmaz, mint például a vaj vagy
akár a disznózsír. Egy teáskanál
kókuszolaj 11 g telített zsírt, míg
ugyanennyi olívaolaj kevesebb,
mint 2 g-ot tartalmaz.
Mennyire egészséges a
kókuszolaj?
Nem kérdés tehát, hogy a kó
kuszolaj fogyasztásával jelentő
sen megnöveljük telített zsír be
vitelünket. A telített zsírok hos�
szú távú bevitelével, a kutatások
szerint, károsítjuk egészségünket,
jelentősen növelve a szív- és ér
rendszeri betegségek kialakulá
sának esélyét.
Közepes láncú trigliceridjeit
(MTC) viszont, a dietetikusok
korábbi álláspontja szerint,
energiaként hasznosítjuk, emi
att nem raktározódnak le zsír
ként a szervezetünkben. Azon
ban sajnos a kókuszolajnak
csupán 15%-a tartalmaz igazi
MTC-t, a telített zsírsavak vi
szont jelentősen növelik a rossz

mú tejtermékeken kívül, a kó
kuszolaj is.
Hogyan fogyasszuk a
kókuszolajat, hogy ne károsítsa egészségünket?
Ha megszerettük a kókusz
olajat, főleg magas hőfokon tör
ténő kiváló felhasználhatósága
miatt, nem kell teljesen száműz
nünk a konyhánkból, de kizáró
lag mértékkel fogyasszuk. Napi
kalóriabevitelünknek csupán
5-6%-át tegyék ki a telített zsí
rok, amely nagyjából 13 g-nak
felel meg. Egy teáskanál kókusz
olaj pedig 11 g telített zsírt tar
talmaz, tehát nagyjából fedezi is
napi limitünket.
A kókuszolaj tündöklése
utáni lehetséges bukása azon
ban nem kell, hogy tragédia
legyen, hiszen nem egyetlen
étel tesz minket egészséges
sé vagy épp beteggé. Ha nem
kókuszolajat eszünk kókusz
olajjal, hanem például egy hé
ten egyszer sütünk vele, biz
tosan nem fog megmérgezni
minket, bármit állít is a Har
vard professzora. A táplál
kozási szakértők egyes éte
lek piedesztálra emelése vagy
démonizálása helyett minél vál
tozatosabb, tápanyagokban dús
étrendet javasolnak. Tehát a sa
látánkra jöhet az extra szűz olí
vaolaj, amely tele van szívvédő
telítetlen zsírsavakkal, gyulla
dáscsökkentő antioxidánsokkal
és immunerősítő E-vitaminnal.
Ám ezt sütésnél nem célszerű
használni, így a banánkenyeret
változatlanul készíthetjük akár
kókuszolajjal is.
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Más valaki útlevelével próbált meg átjutni a
határon egy orosz állampolgár Asztélynál
A munkácsi határőregység munkatársai lelepleztek az asztélyi határátkelőn
egy orosz állampolgárt, aki más útlevelével próbált meg Magyarország területére jutni, számol be a mukachevo.
net hírportál.
A 26 éves orosz férfi okmánykezelés
során egy ukrán állampolgár útlevelét adta
oda a határátkelő munkatársainak, akik a

dokumentum vizsgálata közben észrevet
ték, hogy az okmány nem a férfi tulajdona.
A fiatalember bevallotta, hogy tranzi
tálás céljából akart Magyarország terüle
tére jutni, azonban nem volt vízuma, így
úgy döntött, megpróbálkozik egy idegen
útlevéllel. Tettéért 3400 és 8500 hrivnya
közötti bírság vagy 15 napig tartó admi
nisztratív büntetés jár.

Illegális játéktermeket lepleztek le a Técsői
járásban

A técsői járási Alsóapsán a hatóságok illegális játéktermeket lepleztek le.
A helyszínre kiérkező operatív csoport
játékgépeket fedezett fel egy kávézóban.
A nyomozók kiderítették, hogy az intéz
ményben talált táblagépeket szerencsejá
tékok levezetésére használták, így a tech

nikai eszközöket lefoglalták és szakértői
vizsgálatra küldték. A kávézó tulajdono
sa egy 24 éves helyi férfi.
A hatóságok eljárást indítottak az ügy
ben, a nyomozás folyik. A vád beigazoló
dása esetén a tulajdonosra pénzbírság vár
hat, számol be a karpat.in.ua.
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Törökverés idegenben, majdnem feltámadás az oroszok ellen

Mindkét válogatottunk felemásan
kezdte a Nemzetek Ligáját

A legtöbb európai labdarúgó-válogatott
idei első mérkőzéseit játszotta az elmúlt
napokban, a Nemzetek Ligája különböző divízióinak csoportjaiban kezdődtek
meg a küzdelmek.
A magyar keretben a rengeteg sérült
tel szembesülő Marco Rossinak nem volt
könnyű egy ütőképes csapatot kiállíta
ni a papíron lényegesen erősebbnek tűnő
Törökország és Oroszország ellen, végül
mégis sikerült megtalálnia azokat a játé
kosokat, akik helytálltak.
A törökök elleni idegenbeli találkozón

gólt lőtt, és 20 perccel a vége előtt már
csak eggyel mentek az oroszok. A hajrá
ban ugyan akadtak még magyar helyze
tek, de Sztaniszlav Csercseszov együttese
ekkor már nagyon ügyelt arra, hogy meg
őrizze egygólos előnyét.
Összességében a két találkozón mu
tatott játék bizakodásra adhat okot az ok
tóberben Bulgáriában sorra kerülő Euró
pa-bajnoki pótselejtezőre.
A másik találkozón Szerbia gól nélkü
li döntetlenre végzett Törökország ellen.
Ami az ukrán válogatottat illeti, Andrij

a magyarok már az első játékrészben meg
szerezhették volna a vezetést, de Holender
és Szoboszlai is kapufát lőtt, és még ezen
kívül is volt jó néhány ígéretes lehetősé
günk a szemmel láthatóan meglepődő ven
déglátókkal szemben.
Fordulás után sem változott a játék
képe, és a 80. percben megszületett a ven
dégvezetés is: a több európai topcsapattal
is hírbe hozott Szoboszlai Dominik 30 mé
teres szabadrúgásgólja védhetetlenül vá
gódott a kapuba. A törököknek már nem
maradt idejük az egyenlítésre.
A csoport másik mérkőzésén Oroszor
szág 3-1-re győzte le Szerbiát.
Vasárnap Oroszország tette tisztele
tét az üres Puskás Ferenc stadionban, és
már az első félidőben kétgólos előnyre tett
szert. Sajnos, vendéggóllal indult a má
sodik játékrész is, és ekkor attól is tartani
lehetett, hogy a fiatal magyar csapat egy
nagy vereségbe fut bele…
Nem így történt! Előbb Sallai, majd
a csereként pályára lépő Nikolics is szép

Sevcsenko együttese Lvivben – ugyan
csak zárt kapuk mögött – 2-1-re legyőz
te Svájcot. Jarmolenko szerzett vezetést a
14. percben, amit Seferovics egalizált még
szünet előtt. Fordulás után mindkét olda
lon voltak lehetőségek, de a győztes talála
tot Zincsenko szerezte meg a 68. percben.
A csoport két favoritjának számító
együttese, Németország és Spanyolország
1-1-es döntetlenre végzett.
A folytatásban nem sok sikerélmé
nye volt az ukránoknak, hiszen Spanyol
országban úgy szenvedtek sima, 4-0 ará
nyú vereséget, hogy a játék képe alapján
a vendéglátók akár kétszámjegyű veresé
get is mérhettek volna a sárga mezesekre.
A másik találkozón Németország 1-1re végzett Svájcban.
További érdekesebb eredmények: Bul
gária – Írország 1-1, Olaszország – Bosz
nia-Hercegovina 1-1, Hollandia – Lengyelor
szág 1-0, Hollandia – Olaszország 0-1, Bosz
nia-Hercegovina – Lengyelország 1-2, Cseh
ország – Skócia 1-2, Izrael – Szlovákia 1-1.

Néhány sorban

vel a nagyberegiek máris kétgólos előny
re tettek szert, miközben a Tisza-partiak
10 emberre fogyatkoztak a kapus kiállí
tása miatt. Ennek ellenére, az emberhát
rányban küzdő badalóiak 3-2-re fordítot
tak, és még nem sokkal a vége előtt is ve
zettek 4-3-ra. Az utolsó percekben aztán
Nagyberegnek sikerült az egyenlítés (4-4).
A másik helyszínen, Nagybaktán,
a házigazdák 4-1-re nyertek az egyet
len nem beregszászi járásbeli együttes,
Tiszakeresztúr ellen, míg Nagybégány Kí
gyós ellen győzött 4-3-ra.
***
A Telekom Veszprém férfi kézilabda-csa
pata nyerte a SEHA Ligát.
A sorozat négyes döntőjében a bako
nyiak előbb négygólos győzelmet arattak
a Meskov Breszt ellen, majd a fináléban
35-27-re győzték le a címvédő macedón
Vardar Szkopjét.
***
A Ferencváros elleni Bajnokok Ligája se
lejtezőre készülő Dinamo Zagreb csapa
tának játékoskeretében pozitív koronaví
rusos személyt találtak.
A horvát klub közleményében nem ne
vezték meg a játékos kilétét, de biztosítot
ták a közvéleményt arról, hogy minden
járványügyi szabályokat betartanak, és az
eset nem jelenthet akadályt a BL-selejtező
megrendezésének.

Ittas motoros ütött el egy nyolcéves gyereket a
Rahói járásban

Közlekedési baleset történt
szeptember 3-án a rahói járási
Középapsán. Egy motoros elütött
egy nyolcéves gyereket, aki épp az
iskolából tartott hazafelé, írja a
mukachevo.net.
A baleset következtében eltört az

áldozat keze. A hatóságoknak sike
rült előállítani a tettest. Az ittas férfi
nem rendelkezett jogosítvánnyal, vé
rében 0,65 promille alkoholszintet mu
tattak ki.
A balesetet jegyzőkönyvezték ki, az
ügyben folyik a nyomozás.

Saját udvarán bukkant robbanószerre egy
férfi Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai az év
kezdete óta már több mint 1400 robbanószert semmisítettek meg.
Szeptember 3-án egy nagyszőlősi fér
fitől érkezett bejelentés. A város egyik la
kója 50 mm-es kaliberű, második világ

háborús tüzérségi lövedékeket talált ud
varán földművelés közben, számol be a
mukachevo.net.
A DSZNSZ munkatársai lefoglal
ták a veszélyes tárgyakat, megsem
misítésükkel a pirotechnikusok fog
lalkoznak.

Kiraboltak egy gyógyszertárt Munkácson
Az eset szeptember 1-jén történt. Az
Odesszai utcában lévő gyógyszertár dolgozója azonnal bejelentést tett a rendőrségen.
A nő elmondta, hogy néhány percre
hagyta felügyelet nélkül a pénztárt, majd
amikor visszatért, a pénz egy része hi
ányzott. A munkácsi rendőrök a látoga
tók vallomásai alapján és az operatív nyo

mozási intézkedéseknek köszönhetően rö
vid időn belül azonosították az elkövetőt.
Egy, már korábban vagyon elleni bűnté
nyekért elítélt, 24 éves munkácsi lakos
lopta el a pénzt.
Időközben a férfi már érkezett elköl
teni a pénzt. Az ügyben a rendőrség bün
tetőeljárást indított, tart a nyomozás, ol
vasható a pmg.ua hírportálon.

Később meghalt a korábban vezetés közben
rosszul lett férfi

Szeptember 2-án reggel közúti baleset történt Munkácson. Az Ungvári (Uzshorodszka) utcában egy VAZ
márkájú gépkocsi lehajtott az úttestről és kerítésnek ütközött, írja
a pmg.ua.
A szemtanúk azonnal értesítették a
rendőrséget és a mentőt. Kiderült, hogy

vezetés közben a sofőr rosszul lett, ezért
vesztette el uralmát a jármű felett. Első
ként a járőrök értek a helyszínre, akik
azonnal elsősegélyben részesítették a jár
művezetőt.
Az orvosok elmondása szerint az 51
éves klacsanói (Kljacsanovo) férfi később
életét vesztette.

Kis híján leégett egy ház a Munkácsi járásban
Kis híján leégett egy családi ház a munkácsi járási Dávidházán szeptember
1-jén, adja hírül a mukachevo.net.
A tűzoltók jelentése szerint a ház udva
rán lévő, szénával megpakolt melléképü
let kapott lángra. A tűz rohamosan terjedt,

azonban a tűzoltóknak sikerült megakadá
lyozniuk, hogy átterjedjen a lakóházra. A
tüzet órákon keresztül oltották, két mel
léképület tetőrészében tett kárt.
Kitörésének okát és az általa okozott
kár értékét még vizsgálják.

Menet közben gyulladt ki egy jármű a
Nagyszőlősi járásban
Szeptember 2-án bejelentés érkezett a tűzoltósághoz, miszerint kigyulladt egy Ford Connect típusú jármű a
Nagyszőlősi járásban.
Az eset Tiszaújlakon történt, a
2004-es kibocsátású jármű menet köz
ben kapott lángra. Tulajdonosa egy 32

éves helyi személy. A helyszínre azon
nal kiérkezett a tűzoltóság, akiknek si
került rövid időn belül megfékezni a
lángokat.
A tűz a műszerfalban és a szalonban
tett kárt. Az esetnek nincsenek sérültjei,
számol be az esetről a pmg.ua.

Még több információ a karpatinfo.net-en

A Csernyivci Bukovina elleni sikeres
kuparajtot követően, az ukrán harmad
osztályú bajnokságban is sikeresen vet
te az első akadályt az Ungvári FC labda
rúgó-csapata.
A Volodimir Vaszjutik által irányított
megyeszékhelyiek a Kijev melletti FK
Obolony-2 otthonában kezdték meg a har
madosztályú pontvadászat küzdelmeit, és
1-0 arányban nyertek.
A vendégek győztes találatát Viktor
Rjasko szerezte büntetőből a 35. percben
***
A megyei labdarúgó-bajnokság élvonalá
ban a 2. forduló mérkőzéseire került sor. A
játéknap rangadójának számító Nagysző
lős – FC Polena találkozót későbbi idő
pontban rendezik meg.
Eredmények: Irhóc – Ilosvai Buzsora
1-1, Huszti FC – Szerednye 1-0, FC
Medvigy Borhalom – Rahói Kárpáti 2-1.
***
Beregszászban és Nagybaktán rendezték
meg a beregszászi járási labdarúgó-baj
nokság nyitó fordulójának mérkőzéseit.
Az öt találkozón összesen 36 gól született.
Beregszászban a házigazda Beregvidék
6-0-ra győzte le Nagymuzsalyt, míg
Zápszony még ennél is látványosabb gól
fesztivált rendezett (10-0) Kovászó ellen.
Érdekesen alakult a Nagybereg –
Badaló 90 perc, hiszen alig 10 perc eltelté

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

Ingatlan
Ház kiadó
Nagybaktán összkomfor
tos kertes házban 3 szoba
kiadó diákok, egyedülállók
vagy turisták részére, rö
vid vagy hosszú távra. Ér
deklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.
Beregszászban a Tompa ut
cán kiadó egy összkomfor
tos családi ház kerttel, hosszú
távra. Mob.: 098-6505603.
Beregszászban a város köz
pontjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyí
ló, kertes, bútorozott felújí
tott családi ház (64 m2) ki
adó, csak hosszú távra. 1 szo
ba, konyha, előszoba, fürdő
szoba, benti külön WC. Ri
asztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Telek, föld eladó
Nagybaktán két privati
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü
mölcsfával és 300 db lugas
csemegeszőlővel eladó. Ér
deklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtés
sel vagy cserélhető egyszo
bás lakásra. Mob.: +380660214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás eladó Be
regszászban a kórház köze
lében, az 5. emeleten. Mob.:
+38063-1751451.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
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, +36205648127.

Ház eladó
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.

Beregszászban csendes,
nyugodt környezetben, a
Szilvás utcában családi ház
eladó, kerttel, gyümölcsfák
kal. Gáz, saját víz, garázs is
van. Csere is érdekel. Mob.:
099-0212849.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Sürgősen eladó emeletes,
összkomfortos családi ház
Gát központjában, a Fő út
75. szám alatt. Mob.: +36304307088.
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, +380980830842, +3630-8428559.
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, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó 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).
Vásárosnaményban a Sző
lőskert u. 17. szám alatt 640
m2-es telken, rendezett ud
var, új építésű, padlófűtéses,
alápincézett, 3 szobás össz
komfortos családi ház eladó.
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-es pin
ce, melléképületekkel, gáz
fűtéses családi ház, szép kör
nyezetben, déli fekvéssel el
adó. Tel: 050-2764666.
Ardóban eladó kétszobás,
összkomfortos ház, kerttel.
Tel: 095-7254060.

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

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

Szolgáltatás
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 gyermekcsoportja
6 éves kortól felvételt hirdet
társas- és néptáncokra. Je
lentkezni szeptember 1-től
a Tanítók Háza balett termé
ben. Az oktatás ingyenes.

Munka
Újlak előtti éttermünkbe
konyhai kisegítőt és moso
gatót keresünk. Érd.: 0956264332.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó het i l a p o k k é z b e s í t é s é re
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Idős hölgy mellé ápolót kere
sünk, Győrbe. Mob.: +36707755857.

A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevet
lenben. Fizetés teljesítmény
szerint. Minden eladott lap
után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
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. +36707724226.
Sürgősen keresek magán
tanárt német nyelvből. Tel:
050-8094680.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban hagyomá
nyos tégla eladó. Mob.: 0663967011.

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Eladó új deszkák. Mob.:
099-6608338.
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.: +380996608338, +38066-3967011.
Eladó egy Lada házi varró
gép. Tel: 066-8548536.

Hűtés, fűtés
Eladó fatüzelésű titán és
egy öntvénykád. Tel: 0956314997.
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: 0502274689.

Egyéb Otthon, kert
Vásárolnék új vagy hasz
nált öntöttvas üstöt elfogad
ható áron. Tel: 097-2544166.

Bútor
Használt szolyvai szek
rénysor eladó, valamint egy
könyves szekrény. Tel: 0668548536.

Lámpa, világítás
Eladó két ötlámpás cseh
kristálycsillár. Tel: +380668548536.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor pricep és búzave
tőgép eladó. Mob: +380508614374.

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

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.

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

Eladó egy robbanómo
toros háti permetező és
egy használt fűnyíró,
akár alkatrésznek is. Tel:
+38066-8548536.

www.jakisnivikna.ucoz.ua

Folytatás a 13. oldalon

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

Hirdetések
Eladó használt mobil ter
ményszárító, CLAAS kom
bájn kukoricaadapterrel,
gabonavetőgép, talajlazító.
Tel: +38050-2764666.

eladó, 500 kg, Beregszász
ban. Ára 7 hr./kg. Mob.:
066-3967011.

Piac, élelmiszer

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

Vörös bor nagy tételben és
borpárlat eladó. Mob.: 0502660111.
Szárított nyúlbőrt veszek
fej, farok és láb nélkül.
Ár: 50 hr/kg. Mob.: +380950045835 (Attila).
Kadarka és Izabella szőlő

Növény

Eladó Alba szamócapalánta.
Mob.: 097-6218395.

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 (149es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma
il címen kaphatnak.

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 18ig 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

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Egyet fizet, hármat kap!

Ha nálunk hirdet,
hirdetése megjelenik:

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon
Érdeklődni lehet:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

www.

karpatinfo.net
Újságárusokat
keresünk!

A Kárpátinfo heti
lap szerkesztősége újságárusokat ke
res a Beregszászi és a
Nagyszőlősi járásokban,
akik előfizetőket tobo
roznak és kiviszik az új
ságot. Fizetés teljesít
mény szerint. Jelentkezés
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283.

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

2020.
szeptember 9.

13

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 jelentkezés során kötelezően 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 elektronikus 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 jelentkezés során kötelezően 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. Kárpátaljai Vándoregyetem: https://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.
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Kaleidoszkóp

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Olvassa a
Naplopót!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Fizessen elő a

2020. szeptember 9.
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NAPLOPÓ

hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

Egészséges
tízórai

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Szeptember 14 ‒ 20.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Tízórai, ami nem csipsz, nem
cukros péksüti, de nem is napokkal később találjuk meg
hiánytalanul a táska alján
összenyomódva. A tanév eleji
lendületben még motiváltabbak vagyunk a kísérletezésre.

7. oldal

Őszi kertrendezésre fel!

Ez az évszak a változásokról szól, így a természet átalakulásáról is, ha
pedig kertészkedő típus
vagy, vannak olyan elengedhetetlen kerti munkálatok, amelyeket ezekre
a hónapokra kell időzítened. Lássuk, hogy milyen teendőid vannak az
őszi kertrendezés során.

4. oldal

Miért fáj az izomláz? 5 biztos tipp
az enyhítésére

Az izomláz az intenzív testmozgás után fellépő izomfájdalom,
mely legtöbbször edzetlen izmok és nagy megterhelések és
esetén jelentkezik. Általában az
edzés másnapján érzékeljük és
akár három napba is beletelhet, amíg elmúlik. Miért fáj az
izomláz és mit tehetünk ellene?

Szemen Bogdán
Bogdán
Szemen
K06.xls
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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,

+380 (66) 285 0 283

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

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki
Orgován Máriának, a főiskola munkatársának édesanyja
elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.
Загублений атестат про повну загальну середню
освіту на ім'я Сасін Георгій Сергійович, серія АК
№46250037 виданий Берегівською загальноосвітньою
школою І-ІІІ ст. № 3 імені Зріні Ілони у 2014 році,
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї
№ 004545 від 27.01.2011 на ім'я Варга Мелінда
Балажівна, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї
АО № 013544 від 23.05.2011 на ім'я Етвеш Гафія
Елемирівна, вважати недійсним.

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 ös�
szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni
a GISZ számára.
● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gye
reknek.
● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával
tanúsítja, hogy megkapta az összeget.
● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve
lezés által.
● A program befejezése után a támogató dönt, hogy
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket.
A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került
támogatásra 76 támogató által.
A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszámon lehet jelentkezni.

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Azért érti meg magát
jól a gyermekekkel,
mert alapjában véve
Ön is egy nagy gye
rek, de legalábbis nagyon fi
atalosan gondolkodik. Ezen
a héten azonban nemcsak az
Önt körülvevő gyerekekkel
alakít ki mélyebb kapcsola
tot, hanem foglalkozik vég
re a saját belső gyermekével
is. Ezáltal sokkal könnyebbé
válik az élete, és sokkal élve
zetesebbek lesznek a napjai.

Bika (4. 21.-5. 20.)
A magánéletében ed
dig jelenlévő feszültsé
gek és stresszhelyzetek
végre eltűnnek, ezál
tal sokkal nyugodtabb és béké
sebb hangulatba kerül. Sokkal
türelmesebb, kedvesebb a kör
nyezetével ezen a héten, és ve
szekedések, konfliktushelyze
tek sincsenek kilátásban. Nin
csen semmi, ami visszatartaná,
nem ütközik ellenállásba, tehát
nagyon úgy fest, hogy egy egé
szen új szakaszba lépett.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ön természetéből
adódóan rendkívül
pozitív személyiség,
ha a stressz időnként pró
bára nem teszi alkalmazko
dóképességét és hangulatát.
Szerencsére ezen a héten et
től nem kell félnie, ugyan
is játszi könnyedséggel ke
zel mindent, sőt, jókedvével
inspirál és energiát ad má
soknak is. Jelen pillanatban
az egészségi állapota is ki
csattanó formában van,

Rák (6.22.- 7. 22.)
A pénznek sajnos van
egy olyan szokása,
hogy nem mindig
áramlik megfelelően az ember
életébe. Ezen a héten sajnos az
van, hogy akadályokba ütkö
zik az áramlás, ezért nagyon
fontos, hogy semmiképpen
ne verje magát adósságokba.
Helytelen pénzkezelési szoká
sai komoly bajba sodorhatják,
ezért jó, ha odafigyel arra is,
hogy ne legyen könnyelmű a
kiadásait illetően.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ha vonzódik a spi
rituális tevékenysé
gekhez, akkor ezen a
héten szerencsés le
het, mert hatalmas sikere
ket könyvelhet el ezen a té
ren. Az emberek biztonságo
san érzik magukat a társasá
gában, és nagy esély van rá,
hogy jó tanácsért, tanításért
fordulnak Önhöz, amit per
sze készséggel teljesít. Rend
kívül társaságkedvelő, kariz
matikus, kifinomult.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Szenvedélye és kisu
gárzása miatt Ön ál
talában nagyon von
zó az emberek számá
ra. Ezen a héten azonban nem
igazán van energikus állapot
ban, ebből kifolyólag nem is
érzi túlságosan jól magát, il
letve nincs romantikus hangu
latban. Ez kívülről úgy jön le,
hogy ön közömbös, érdektelen
az emberekkel szemben, ezért
sok kellemetlen megjegyzést
is bezsebelhet a környezetéből.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét a kötelezett
ségvállalások meg
erősítéséről szól. Le
gyen szó házasságról,
ahol a partnere irányába vállalt
kötelezettségét kell megerősí
teni, vagy éppen egy-egy pro
jektről, ahol az Önre eső kö
telezettségek megerősítéséről
kell gondoskodnia. Ez a hét
azonban nem alkalmas arra,
hogy külső javaslatokat fogad
jon el, ezért jobb, ha erősen tá
maszkodik a megérzéseire.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Csodálatos hétnek
néz elébe a romanti
kus viszonyokat ille
tően. Rendkívül ma
gas szinten van az önbizal
ma, mosolyog, mindenhez
pozitívan áll hozzá, és vall
juk be, nagyon érzéki. En
nek köszönhetően rengeteg
bókot zsebelhet be csodáló
itól, amik aztán még inkább
emelik a hangulatát. A pénz
ügyek tekintetében azonban
óvatosságra intik a csillagok.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ezen a héten még az is
megeshet, hogy híres
sé válik. No, nem az
egész világon, de a környe
zetében, a lakóhelyén biztos.
A ranglétrán egyre feljebb ka
paszkodva vezetői pozícióba
kerülhet, de az is lehet, hogy
olyan tevékenységet végez,
amivel másokat szórakoztat
hat, emelhet. Sok híres ember
került már ki az Oroszlán szü
löttek közül, hiszen ez a jegy
szereti, ha észreveszik.

Nem tesz semmit az el
ismerés érdekében, ám
ennek ellenére senki
nem tagadhatja, hogy amit csi
nál, abban nagyon jó. A héten
megkönnyebbülést tapasztal
hat fizikai, szellemi és érzelmi
szempontból egyaránt. A szere
lem nagy mértékben lefoglalja,
mert egy olyan izgalmas part
nerrel tölti idejét, akivel csodá
latos élményekben lesz része.
Az illető úgy kerül az életébe,
mint a villámcsapás.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ezen a héten fáradha
tatlanul és módszere
sen dolgozik annak
biztosításán, hogy minden
zökkenőmentesen menjen,
és semmi ne maradjon ész
revétlenül, aminek látszód
ni kell. Az égiek egy kis len
dülettel is megajándékozzák,
legyen szó egy új, izgalmas
projektről, váratlan pénzös�
szegről, vagy egy kis utazás
ról. Akárhogy is, a dolgai fel
felé ívelnek.

Halak (2.21.- 3.20.)
Magabiztossága vi
szonylag magas
szinten van, ami al
kalmassá teszi arra, hogy bi
zonyos gyakorlati kérdéseket
boncolgasson. Ez a hét erre
tökéletesen alkalmas, viszont
azt fogja tapasztalni, hogy az
igazán fontos dolgokban nem
nagyon fog tudni haladni. To
vábbá arra sem alkalmas a
hét, hogy a zavaró vagy bo
nyolult problémákra megol
dást találjon.

Mozaik
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szeptember 9.

15

10 módszer a gyulladások csökkentésére Igazi szuperétel a kefir
Akár akut, akár krónikus gyulladással bajlódsz, igencsak meg tudja keseríteni a mindennapjaidat. Előbbi az immunrendszer
gyors reakciója fertőzésre vagy irritációra. Krónikus esetben viszont valamilyen
elhúzódó egészségügyi probléma (ízületi gyulladás, asztma, Crohn-beteség stb.)
áll a háttérben.
Ajánlunk néhány módszert, amivel enyhítheted a pa
naszokat.

4. Egyél sok gyümölcsöt és zöldséget

Nem véletlenül ajánljuk külön is, hiszen tény
leg nagyon fontosak a gyulladáscsökkentésben. Sok
antioxidánst tartalmaz többek között a földieper és a
cseresznye. Próbálj meg friss zöldséget és gyümölcsöt
enni mindennap.

5. Keresd az E-vitaminban gazdag
élelmiszereket

Ilyenek a diófélék, a mogyoró, a földimogyoró, a
mandula és a napraforgómag. Fontos forrásuk a nö
vényi olajok, de választhatod a brokkolit vagy a spe
nótot is.

6. Juss hozzá az Omega
zsírsavakhoz

A kefir egy élő kultúrákban gazdag ital, fogyasztásának hazánkban nagy hagyománya van. A benne lévő egészséges baktériumok, probiotikumok az egész szervezetre
jó hatással vannak, segítik az emésztést,
gátolják a káros baktériumok növekedését,
sőt, a kefirfogyasztás még K- és B12-vitaminnal is gazdagítja a szervezetet.
Elősegíti a fogyást

Mindenképpen fogyassz kefirt, amennyiben fogyni sze
retnél, mert 1 csésze mindössze 110 kalóriát és 2 gramm
zsírt tartalmaz. A kutatók szerint a sok tejterméket fogyasz
tók sokkal több zsírt veszítettek, mint a tejterméket nem fo

Különösen fontos az Omega-3 és az
Omega-9 bevitele. Az előbbi csökken
ti a vérnyomást és javít a koleszterin
szinteden is. Többek között lazac, szar
della vagy szardínia fogyasztással jut
hatsz hozzájuk.

7. Mozgasd át a testedet és
az elmédet is

Van néhány olyan mozgásforma, ami
vel egyszerre tudod ezt megvalósítani.
Ilyen a jóga, a tai-chi és a meditáció. Ta
nulmányok bizonyítják, hogy ezek jó ha
tással vannak a gyulladásokra.

1. Egyél mediterrán étrendet

Tápanyagokban gazdag élelmiszerekről van szó. Jó vá
lasztás a sok gyümölcs és zöldség, a mogyorófélék, a ha
lak, az olívaolaj, a hüvelyesek és a gabonafélék. Ez az ét
rend jó hatással van a szív- és érrendszeredre is.

2. Csökkentsd az erősen feldolgozott
élelmiszerek fogyasztását

Mérsékeld azokat az ennivalókat, amelyek hozzáadott
cukrot, mesterséges zsiradékokat, túl sok sót tartalmaznak,
illetve a zsírban sült termékeket, a feldolgozott húskészít
ményeket is próbáld meg minimalizálni.

3. Használj gyógy- és fűszernövényeket

Bátran nyúlj hozzájuk és kísérletezhetsz is velük. Kü
lönösen ajánlott a fokhagyma, a gyömbér, a fahéj és a
kurkuma.

8. Állj, ne ülj

A túl sok egy helyben ülés számos egészségügyi koc
kázattal jár, amelyek komolyabb problémákat is okoz
hatnak. Ezért, ha megoldható, akkor próbáld meg le
csökkenteni az ülés idejét. Használd például állva a
számítógépet.

9. Mozogj rendszeresen

Ez is nagyon jó hatással van a gyulladásokra. Van olyan
tanulmány, amely szerint napi 20 perces testmozgás már
elegendő a jótékony hatás eléréséhez és ennek nem is kell
túl intenzívnek lennie.

10. Aludj jól és eleget

Az se jó, ha túl keveset, de az se, ha túl sokat alszol.
Az ideális alvási időszak 7-8 óra között lenne, de ezt ne
héz mindig betartani. És próbálj meg törekedni rá, hogy
ez minőségi pihenés legyen!

Melyik vitamint milyen ételből nyered?
A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek nélkülözhetetlenek az egészségünk érdekében, segítenek megvédeni bennünket
a betegségektől.
Milyen ételekben találhatók meg ezek, miből érdemes
rendszeresen fogyasztanunk?

Vitaminok

Vitaminokból vannak vízben oldódók, melyeket szer
vezetünk rendszeresen kiürít, és zsírban oldódók, melyek
ből a májban és a zsírszövetekben raktározódik.

Vízben oldódó vitaminok forrásai

● B1: sonka, szójatej, görögdinnye, makktök
● B2: tej, joghurt, sajt, teljes kiőrlésű gabona
félék, B2-vitaminnal dúsított gabonafélék, gom
ba, burgonya
● B3: baromfihús, halak, teljes kiőrlésű gabo
nafélék, B3-vitaminnal dúsított gabonafélék
● B5: csirkehús, teljes kiőrlésű gabonafélék,
brokkoli, avokádó, gomba
● B6: baromfihús, halak, hüvelyesek, tofu és
más szójatermékek, banán
● B7: teljes kiőrlésű gabonafélék, tojás, szó
jabab, halak
● B9: spárga, spenót, brokkoli, hüvelyesek,
narancslé
● B12: húsfélék, baromfihús, halak, tej, sajt,
B12-vitaminnak dúsított szójatej és gabonafélék
● C-vitamin: citrusfélék, burgonya, brokkoli, paprika,
spenót, eper, paradicsom, kelbimbó

Zsírban oldódó vitaminok forrásai

● A-vitamin: marhahús, máj, tojás, halak, édesburgo
nya, sárgarépa, sütőtök, spenót
● D-vitamin: zsíros halak, tej
● E-vitamin: növényi olajok, leveles zöldségek, teljes
kiőrlésű gabonák, olajos magvak

● K-vitamin: fejes káposzta, tojás, tej, spenót, brokko
li, kelkáposzta

Ásványi anyagok és nyomelemek
forrásai

● Kalcium: joghurt, sajt, tej, leveles zöldségek
● Klorid: só
● Magnézium: spenót, brokkoli, hüvelyesek, olajos
magvak
● Kálium: hús, tej, hüvelyesek, gabonafélék, édesbur
gonya
● Nátrium: só, szójaszósz
● Króm: húsfélék, baromfihús, halak, olajos magvak, sajt

gyasztók. A kefir eleinte ugyan puffaszt, mivel gyorsítja az
emésztést, rendszeres fogyasztás mellett azonban csökken
ti a gázképződést. Hozzájárul a kiegyensúlyozott táplálko
záshoz és még az édességek utáni sóvárgást is csökkenti.

Laktóz-intolerancia mellett is fogyasztható

Azok számára, akik nehezen bontják a laktózt, a ke
fir rengeteg szuper élesztőt, baktériumot és laktáz enzi
met nyújt. Bár a kefir alapja a tej, a folyamatos erjesz
tés során szinte laktózmentessé válik. Laktózérzékenyek
esetében a kefir rendszeres fogyasztása csökkenti a gáz
képződést, hasi fájdalmakat, hasmenést.

Rákmegelőző és koleszterincsökkentő

Egyes kutatások szerint a kefir meggátolja a rákos
sejtek növekedését. Egy másik tanulmányban pedig ar
ról számolnak be, hogy segít a megfelelő szinten tartani
a vérnyomást és a koleszterint. Mivel a kefir egy tápláló
élelmiszer, gyakran ajánlják AIDS-ek, krónikus fáradt
ság szindrómában szenvedők és rákos betegek számára.
A jelentős triptofán tartalma miatt nyugtató hatású, de az
alvászavarokon, depresszión is segít.

Jó a gyerekeknek

A felnőttek számára nyújtotta előnyökön túl csupán a
gyerekek szervezete profitálhat többet a kefir-fogyasztás
sal. Létfontosságú az immunrendszer számára, a gyerekek
egészségének védelme és megfelelő agyműködése miatt.
Erősíti a csontozatot, fogakat, fokozza az agyagcserét, elő
segíti a zsírok hasznosítását, a fehérje és a szénhidrátok
feldolgozását. A kefirben nagyon sok a B1-, B12-, D- és
K-vitamin, ami létfontosságú az egészséges növekedés
hez. A gyerekek idegrendszere, agyműködése és fejlődé
se szempontjából elengedhetetlen a B-vitamin, a B12-vita
min a vörös vérsejtek előállítását, míg a B1-vitamin a me
móriát támogatja. A D-vitamin a csontok növekedéséhez
és fejlődéséhez járul hozzá, a kalcium felszívódását pedig
segíti. A véralvadást elősegítő K-vitamint pedig a horzso
lások, sérülések miatt különösen fontos a kicsik számára.

Ezért egyél minden nap tojást
Napi egy tojás csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját.

● Réz: kagyló, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonák,
bab, aszalt szilva
● Jód: jódozott só, tenger gyümölcsei
● Vas: vörös húsok, baromfi, tojás
● Mangán: olajos magvak, hüvelyesek, teljes kiőrlé
sű gabonák, tea
● Szelén: tenger gyümölcsei, olajos magvak
● Cink: húsfélék, kagyló, hüvelyesek, teljes kiőrlé
sű gabonák

A fantasztikus felfedezést a kínai professzoroknak
köszönhetjük, akik 9 éven át 400 ezer önkéntes résztve
vő segítségével elemezték az összefüggéseket a napi to
jásfogyasztás és az egészség között. Azok ugyanis, akik
naponta fogyasztottak tojást, 18 százalékkal csökken
tették a kardiovaszkuláris megbetegedésekre való hajla
mukat – legalábbis azokhoz képest, akik egyáltalán nem
(vagy csak nagyon ritkán) ettek tojást.
Bár a múltban több aggály is felmerült a tojással kap
csolatban, ma már biztos, hogy ez a táplálékforrás jelen
tős pozitív befolyással bír a szervezetre: többek között
erősíti a látást, segíti a tápanyagok felszívódását, hos�
szú ideig biztosítja a teltségérzetet, csökkenti a testsúlyt,
valamint javítja az emlékezőképességet és az agyi fo
lyamatokat is.
Ha eddig kétségeid merültek fel a tojás egészség
re ható tulajdonságaival szemben, hadd nyugtassunk
meg: még mindig ez a világ egyik legjelentősebb táp
lálékforrása.
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A rejtvényt Balázsi
EGY
GRAFFITI

GRAMM
HELYSÉG A
ZSELICKI JÓZSEF
PERECSENYI
VERSE
JÁRÁSBAN, MA
… GASZPARJAN
NOVOSZELICA
- OPERAÉNEKES

Rejtvények

ÉJFÉL !

Szupergyümölcsökre
vágysz? Edd ezeket!

J08.xls

Csaba készítette.
JÓD
TAGOLT

GYŐRI
SPORTKLUB

MAGUNK

ZABSZEM !
LOMBARD
KIRÁLY VOLT
PÁRATLAN
OROSZ !

HIDROGÉN

EURÓPAI FOLYÓ

HELYSÉG
BEREGSZÁSZ
KÖZELÉBEN

POZITÍV
TÖLTÉSŰ
ELEKTRÓD

1

KÁRPÁTALJAI
JÁRÁSI
SZÉKHELY

KÉN
A VERSRITMUS
ALAPEGYSÉGE

FÉLSZ !

ARRA A HELYRE
TILOS

168 ÓRÁS
… COCKER BRIT ÉNEKES

KÖVEKBŐL
KIRAKOTT KÉP

KEMÉNYEBBEN
KÖVETEL

FÉLÉV !

MELEGSÉG

JÓD

LONDON HÍRES
PARKJA

TÉLI CSAPADÉK
ADÁS-VÉTEL

USA TAGÁLLAM
MÉTER
RÓMAI 1000

RÉGI

ÁSVÁNYI
FŰSZER

KÖRÖMMEL
VÉDEKEZŐ

VEZETÉK
RÉSZE !

… IDA - KISIDA
SZLOVÁK NEVE

DIÓFÉLESÉG

MÁJUS ELEJE !

CSONKA
SZOBOR

ÜTŐHANGSZER

KOTANGENS

TAKARÓ

LOCSOLÓCSŐ

SPANYOL FESTŐ
(PABLO)

BAJOR VÁROS

Füge
A fügének rengeteg jótékony hatása ismert, hiszen
nem csak a koleszterinszintet csökkenti, és a vízfelhal
mozódást gátolja meg a szervezetben, de mindemellett

NÉVELŐ

CSONTHÉJAS
GYÜMÖLCS

LÁNYUNK FÉRJE

Vannak gyümölcsök, amelyek annyi csodás tulajdonsággal rendelkeznek, hogy mindenképpen érdemes őket rendszeresen fogyasztanod. Összegyűjtöttük neked azokat, amelyeket télen is könnyűszerrel
beszerezhetsz, hogy még tovább növeld szervezeted
ellenállóképességét.

HOGYAN?
OROSZUL

… KALEH DUNA-SZIGET

MOHAMEDÁN
SZENT VÁROS

DÉL-AFRIKAI
POLITIKUS
(FREDERIK
WILLEM DE)
ÜRES SÁV !

BELEVÁGÓ
(SZLENG)

VERSLÁB
ÉDESSÉG
TONNA

RÓMA MODERN
NEGYEDE

2

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó
ját állíthatja össze:
Találós kérdés:
– Ki az abszolút lusta lovag?
– ???
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: IV, JT, LÁ,
ML, ŐÁ, RE, SG, SS, ST,
SU, ÜK, ZK.
Hárombetűsek: AKI,
AMO, AVA, ÁGI, ÁLL,
BŐS, DAN, EKE, FON, ISZ,
LEJ, ORI, SAV, TÁL, ZOK.
Négybetűsek: ALÓL,
ÁGIS, EDAM, KEFE,
KOBE, LORA, MELO,
OMÁN, PEDZ, PRÉS,
SAGA, TILL, ZITO.
Ötbetűsek: ALÁBB,
AMORF, DUDÁL, KIRKÉ,
KITÉP, MAGÁT, MÁJAS,
NÁDAL, ODALE, RÍMEL,
TORNA, VÉTEL.

Hatbetűsek: BAG
DAD, BEUTAL, IKARUS,
KAMUTI, KAROLA, KI
RONT, LIMARA, LOVA
GI, ÓRALAP, PIRULA, RÉ
BUSZ, SZULÁK, TRILLA.
Hétbetűsek: BAJOSAN,
SOKADIK.
Nyolcbetűsek: AMA
Z O N O K , F I L AT O R I ,
KATARINA, KERAMIKA,
LABDÁZIK, VIRÁGMAG.
Kilencbetűsek: AMURI
KELE, FEJVÁNKOS.
Tízbetűsek: ALAPESZ
KÖZ, EZÜSTLABDA, FEL
MENTETI, MEGSZALAJT,
SZERSZÁMFA.
Tizenegy betűsek:
ANTANTÉNUSZ, ELŐ
ADÓTEREM.
Tizenkét betűsek: EL
SŐDLEGESEN, MÁSOD
ÍZIGLEN.

szuper hangulatjavító is. Ha teheted, válaszd a friss, lé
dús gyümölcsöt (ne az aszalványt), hiszen az igen érté
kes tápanyagok így találhatóak meg benne a leginkább.
Nem beszélve arról, hogy az aszalt füge jóval több kaló
riát tartalmaz, mint a friss változata.
Vörösáfonya
Minél erőteljesebb színe van egy gyümölcsnek, an
nál több értékes tápanyag található meg benne. Nem ki
vétel ez alól a vörösáfonya sem. Nyomelemekben, ásvá
nyi anyagokban, vitaminokban és antioxidánsokban igen
gazdag gyümölcs a vörösáfonya, ráadásul nagyon finom.
Érvédő hatású, csökkenti az infarktus kialakulásának ve
szélyét, és még húgyúti fertőzések kezelésében is kifeje
zetten hatékonynak bizonyul.
Gránátalma
Ez az apró magvakból álló gyümölcs nem csak esz
tétikus látványával képes lenyűgözni bennünket, de íny

2020. 36. szám meg
fejtése: Azt a nőt, aki

mindig tudja, hogy
hol van a férje, úgy
hívják: özvegy.

Pluszegy vicc: – Akkor még ráérek.

Karamell szelet
kocka

Tészta: 20 dkg cukor, 15 dkg liszt, 1 dl tej, 4 db tojás, 1/2 csomag sütőpor, 2 db 3 in 1 kávé, 1 dl étolaj.
Krémhez: 2 csomag karamell ízű pudingpor, 5
dl tej, 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor.
Tetejére: 4 dl tejszínhab.
Elkészítése: A hozzávalókból piskótatésztát ké
szítünk, közepes méretű, 31 x 20 cm-es tepsibe önt
jük és 180 fokon megsütjük. A pudingporból félre
teszünk 2 teáskanálnyit. A krémhez a többi pudin
got a tejben megfőzzük, majd kihűtjük. A margarint
a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a pu
dingot és a kihűlt tészta tetejére simítjuk. A tejszínt
felverjük, a krémre kenjük, de nem kell nagyon el
simítani. Két teáskanál karamell pudingot 3 teáska
nál cukorral, 2 teáskanál étolajjal és kb. 1-1,5 dl víz
zel felfőzünk. A tejszínre csurgatjuk és egy villa se
gítségével belecirógatjuk a habba, hogy szép már
ványmintás legyen.

csiklandó ízével is. De nem elhanyagolható az sem, men�
nyi pozitív élettani hatással bír az emberi szervezet szá
mára. Mivel kiváló antioxidáns hatású, ha rendszeresen
fogyasztod a gránátalmát, megelőzheted a rákos sejtek
kialakulását, csökkentheted a káros koleszterin szintjét
a véredben, így a szív- és érrendszer megbetegedései el
len is hatékony segítség.
Alma
Az alma nagy előnye, hogy mindig ,,kéznél van”, le
gyen akármilyen évszak is. Tele van rosttal és vitaminok
kal, ezért nem telhet el úgy nap, hogy ne fogyassz el be
lőle legalább egyet. Mindegy, hogy zöld, sárga vagy pi
ros, a lényeg, hogy edd héjastul, hiszen a sok vitamin és
ásványi anyag mellett az almahéjban lévő anyagok még
a koleszterinszintet is képesek csökkenteni.
Ananász
Az ananász hihetetlenül egészséges gyümölcs, kivá
ló vitamin- és ásványi-anyag forrás. Tele van rosttal, így
emésztési zavarok, fogyókúra esetén is ajánlott a rend
szeres fogyasztása, főleg, hogy zsírégető hatása is is
mert. Csökkenti a vér savtartalmát, és jó hatással van az
immunrendszer megfelelő működésére. Ha tisztítókúrá
ra szeretnéd fogni szervezetedet, ne hagyd ki étrended
ből az ananászt, hiszen fogyasztása után a szervezetből
gyorsan ürülnek ki a méreganyagok.

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

