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Angol, német és orosz 
nyelvet tanultak A Beregszászi járás 

délnyugati csücs-
kében elterülő kö-

zel ezer lelkes község tör-
ténetében – mint cseppben 
a tenger – tükröződik szá-
mos kárpátaljai magyar 
település sanyarú sorsa, 
amely száz évvel ezelőtt, a 

trianoni békediktátum után 
vette kezdetét. A felerészben 
ma is magyarok lakta fa-
luban ugyanis ekkor szűnt 
meg a magyar oktatás. Bár 
az utóbbi három évtizedben 
számos kísérlet történt en-
nek újraélesztésére, csupán 
annyit sikerült elérni, hogy 

az itteni gyerekek vasárnapi 
iskola keretében mélyíthet-
ték el anyanyelvi tudásukat, 
ismerkedtek a magyar kul-
túrával, irodalommal, nép-
művészettel. 

Ám ma végre helyreállt a 
világ rendje – hangzott el azon 
az ünnepségen, melyen átadták 

a Kárpát-medencei Óvoda-
fejlesztési Program kere-
tében felépült Nagybakosi 
Magyar Elemi Iskola-óvo-
dát. Amely két elsős diák és 
16 óvodás második otthona-
ként fog szolgálni. 

A Kárpátaljai Magyar 
Turisztikai Tanács 

(KMTT) idén második 
alkalommal szervezett 
„Jó gyakorlat a falu-
si turizmusban” cím-
mel tanfolyamot azon 
falusi vendégfogadók 
részére, akik nyertek 
az Egán Ede Kárpátal-
jai Gazdaságfejlesztési 
Központ által meghir-

detett turisztikai pályá-
zaton. Az elméleti okta-
tást a koronavírusjárvány 
miatt online szervezték 
meg, a gyakorlati kép-
zésben viszont – ame-
lyet Benében, Gecsében 
és Visken tartottak – 
mindenki személyesen 
vett részt. 

A Szent Kereszt felma-
gasztalása ünnepén 

arra a nagy győzelemre 
emlékezünk, amelyet Jé-
zus Krisztus vitt végbe, 
hangsúlyozta a beregszá-
szi római katolikus temp-
lomban vasárnap délelőtt 
megtartott liturgia kez-
detén Molnár János es-
peres-plébános. Aki nagy 
szeretettel köszöntötte az 
egyházközség híveit és a 
templombúcsúra érke-
zett zarándokokat. 

A hívő ember számá-
ra a kereszt nem véletle-
nül vált a megváltás jelké- 
pévé, holott korábban, példá-
ul az ószövetségi írásokban 
még az átok fájaként emle-
gették, kezdte szentbeszédét 
Majnek Antal, a Munkácsi 
Római Katolikus Egyházme-
gye püspöke. E hatalmas vál-
tozás Jézus Krisztusnak tud-
ható be, aki kereszthalálával 
megváltotta az emberiséget. 

Részletek a 4. oldalon

Helyreállt a világ rendje

Templombúcsú a beregszászi római katolikus egyházközségben
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Magyar Elemi Iskola-óvodát 
adtak át Nagybakosban

Helyreállt a világ rendje 

Az átadón Fodor Éva, a Kár-
pát-medencei Óvodafejlesztési 
Program kárpátaljai koordinálását 
felvállaló KMPSZ irodavezetője 
beszámolt arról, hogy a 2018-ban 
vásárolt ingatlan felújítására kö-
zel hétmillió hrivnyát fordítottak. 
Ennek eredményeként egy euró-
pai színvonalú intézménnyel gaz-
dagodott a község.

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja felolvasta Semjén 
Zsolt miniszterelnöknek és Szili 
Katalin miniszterelnöki megbí-
zottnak a nagybakosiakhoz ebből 
az alkalomból írt levelét, melyben 
az áll, hogy különleges nap a mai, 
mivel a település, amely elszen-
vedte a kérlelhetetlen huszadik 
századi betelepítéseket, a meg-
különböztetést és az elnyomást, 
most otthont adhat egy magyar 
iskola-óvodának, hogy száz év 
magány után, csatlakozva a Kár-
pát-medencei óvodahálózathoz, 
erejében megújulva biztosítsa a 

gyerekek integrációját a magyar 
kultúrába és a nyelvbe. Nemzeti 
összetartozásunk évében az Önök 
óvodája szimbolikus jelentőségű, 
mert különleges ívet ad annak a pá-
lyának, amelyet Nagybakos történe-
te írt le az elmúlt évtizedekben, ol-
vasható a levélben.

Orosz Ildikó, a KMPSZ és a 
Rákóczi Főiskola elnöke annak a 
meggyőződésének adott hangot, 
hogy a magyar tannyelvű intéz-

mény átadásával új szakasz kez-
dődik a település életében, hisz 
az nem csupán az itteni fiatalok 
oktatásában-nevelésében játszik 
meghatározó szerepet, de ott-
hont ad majd számos olyan ren-
dezvénynek is, amely a helybeli-
ek magyar identitásának megőr-
zését, valamint a magyar kultúra 
ápolását szolgálja. Egyben azt is 
elősegíti, hogy a magyar fiata-
lok sikeresen elsajátítsák a több-
ség nyelvét. 

A sors könyvében úgy volt 
megírva, hogy a rendkívül hánya-
tott sorsú község száz év árvaság 
után egy magyar tannyelvű intéz-

ménnyel gazdagodhatott, kezd-
te beszédét Brenzovics László, a 
KMKSZ elnöke. És ez remény-
ségre adhat okot. Egyben jelzi 
azt is, hogy az itteniek tovább-
ra is ragaszkodnak magyar nyel-
vükhöz, kultúrájukhoz. Szanyi 
János, a KMKSZ helyi alap-
szervezetének elnöke pedig ar-
ról szólt, hogy a kölcsönös tisz-
telet és egyetértés jegyében az 
itteni magyaroknak és ukránok-
nak össze kell fogniuk a község 
további fejlesztése érdekében. 

Ruscsak Vaszil, Újbátyú, va-
lamint Nagy- és Kisbakos közös 
polgármestere arra emlékezte-
tett, hogy a Magyar Kormány 
nagyvonalú támogatása nélkül 
a helyi önkormányzatnak esé-
lye sem lett volna arra, hogy egy 
ilyen korszerű intézményt létre-

hozzon. Orosz Zsolt helyi refor-
mátus lelkipásztor igei szolgá-
latában a fiatalok nevelésének 
fontoságára hívta fel a figyel-
met, arra, hogy minden koron a 
krisztusi szeretet határozza meg 
tetteinket. Ezután az ige hirde-
tője Isten áldását kérte az intéz-
mény neveltjeinek, dolgozóinak 
további munkájára. 

Az ünnepség végén Orosz 
Ildikó és Ruscsák Vaszil szán-
déknyilatkozatot írt alá. Ebben 
a KMPSZ vállalja, hogy sikeres 
pályázat után felújítja a község 
ukrán óvodáját. 

Kovács Elemér

Az ukrán kormány hétfői rendkí-
vüli ülésén meghatározta azokat 
a szabályokat, amelyeket be kell 
tartani a koronavírus-járvány 
közepette az idei választásokon, 
beleértve az október 25-i helyha-
tósági választásokat – számolt be 
az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál a kormány hivatalos honlap-
ján közzétett dokumentumra hi-
vatkozva.

Egyebek mellett a szavazókö-
rökben kötelező lesz a maszkvise-
lés a választóknak, viszont a sze-
mélyazonosításuk miatt a válasz-
tási bizottság kérésére le kell majd 
venniük. A kormány azt is javasol-
ta, hogy a szavazókörbe ne vigye-
nek be gyermekeket, és lehetőleg 
saját tollat használjanak a szava-
zólap kitöltéséhez. Ezenfelül köte-
lező lesz belépéskor a kézfertőtle-
nítés, és testhőmérsékletet is mér-
nek majd.

A szavazókörben jelzésekkel 
kell biztosítani, hogy legalább egy 
méter távolságot tudjanak tartani 
egymás között a bent lévő válasz-
tók, a be- és a kilépőket egymástól 
úgyszintén el kell különíteni. Aján-
lott, hogy a szavazólap átvételekor 

Ukrajnában különleges szabályok 
lesznek érvényesek a választásokon

az asztalnál egyszerre három em-
bernél több ne tartózkodjon.

A szavazóbizottság székeinek 
és asztalainak olyan anyagúaknak 
kell lenniük, amelyek fertőtlenítő-
szerrel tisztíthatók, semmilyen szö-
vet rajtuk nem engedélyezett. A bi-
zottság tagjainak legalább egy mé-
ter távolságban kell ülniük egymás-
tól vagy valamilyen elválasztónak 
kell lenni közöttük, például átlátszó 
védőpajzsnak.

Rendszeresen fertőtleníteni kell 
a kilincseket, korlátokat, üléseket és 
a helyiség padlóját. Az urnákat is le-
het, de úgy, hogy a fertőtlenítőszer ne 
kerüljön bele az urnába. A szavazat-
számlálás és jegyzőkönyvek kitölté-
se után, vagyis a bizottság munkájá-
nak befejeztével egy végső fertőtle-
nítést kell elvégezni a helyiségben.

Az önelszigetelésben lévők is 
szavazhatnak, ha kérésüket előre 
jelzik. A határozat alapján a hoz-
zájuk házhoz kiérkező bizottsági 
tagoknak szájmaszkot, gumikesz-
tyűt és védőpajzsot kell viselniük, 
és minden egyes ilyen látogatás 
után újakra kell cserélniük a védő-
felszereléseket.

MTI

Dmitro Kuleba telefonon egyez-
tetett találkozót Szijjártó Péter-
rel szeptember 14-én.

Az ukrán külügyminiszter ja-
vaslata szerint szeptember 23-án 
Ungváron találkoznak a magyar 
külügyminiszterrel, ahol az uk-
rán-magyar kapcsolatok javításáról 
tárgyalnak majd. Ezt követően pe-
dig együtt nyitják meg a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola idei tanévét. Kuleba hozzá 
tette: a két ország célja, hogy meg-
egyezzenek és megoldást találjanak 
a problémákra.

A magyar miniszter hétfőn, kö-
zösségi oldalán azt írta: úton a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei beru-
házások bejelentéseire hívta fel uk-

Szijjártó Péterrel találkozik 
Dmitro Kuleba Kárpátalján

rán kollégája. „Valahogyan ki kelle-
ne lendíteni az ukrán-magyar kap-
csolatok javítására irányuló tárgya-
lásainkat a holtpontról, ezért abban 
állapodtunk meg, hogy jövő szer-
dán Ungváron találkozunk, majd 
Beregszászon együtt nyitjuk meg a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola idei tanévét” – írta 
Szijjártó Péter. Hozzátette: az uk-
rán külügyminiszter személyes el-
kötelezettségében eddig sem kétel-
kedett. „És most újra bebizonyoso-
dott, hogy jól tettem” – fogalmazott 
a miniszter. Szijjártó Péter reményét 
fejezte ki, hogy sikerrel járnak a tár-
gyalások, „hiszen Kárpátalja sikere 
közös érdekünk”.

MTI/Kárpátinfo

Izrael a koronavírus-járvány 
miatt az ukrajnai Umanban 
tartott zsidó újévi zarándokla-
tok korlátozását kérte – közölte 
Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök a The Jerusalem Post című 
angol nyelvű izraeli lapnak adott 
interjúban.

A zsidó ultraortodox zarándo-
kok minden évben ősz elején ellá-
togatnak Nachman breszlovi rabbi 
Uman városban található sírjához.

Zelenszkij leszögezte, hogy Uk-
rajna nagyon büszke erre az össze-
jövetelre, és mindent elkövet ven-
dégeinek fogadása érdekében, de 
idén, a COVID-19 okozta válság 
miatt korlátozni kell a beutazók 
számát az Ukrajnában élők és a be-
utazók biztonsága érdekében.

Izraelben az utóbbi hetekben 
az ultraortodox pártok körében ko-
moly elégedetlenséget szült, hogy 
Roni Gamzu professzor, az ország 
járványügyi biztosa arra kérte Ki-
jevet: idén ne engedjék be az izraeli 
zarándokokat annak érdekében, hogy 
a szorosan egymás mellett, nagy tö-
megben rendezett vallási összejöve-
telek után ne romoljon tovább az ele-
ve súlyos izraeli járványügyi helyzet.

Az ultraortodox politikai nyo-
másra Benjámin Netanjahu izraeli 
miniszterelnök bizottságot hozott 
létre, amelynek feladata a 12-es ke-
reskedelmi tévé beszámolója sze-
rint az umani zarándoklat egész-
ségügyi szempontból elfogadható 
feltételeinek kidolgozása és meg-

Izrael korlátozásokat kért az umani 
zsidó újévi zarándoklatoknál

teremtése, hogy a jelenleg már Uk-
rajnában tartózkodó mintegy két-
ezer zarándokhoz legalább még ez-
ren csatlakozhassanak.

„Ukrajnának és Izraelnek rend-
kívül erős politikai, katonai, dip-
lomáciai és társadalmi kapcsolatai 
vannak. Sok izraeli származik ere-
detileg Ukrajnából, és ez minden 
bizonnyal fontos szerepet játszik a 
két ország jó kapcsolatában” – hang-
súlyozta Zelenszkij a lapnak. A két 
ország közös kihívásának nevezte, 
hogy mindkét helyen katonai konf-
liktusok közepette kell boldogulni, 
s mindkét országban jelen van a fél-
retájékoztatás, továbbá súlyos a jár-
ványhelyzet. Emellett az ukrán el-
nök szerint van mit tanulniuk Izrael-
től a kiberproblémák kezelésében is.

Zelenszkij kijelentette, hogy zsi-
dó származása miatt soha nem ér-
ték hazájában antiszemita megjegy-
zések, sem a kampány során, sem 
azóta, hogy elnökké választották. 
„Az ukrán embereket nem érdek-
li, hogy elnökük zsidó, keresztény 
vagy muszlim, mindaddig, amíg az 
ukrán nép érdekeit védi” – hangsú-
lyozta az ukrán elnök. Az izraeli-uk-
rán kapcsolatok fejlesztése érdeké-
ben a repülőjáratok járványt követő 
teljes helyreállítását említette, a ka-
tonai, hírszerzési és védelmi együtt-
működés erősítését, valamint az in-
nováció és a csúcstechnológia terén 
a két ország vállalatai és kutatóköz-
pontjai közötti koordinációt.

MTI/Kárpátinfo

Ukrajna kész lehetőségként és 
nem problémaként tekinteni a 
területén élő nemzeti kisebbsé-
gekre, és az európai normák-
nak megfelelően biztosítja jo-
gaikat – hangoztatta Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminisz-
ter kedden Bukarestben, a ven-
déglátójával, Bogdan Aurescu 
román külügyminiszterrel kö-
zösen tartott sajtóértekezletén.

Kuleba a román nagyköve-
tek éves értekezletének vendég-
előadójaként hivatalos látogatás-
ra érkezett a román fővárosba, 
ahol a kétoldalú kapcsolatokról 
is tárgyalt Aurescuval. Az ukrán 
diplomácia vezetőjét főleg a két-
oldalú kapcsolatokat három éve 
beárnyékoló ukrán oktatási tör-
vényről kérdezték a bukaresti 
újságírók. Az ukrán külügymi-
niszter úgy értékelte: a jogsza-
bályt a Velencei Bizottság ajánlá-
sai alapján már az európai szab-
ványokhoz igazították, és Kijev 
nem tervez további módosításo-
kat eszközölni rajta. Hozzátette: 
2023-ig van idő arra, hogy a tör-

Kijev kész lehetőségként és nem 
problémaként tekinteni a kisebbségekre

vény hatályba léptetése során meg-
találják a kisebbségek számára is 
megfelelő megoldásokat, hiszen 
szerinte Kijevnek is fontos, hogy 
az ott élő románok nemcsak ukrán 
állampolgárok, hanem románok is 
maradjanak.

Kuleba egyúttal leszögezte: a 
közigazgatási reform belügy, Ukraj-
nát nem fogják más országok „ta-
nítani” arra, hogyan szervezze meg 
területének közigazgatását.

Az ukrán külügyminiszter más-
felől hangsúlyozta: hálás Romá-
niának azért, hogy kiáll Ukraj-
na szuverenitása mellett, és elíté-
li az orosz agressziót. Úgy vélte: 
a Fekete-tenger térségének biz-
tonsága mindkét fél számára fon-
tos. Felidézte: a múlt héten az uk-
rán védelmi miniszter is Bukarest-
ben járt, ahol a katonai együttmű-
ködés erősítéséről kötött megálla-
podást román kollégájával.

Bukarestnek az a célja, hogy a 
lehető legtöbb nyelvi jogot garan-
tálják minden románul beszélő uk-
rán állampolgár számára, függetle-
nül az illető etnikum megnevezésé-

től – hangsúlyozta Aurescu. Er-
ről kisebbségvédelmi megálla-
podást akar kötni Kijevvel.

Aurescu köszönetet mon-
dott Kulebának, hogy jóváhagy-
ta annak az ösztöndíjprogram-
nak a folytatását, amelyet Buka-
rest hirdetett meg a románul ta-
nuló ukrajnai diákoknak. A ro-
mán külügyminiszter méltányol-
ta, hogy Ukrajna nem akarja fel-
szabdalni a területén élő román 
közösséget a most zajló közigaz-
gatási reform során.

A román külügyminiszter 
szerint bővíteni akarják a két 
ország energetikai együttmű-
ködését, és ennek érdekében 
közös munkacsoportot hoz-
nak létre.

Bukaresti látogatása előtt 
Kuleba felkereste a romá-
niai ukrán közösség képvi-
selőit is, akiknek azt ígérte, 
hogy Ukrajna konzulátust nyit 
Máramarosszigeten, és azt kérte 
tőlük: vegyenek részt az új uk-
rán külpolitika kialakításában.

MTI
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Továbbra is a turizmus 
Kárpátalja húzóágazata

Oklevelet kaptak a falusi vendégfogadók

Ezúttal 93-an tettek sikeres 
vizsgát, akik a mai nap folya-
mán átvehették az ezt igazo-
ló okleveleket is.

A Beregszászi Városi Mű-
velődési Házban szervezett áta-
dó ünnepségen Mester András, 
a KMTT elnöke kifejtette: az a 
céljuk, hogy a falusi vendéglá-
tásban a turisták olyan szolgál-

tatásokat kapjanak, mint bárme-
lyik európai országban. Ezért is 
végezték el a vendégházak minő-
sítését. Jelenleg több mint négy-
száz 2, 3 és 4 napraforgós minő-
sítésű vendégházban fogadnak 
turistákat az egész megyében – s 
a minősítés tovább folytatódik –, 
legtöbben a Beregszászi járásban 
kapcsolódtak be ebbe a munká-
ba. A mostani képzés folyamán 
a résztvevők a gyakorlatban is 
megtapasztalhatták, hogyan kell 
minőségesen berendezni a szál-
láshelyet, hogyan kell teríteni és 
a helyi ételek készítésébe is bele-
kóstoltak. Az elnök abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy hama-
rosan ismét tömegesen érkeznek 
majd vidékünkre a turisták, és a 
képzésben résztvevő vendéglá-
tók sikeresen fogják kamatoztat-
ni tudásukat.

Gratulált az Egán Ede Gaz-
daságfejlesztési Programban tu-
risztikai vonalon sikeresen pá-
lyázóknak Brenzovics László, 
aki beszámolt arról, hogy ha-
marosan megkezdődnek a kifi-
zetések, illetve számos nagyobb 
beruházás is folyamatban van. A 

KMKSZ elnöke kifejtette, hogy 
nem csupán az anyagi támogatás 
fontos, hanem a képzés is, hogy 
a megfelelő minőségű vendég-
látás is ide vonzza a turistákat. 
Abbéli reményének is hangot 
adott, hogy hamarosan véget ér 
a karantén s újra virágzik majd 
a turizmus.

Kistérségünk nem rendel-
kezik szénbányákkal, olajlelő-
helyekkel, az iparunk lecsen-

gőben van sajnos, ezért figye-
lembe kell venni a piacnak azon 
szegmensét, amiben igen ko-
moly szakmai múltunk van, ez 
pedig a turizmus – kezdte kö-
szöntőjét Babják Zoltán, Bereg-
szász polgármestere. A KMTT 
egy roppant fontos feladatot lát 
el akkor, amikor tovább képezi a 
vendégvárókat, hisz nekünk na-
gyon fontos, hogy a turisták ne 
csupán meglátogassák Kárpát-
alját, hanem visszajárjanak ide. 
Vidékünket szeretik a turisták, 
jönnek járvány idején is, éppen 
ezért ebben a helyzetben még 
jobban oda kell figyelni a ven-
déglátásra, mondta. Úgy gondo-
lom, a turizmus, mint bevételi 
forrás, az önkormányzatok szá-
mára is mindenütt fontos szere-
pet játszik – sajnos ez a mostani 
vírushelyzet erősen visszahúzta 
az ágazatot –, ezért reményke-
dünk, hogy hamarosan újraéled 
ez az ágazat. 

Az okleveleket Mester And-
rás, Brenzovics László és Babják 
Zoltán adta át a képzést sikeresen 
elvégző vendégfogadóknak. 

Kovács Erzsébet

Ilyen szakember a beregszá-
szi főiskolán oktató Berghauer-
Olasz Emőke is, akihez biza-
lommal fordulhatunk külön-
féle problémáinkkal. Ismerjük 
meg őt!

– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem 

egy szerető család legidősebb 
gyermekeként. Általános iskolá-
mat a városban végeztem, majd a 
Nagyberegi Református Líceum-
ba nyertem felvételt. Szép éveket 

töltöttem el az iskola falai között, 
ott formálódott igazán a világné-
zetem. Mindig is úgy éreztem, 
hogy emberekkel, közösségekkel 
szeretnék foglalkozni. A líceum 
elvégzését követően a Kárpátal-
jai Magyar Tanárképző Főiskola 
(ma II. Rákóczi Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola) angol-történelem 
szakpárján folytattam tanulmá-
nyaimat. Itt találkoztam a leen-
dő férjemmel, akivel ma már két 
gyönyörű gyermeket nevelünk. 

– Miért döntött a pszicholó
gia mellett?

– A líceumi érettségivel 
egyidőben hitoktatói vizsgát is 
tettem, így lehetőségem nyílt a 
beregszászi református gyüle-
kezetben hittanórákat tartani. 
Ennek keretében óvodás gyer-
mekekkel foglalkoztam. Emlék-
szem, ahogy megnyílt előttem a 
kis világuk, valami csodálatos 
érzés volt. Ez adott inspiráci-
ót számomra, itt tudatosult ben-
nem, hogy mindenképpen pszi-
chológiával szeretnék foglalkoz-
ni. A pszichológus diploma meg-
szerzése után nem sokkal a Pécsi 
Tudományegyetem Pszichológia 
Intézetében sikeresen megvéd-
tem a doktori disszertációmat. 
Mindig is érdekelt a rajzvizsgá-
lat, a képi kifejezéspszichológia 
világa, amely által mélyebben 
megismerhetjük az egyént. Egy 
kiváló professzor, Vass Zoltán té-
mavezetésének, mentori támoga-
tásnak köszönhetően még jobb 
szakemberré válhattam. Dok-
tori értekezésemben a kinetikus 
iskolarajzokkal foglalkoztam, 
amelyben azt vizsgáltam, hogy 
a közösségek miként formálják 

Bemutatjuk Berghauer-Olasz Emőke pszichológust

„Amikor elfogadjuk önmagunkat, el tudjuk 
fogadni a másikat is”  

Rohanó világunkban mindenki életében vannak, különböző 
stresszhelyzetek, nehezebb pillanatok. Van, amikor úgy érezzük, 
hogy kevesek vagyunk ezeknek a megoldásához, kimerülnek ener-
giatartalékaink. Ilyenkor családtagjainkhoz, barátainkhoz fordu-
lunk bátorításért, megerősítésért, egy-egy biztató jó szóért. Azon-
ban akadhatnak olyan életkörülmények is, amikor ez a támogatás 
nem bizonyul elegendőnek. Ilyenkor vehetjük igénybe egy pszicho-
lógus segítségét, akinek szakértelmével túljuthatunk életünk ne-
hezebb időszakán.

az egyéneket. Számomra ez máig 
egy nagyon izgalmas terület.  

– Emellett a főiskola oktatója, 
ahol fiatal felnőtteket tanít. Ho
gyan lehet jól dolgozni a külön
böző korosztályokkal?

– A többéves tapasztalatom so-
rán megtanultam, hogy mindig az 
adott helyzetből kell kihozni a leg-
jobbat. Természetesen vannak kü-
lönböző tényezők, amelyek be-
folyásolják az oktatás menetét. A 
17-18 éveseknek még formálódik 

a személyiségük, a világlátásuk, 
feléjük ilyen szemléletben kell for-
dulni. A felsőbb évesek között van-
nak, akik már dolgoznak, családot 
terveznek, más problémák kerülnek 
náluk előtérbe, hozzájuk egy telje-
sen más megközelítés szükséges. 
De mindenki egyedi, megismétel-
hetetlen és csodálatos.

– Tanácsadás céljából is meg
kereshetik önt az emberek. Milyen 
tapasztalatai vannak ezzel kapcso
latban?

–  Az, hogy valaki pszicholó-
gushoz jár, eléggé stigmatizáló té-
nyező napjainkban, ezért sokan 
nem is vállalják fel, hogy problé-
máik vannak. Nehéz és hosszú idő-
szak az, ameddig valaki felismeri, 
hogy elakadása van az életében, és 
felkeres vele egy szakembert. Ala-
kulóban van nálunk a mentálhigi-
énés szolgálat, amelynek az a cél-
ja, hogy minél több olyan szakem-
ber legyen Kárpátalján, akik meg-
felelően tudnak kísérni egy-egy 
élethelyzetet.

– Ön is részt vett egy mentál
higiénés segítő továbbképzésen, 
amely a lelki egészség védelmét 
helyezi előtérbe, majd megalakult 
a Kárpátaljai Magyar Mentálhi
giénés Társaság (KMMT). Me
séljen erről! 

– 2015-ben a Rákóczi Főisko-
la és a Károli Gáspár Református 
Egyetem együttműködésében men-
tálhigiénés segítő szakember kihe-
lyezett képzés indult Beregszász-
ban. A főiskolán a szak koordiná-
tori feladatára kértek fel, amit nem 
csupán elvállaltam, de a képzés 
iránti érdeklődésem a jelentkezésre 
is buzdított. Egy újfajta szemlélet-
módot sajátíthattam el ezáltal, meg-

tanulhattam, hogyan tudok értő 
figyelemmel, non direktivitással 
fordulni egy személy felé. A 
képzés végén, 2017-ben a vég-
zett hallgatókkal közösen meg-
alakítottuk a KMMT-t, melynek 
célja a mentálhigiénés szemlé-
let terjesztése mellett, hogy se-
gítséget nyújtson a kárpátal-
jai magyarság lelki egészségé-
nek fenntartásában, valamint a 
munkahelyi kiégés megelőzé-
sét is szem előtt tartjuk.

– Hogyan lehet megelőzni a 
munkahelyi kiégést?

– Nagyon fontos a hit meg-
élése, hogy mindenki töltsön 
időt Istennel. Ebből következik 
a saját magunkra fordított idő 
megélése. Olyan hobbik, tevé-
kenységek űzése, amelyek örö-
möt nyújtanak, lelkileg feltölte-
nek, de ugyanakkor pihenést is 
adnak. Lehet ez sport, kertész-
kedés, kézimunka, bármi, ami 
kiszakít a mókuskerékből és új 
inspirációkat ad. 

– A karanténhelyzet egyfaj
ta bizonytalanságot, szorongást 
okozott az emberekben.

– Így van, ezt én is megta-
pasztaltam. Ilyenkor az a leg-
jobb, ha az adott napra fókuszá-
lunk. Ha elkezdjük latolgatni, 
hogy mi jöhet még, hogy milyen 
rossz lehet a következő nap, ak-
kor még inkább elmerülhetnénk 
a bizonytalanságban. Azt kell 
szem előtt tartani, hogy az adott 
napból miként tudjuk a lehető 
legtöbbet kihozni. Bizakodóan 
kell állnunk az élethez.    

– Hogy látja, mi az, ami
ben emberileg fejlődött az évek 
során?

– Az elfogadással és a meg-
elégedettséggel kapcsolatban 
úgy gondolom, hogy nagyon so-
kat fejlődtem. Ma már megelég-
szem azzal, amim van, és pró-
bálok abból táplálkozni, abból 
kihozni a legjobbat. Úgy gon-
dolom, hogy nem kell kesereg-
ni azon, hogy mi az, ami nincs, 
vagy mi az, ami lehetne még. El 
kell fogadni önmagunkat, így 
el tudjuk fogadni a másikat is. 
Mindent, amink van, azt a gond-
viselő Istentől kaptuk, csodála-
tos dolgok ezek, amelyeknek ér-
demes örülni. 

– Mivel foglalkozik szabad
idejében?

– Nagyon sok mindennel, 
állandó pörgésben vagyok. Fel-
nőttként jöttem rá arra, hogy 
mennyire szeretem a mozgást 
 – a futást kiemelten, a termé-
szetet és a hegymászást. Ami-
kor csak tehetjük, a férjemmel 
közösen indulunk el túrázni. 
Egy-egy ilyen alkalommal fel-
töltődöm, letisztulnak a gondo-
lataim. Ez is egy olyan dolog, 
amelyet Istentől kaptunk, vi-
gyáznunk is kell rá.

– Milyen tervei vannak a 
jövőre?

–  Nagyon szeretnék még to-
vább tanulni. Két irány van előt-
tem, az egyik a művészetterápia, 
amely régóta érdekel, a másik a 
szupervizori tevékenység. Még 
próbálom eldönteni, hogy me-
lyik irányba induljak először. 
Emellett a családomra fókuszá-
lok, segítem a gyermekeimet 
döntéseikben.

– Sok sikert minden terü
leten!

Kurmay Anita

A Technogén-Környezet biz-
tonsági és Rendkívüli Helyze-
tek Állami Bizottságának 2020. 
szeptember 10-i rendkívüli ülé-
sén Csap városát a „piros zóná-
ba” sorolták.

Szeptember 14-én a városháza 
közeli térre vonultak a település pol-
gárai az iskolák és óvodák oktatási 
folyamatának visszaállítását, vala-
mint az üzleti tevékenység zavarta-
lan működését követelve. Ebből ki-
folyólag összehívták a városi tanács 
54-ik, rendkívüli ülését, amelynek 
a napirendjén egyetlen kérdés sze-
repelt: „A járvány zónák kialakítá-
sa, amely szerint Kárpátalja Csap 
városát a „piros zónába” sorolták”. 
Erre vonatkozóan a Csapi Városi Ta-
nács az alábbi határozatot fogadta el:

1. Kérelem benyújtása az ukrán 
kormányhoz, miszerint vegyék ki 
a kárpátaljai Csap várost a karan-
tén korlátozások „piros zónájából”.

2. 2020. szeptember 15-től visz-

Tüntetés Csapon. A város vezetősége a kormányhoz 
fordul a „piros zóna” eltörlése kapcsán

szaállítani a városi oktatási, kultu-
rális és sportintézmények munkáját 
a karantén korlátozások „narancs-
sárga zónája” követelményeinek 
megfelelően.

3. A karantén korlátozások 
„narancssárga zónája” követel-
ményeinek megfelelően folytas-
sák működésüket a kereskedelmi, 
vendéglátóipari, valamint szolgál-
tatási egységek.

4. A karantén korlátozások „na-
rancssárga zónája” követelményei-
nek megfelelően folytassa munká-
ját az elővárosi és távolsági közle-
kedési vállalat.

5. Javasolni a Nemzeti Rendőr-
ség szerveinek, hogy tartózkodjanak 
az ebben a határozatban meghatáro-
zott gazdasági egységek felelősségre 
vonását célzó intézkedésektől.

6. A határozatban foglaltak vég-
rehajtásának ellenőrzéséért Csap 
polgármestere a felelős.

Karpat.in.ua
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„Miért is nincs szárnyam, mint 
a galambnak, hogy elrepül-
hetnék, és nyugton lehetnék?” 
(Zsolt 55, 7)

Repülni, eltűnni messzire: 
álom, édes gyermekálom. Ott nem 
kellene dolgozatot írni, matemati-
kából felelni, bevallani a törött po-
harat és beismerni az elcsent süte-
ményt. Én is sokszor szerettem vol-
na repülni. Repülni, eltűnni és ma-
gam mögött hagyni a fájdalmat, a 
gondokat, a nagy kérdőjeleket. Ez 
a galambszárnyak utáni epekedés 
nem más, mint menekülés. 

A megkeseredett, szenvedő 
és csalódott Dávid így esdekel Is-
tenhez: „Istenem, figyelj imádsá-
gomra, ne zárkózz el könyörgésem 
elől! Figyelj rám, hallgass meg en-
gem! Bánatomban bolyongok és 
sóhajtozom az ellenség hangosko-
dása, a bűnösök nyomorgatása mi-
att. Szívem vergődik keblemben, 
halálos rémület fogott el”.

Miért akarnak elrepülni az 
emberek? Mert a körülményeik, 
élethelyzetük, jelenlegi kapcsola-
tuk, az a nyomorúság, amiben él-
nek – úgy érzik – már elviselhe-
tetlen. Menekülni, mindent ma-
gunk mögött hagyni és megnyu-
godni vágyunk. A legmélyebb az 
az állapot, amikor már szárnyak 
után sem vágyik a szenvedő em-
ber, már repülni sem akar, csak 
kilépni, befejezni, lezárni min-
dent, mindent. Ez pedig nem más, 
mint a halál kívánása.

Ha szárnyam volna, mint a 
galambnak, akkor felemelked-
nék, onnan mindent másként 
látnék, és csak repülnék, repül-
nék. Hová? Hát oda, ahol min-
den csendes és rendezett, szép és 
nyugodt, gondtalan... De létezik-e 
ilyen hely? Ha létezne egy ilyen 
mesesziget vagy erdei tisztás egy 
csendes patak partja, ahová elbúj-
hatnál, vajon ott megnyugodna-e 
az elméd, a lelked, keserű fájdal-
mad csillapodna-e? El tudnád fe-
lejteni, amit magad mögött hagy-
tál? Ki tudnád kapcsolni az em-
lékezést és nem gondolnál többé 
félelemmel, keserűséggel, rette-
géssel a tegnapjaidra, a holnapok-
ra? Ha ez ideig-óráig sikerülne is, 
vajon tartós lehetne-e ez az álla-
pot? A galambszárnyaiddal eset-
leg elrepülhetsz, talán még egy 
békés szigetet is találnál valahol. 
De az emlékezetedet is magaddal 
hoztad, a sebeidet is becsomagol-
tad, a félelmeid meg elkísérnek, a 
gyűlölet nem engedi, hogy zakla-
tott szíved lecsendesedjen. Maga-
dat hoztad el galambszárnyakon, 
és magad nem tudsz lecsendesed-
ni, megpihenni, szabaddá lenni, 
megnyugodni. Egyedül és magá-

Békességre Istennel lelsz
nyosan, távol, egy meseszigeten 
semmi nem rendeződik. Miattad! 

Dávid is tudta, hogy bár sze-
retne menekülni élete ellenségei 
elől galambszárnyakon, ám az 
igazi menedéket Istennél kere-
si, és a szabadítást is Istentől vár-
ja. Mint egy kicsiny gyermek, bi-
zalmasan panaszkodik Istennek. 
Mert Neki lehet, mert Ő meghallja 
és megérti. Biztatja is magát elő-
re, panaszkodása közben: „Az Úr 
megsegít engem. Megszabadít en-
gem támadóimtól, hogy békessé-
gem legyen. Meghallgat Isten”. 
Az ő menedékhelye az Úr köze-
lében van, az imádság szárnya-
in közelíti meg a nyugalom he-
lyét – életének rendeződését, vé-
delmét és megoldását nem ön-
magától, nem a távolságtól, nem 
is az elrepüléstől várja. Bizonyo-
san tudja panaszkodása, kesergé-
se közben is, hogy számíthat Is-
ten védelmére. „Vessed az Úrra a 
te terhedet, Ő gondot visel rólad, 
és nem engedi, hogy ingadozzon 
az igaz.” (Zsolt 55,23) Terheiddel 
repülnél, ha galambszárnyaid len-
nének. Magaddal vinnéd az anya-
gi gondjaidat, szerelmi csalódáso-
dat, munkahelyi problémáidat, a 
szomszédod gonosz pletykája ott 
is füledbe csengene, megromlott 
házasságod sebei ott is nagyon fáj-
nának. Szeretted feletti gyászodat 
nem tudnád magad mögött hagy-
ni, be nem teljesült reményeid, vá-
gyaid ott a távolban is keserítené-
nek. Ki vagy te? Álmodozó, ke-
sergő, lázadó, gyűlölködő, meg-
sértett, vesztes, csalódott, becsa-
pott, megalázott, elhagyott? Ki 
vagy te? Jézus vérén megváltott 
igaz? Megszabadult, de az élet 
gondjai miatt elfáradt hívő ember?

Dávid ismerte a szerető Is-
tent, tudta, hogy az Ő nevével 
ellenségeit legyőzheti, ismer-
te gondviselő jóságát. S mégis, 
mégis volt életének olyan sza-
kasza, amikor kimerült, elfáradt, 
megijedt, és kétségbeesetten me-
nekülni akart galambszárnyakon. 
Az ember nyugalomra vágyik. 
Megbékélni szeretne, rendezett 
élet után epekedik. Békességet és 
csendet kíván a megfáradt ember. 
Ez nem bűn! 

Békességre és a Te védelmed-
re vágyom, Uram. Rejts el engem 
a Te szárnyaid alá, míg a próbák 
napjai elmúlnak felettem! Tu-
dom, hogy szereteted őrizte éle-
temet eddig is. Hiszem, hogy ke-
gyelmedből még sok örömöt tar-
togatsz számomra. Magasztalom 
szent nevedet, dicsőséges Iste-
nem. Ámen. (Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Elejét lásd az 1. oldalon

Szent Kereszt, a megváltás jelképe
Templombúcsú a beregszászi római katolikus egyházközségben

De ez korántsem azt jelenti, hogy 
befejezett ügyről van szó, hogy 
nekünk a megváltással kapcsolat-
ban már nincs semmi feladatunk. 
Az Istenfia minduntalan arra fi-
gyelmeztet, hogy a saját keresz-
tünkhöz, illetve az általunk hor-
dott számos kereszthez való vi-
szonyulásunkat állandó vizsgá-
lat tárgyává kell tenni. 
Mi az a fájdalom, ame-
lyet mi okozunk ember-
társainknak, családunk 
tagjainak, munkatársa-
inknak? És mi az, ami-
vel ők tudatlanul vagy 
tudatosan terhelnek ben-
nünket? Látnivaló, hogy 
kapcsolataink folyama-
tos felülvizsgálatra szo-
rulnak, s a végső cél nem 
is lehet más, csak a meg-
bocsátás. 

Már a korábbi évszá-
zadok embere is számos 
kísérletet tett annak meg-
fejtésére, hogy mi értel-
me van a szenvedésnek, 
folytatta a püspök. Amit 
mi, a XXI. század máso-
dik évtizedének végén 
élők sem tudunk felfogni, hogy 
miért szenved az ártatlan. Nehéz 
megtalálni a választ, de ha hosz-
szasan kutakodunk, akkor oda ju-
tunk el, hogy a szenvedés értel-
mét csak Jézus Krisztus közelé-
ben lehet megtalálni. A világ te-
remtésének legfontosabb célja, 
hogy egy, a Krisztusnak tetsző 
tartalmas élet után elnyerjük az 
örök életet. A szenvedésnek pe-
dig csak akkor van értelme, ha 

az szeretettel itatódik át. Szerencsé-
re idős beteg, hozzátartozóink sok-
szor példát mutatnak ebben. Tehát 
biztos, hogy a szenvedőkben, a ke-
resztjüket hordozóknál van legkö-
zelebb a Megváltó. 

Mióta megjelent és immár em-
beréletek százezreit követeli a ko-
ronavírus, egyházközségeink hatal-
mas megpróbáltatásnak vannak ki-
téve, emlékeztetett rá Majnek An-

tal. Bár sok mindentől megfosztott 
minket a járvány, szeretetkapcso-
latainkat nem szabad, hogy tönkre 
tegye. Be kell látnunk azt is, hogy 
elzártságainknak volt pozitív hoza-
déka is. Az utóbbi hónapokban töb-
bet foglalkozhattunk önmagunkkal, 
elmélyíthettük a Krisztushoz fűző-
dő kapcsolatunkat. Ám azt is látjuk, 
tapasztaljuk nap mint nap, hogy a 
bezártság, a betegségtől való rette-
gés sokakban óriási félelmeket kel-

tett. Márpedig a félelem a legna-
gyobb ellensége az embernek, 
meg tudja bénítani a cselekede-
teket, negatív irányba befolyá-
solja az emberek gondolkodás-
módját. Bizonyára nem véletlen, 
hogy a Bibliában 365-ször írták 
le: „Ne féljetek!” Tehát bölcs do-
log, ha mindennapunkat ezzel a 
tanáccsal kezdjük. És azt se fe-
ledjük el, hogy ahol fényt gyúj-

tunk, akár tanítással, akár sze-
mélyes példával, ott meghátrál 
a sötétség. Az ilyen nehéz idők-
ben, akármilyen negatív reakci-
ókat próbál gerjeszteni a gonosz, 
nekünk minden esetben a szere-
tet erejével kell ellene fellépni. 

A templom körüli hagyomá-
nyos körmenetben ezúttal is több 
száz hívő vett részt. A szentmise 
szentségimádással zárult.

Kovács Elemér

A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Felnőtt-
képzési Központja a Magyar Kor-
mány Miniszterelnökség, Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatá-
sával 2019–2020-as tanévben is 
lehetőséget biztosított angol, né-
met és orosz nyelvek elsajátítá-
sára. A tanfolyamokra 2019. au-
gusztus 12-től szeptember 16-ig 
lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 
146 fő jelezte nyelvtanulási igé-
nyét. A nyelvi képzések 2019. 
október 5-én kezdődtek és 5 hó-
napon át zajlottak csoportonként 
80 órában. A tanulni vágyók tu-
dásukat alap- és középszinten bő-
víthették.

A foglalkozások kiscsopor-
tokban valósultak meg. Összesen 
10 csoport lett kialakítva, 8 szak-
képzett tanár bevonásával. Az ok-
tatás főként szombatonként zaj-
lott, de voltak hétköznap délutá-
ni foglalkozások is, a tanulók igé-
nyéhez igazodva. A képzés ide-

Tanúsítványátadó a Rákóczi Főiskolán

Angol, német és orosz nyelvet 
tanultak

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz” – tartja a régi mon-
dás. A mai felgyorsult és globalizált világunkban ez a felfogás még 
inkább igaznak bizonyul. Napjainkban az idegennyelvtudás szere-
pe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. 
A nyelvtudás javítja a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit, hoz-
zájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és egy régió, de az or-
szág versenyképességének növekedéséhez is. Nyelvismeret birtoká-
ban könnyebb a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, hatékonyabb 
a kommunikáció. Alkalom nyílik hasonló vagy éppen teljesen más 
érdeklődésű, korosztályú emberek megismerésére. Ez pedig renge-
teg lehetőséget rejteget új barátságok kialakítása szempontjából.

je alatt 2 dolgozatírásra került sor, 
valamint egy szóbeli és egy írásbe-
li vizsgára. A tanfolyam feltételeit 

73 fő teljesítette, így ők vehettek át 
magyar-ukrán nyelvű tanúsítványt.

Hagyományosan a tanúsít-
ványátadó március utolsó he-
tében, a főiskola által  szer-

vezett  Rákóczi  Napok ke-
retén belül kerül átadásra, 
azonban a COVID-19 okozta 
karanténhelyzet miatt a rendez-
vény 2020. szeptember 11-én 
valósult meg a járványügyi elő-
írások betartása mellett.

A visszajelzések szerint a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola Felnőtt-
képzési Központja által szerve-
zett nyelvtanfolyamok sikere-
sek. Amennyiben mélyíteni sze-
retnék nyelvismeretüket, várjuk 
Önöket nyelvtanfolyamainkra a 
2020–2021-es tanévben is, me-
lyekre 2020. szeptember 18-ig 
lehet jelentkezni az alábbi link-
re kattintva: https://forms.gle/
PdLgHgdpQ47sD2r58

A tanfolyamot sikeresen el-
végzetteknek gratulálunk és to-
vábbi sok sikert kívánunk! Ok-

tatóinknak ezúton is köszönjük 
az odaadó munkát!
 A II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola 
Felnőttképzési Központja
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– Vegyük csak szépen sorra: 
mitől is oly népszerű nálunk ez 
a gyümölcs?

– Bátran kijelenthetjük, hogy 
vidékünkön szinte nincs is olyan 

falusi porta, város melléki kertes 
ház, ahol ne állna néhány szil-
vafa – kezdi beszélgetésünket a 
téma régi kutatója. – A tájainkon 
sok száz éve honos hagyomá-

Az örök kedvenc

Tart a szilvaszüret
Ki gondolná, hogy a vidékünk alföldi részein telepített új gyümöl-
csösök többségében nem az alma, hanem a különböző szilvafajták 
dominálnak. Ez egy sokhasznú gyümölcs, amely az örök kedven-
cek sorába tartozik, fogalmaz állandó szakírónk, Bodnár István, 
akivel a kárpátaljai szilvatermés jelenét vizsgáljuk, s egyben meg-
próbálunk választ kapni arra is, hogy mit hozhat a jövő.

nyos fajták, mint a Besztercei asza-
ló, a Korsó szilva vagy a Penyigei 
– melyet ma nálunk közönségesen 
Nemtudom szilvának neveznek – el-
sősorban sokhasznúsága és nagy él-

vezeti értéke miatt népszerű. Közü-
lük az első kettő befőttnek, lekvár-
nak, aszalványnak, pálinkának egy-
aránt kiváló. Nemtudom szilvából 
ugyan nem igazán készül aszalvány, 

A Dercenben élő Lőrinc Ist-
ván és családja már több éve fog-
lalkozik zöldségtermesztéssel. 
Családi vállalkozásában egész-
séges, jó minőségű zöldségek 
találhatóak, melyeket nagy oda-
figyeléssel gondoz. Vele beszél-
gettünk sikerekről, tervekről.

– Hogyan indult a vállal
kozása?

– A feleségemmel már ré-
gebben is termesztettünk zöld-
ségeket, mindig is érdekelt min-
ket ez az ágazat. Majd 2013-ban 
felfigyeltünk a Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány Első lé-
pés szociális programjára, mely 
a családi gazdaságok létrehozá-
sához nyújt segítséget. Be is ad-
tuk jelentkezésünket, és a pályá-
zaton sikeresen nyertünk is. Két 
ízben pályáztunk nagy légterű 
fóliasátorra, ezek egyenként 400 
négyzetméter területűek, melye-
ket meg is kaptunk. Ennek kö-
szönhetően indíthattuk el a csa-
ládi vállalkozásunkat.

– Hogyan emlékszik a kez
detekre?

– A pályázat előtt mi kis lég-
terű fóliasátorban termesztet-
tünk. Azokban jóval nehezebb 
megoldani a szellőztetést, több 
munkával jár a gondozás. Így 
nagyon örültünk, amikor lehe-
tőségünk adódott nagyobb fó-

Beszélgetés Lőrinc István mezőgazdásszal

Friss, finom és egészséges
A mezőgazdasági ágazat fellendítéséhez nagyfokú eltökéltség, ki-
tartás és tenni akarás szükséges. Ha valaki szabadföldi zöldség-
termesztésre adja a fejét, vagy fóliaházat épít, annak a szeszélyes 
időjárással is szembe kell néznie, s ha egészséges, vegyszermen-
tes zöldségeket akar termelni, a védelemről is gondoskodnia kell.

liasátrakban termeszteni. Elsőként 
hónapos retket majd uborkát ter-
mesztettünk. A betakarítások al-
kalmával mindig van az ember-
ben egyfajta büszkeség, hogy igen, 
ezt mi csináltuk, látjuk a munkánk 
gyümölcsét. Azonban az időjá-
rás viszontagságai ellen nem le-
het mit tenni. A tavalyi évben volt 
egy nagy vihar, ami kárt tett a nö-
vényekben is, a fóliasátorban is. 
Egy ilyen időszakot nem könnyű 
megélni, mikor az ember látja, 
hogy több havi munkája pár perc 
alatt semmivé válik. De a család 
támogató ereje nagy, és így bár-
mit át lehet vészelni.  

– Milyen zöldségféléket kí
nálnak vásárlóiknak?

– Jelenleg uborka, zöldbab, 
leveszöldségek, valamint hagy-
ma, kapor található nálunk. Igyek-
szünk minél kevesebb vegyszert 
használni, hiszen az egészséges 
zöldségek a legjobbak. Általában 
a munkácsi nagybani piacon szok-
tunk árusítani, van, hogy házhoz is 
jönnek a vevők, mert tudják, hogy 
nálunk mindig friss és finom áru 
kapható.

– Mint minden, ez az ágazat is 
fejlesztésre szorul.

– Természetesen, megújulás-
ra nekünk is szükségünk van, nem 
csak a földnek. Ma már félautoma-
ta rendszerrel dolgozunk, párásí-

tó berendezéssel, árnyékoló háló-
val láttuk el a fóliákat. Nyáron hű-
síteni, télen fűteni is tudjuk azokat, 
hogy a növények még jobban érez-
zék magukat. Valamint a már emlí-
tett Pro Agricultura Carpatika Ala-

pítvány több gazdaképzést is szer-
vezett, amelyen részt vettünk. Ott 
megtanulhattuk, hogyan műveljük 
megfelelően a földet, mit tehetünk 
a különböző kártevők ellen. Eb-
ben az ágazatban is fontos a foly-
tonos tanulás. 

– Ez egy családi vállalkozás, 
amelyből mindenki kiveszi a részét. 

– Így igaz, másként nem is le-
het csinálni. Egy gazdaságot csak 
úgy lehet vinni, ha az ember sze-
reti, amit csinál, muszájból nem 
megy, úgy biztos belebukik az ille-
tő. Mi szeretjük ezt, egyfajta hobbi-
ként is megéljük. Persze, nem megy 
mindig könnyen. Sokszor a munka 

nehezét a feleségem, Erika vállal-
ja, hiszen a több lábon állás mel-
lett döntöttünk mi is, így engem 
néha hetekre Magyarországra szó-
lít a másik munkám. Emellett ter-
mészetesen a gyermekeink is bese-

gítenek, főként a betakarítási idő-
szakban, olyankor minden szabad 
kéz jól jön.

– Hogy érzi, mitől lettek sike
resek?

– Úgy gondolom, hogy azért, 
mert a vásárlóink tudják, hogy tő-
lünk egészséges termékeket kap-
nak. Az általunk megtermelt zöld-
ségek a család asztalára is kerül-
nek, ezért is igyekszünk minél 
vegyszermentesebben termelni. 

– Hogyan hatott önökre a ka
rantén-időszak?

– Azt mondhatom, hogy min-
den rosszban van valami jó. Ré-
gebben több külföldi áru áram-

lott be hozzánk. Most, a ha-
tárok lezárásával ez nem any-
nyira lehetséges, így inkább a 
helybeli gazdáktól vásárolnak. 
Számunkra ez egy jó lehetőség, 
mert így többen megismernek 

minket, a termékeink minősé-
gét, és visszatérő vevőkké vál-
hatnak.

– Milyen terveik vannak a 
jövőre?

– A kártevők, gombák és más 
károsító tényezők elpusztítása ér-
dekében egy ködképző generá-
tort szeretnék beszereltetni a fó-
liasátrakba. Ez egy olyan fejlesz-
tés lenne, amely sok terhet leven-
ne a vállunkról. Emellett tervben 
van még egy fóliaház felállítá-
sa is, de hogy sikerül-e, majd a 
jövő eldönti.

– Sok sikert kívánunk!
Kurmay Anita      

ám más felhasználási módja közis-
mert. Ne feledjük, az édességipar-
nak is fontos alapanyaga ez a gyü-
mölcs. Erre biztatom, hogy építse-
nek a továbbiakban azok, akik kéz-
műves termékek előállításával kí-
vánnak a jövőben foglalkozni. Gon-
doljunk bele, hányféle finom ételnek 
az alapja a szilvalekvár! Így volt ez 
már déd- és nagyszüleink korában 
is, meg még az azt megelőző idők-
ben. Remélem, a jövő sem hoz ko-
moly változást ezen a téren. 

– Új idők új szele: két három 
évtizeddel ezelőtt vidékünkön is 
megjelentek a korszerű fajták.

– Ezek között is a Magyar 

hasítószilva, valamint a Stanley 
és a Brufli szerzett mára jelentős 
piaci pozíciókat. Valamint az egy-
kori Jugoszláviában kitenyész-
tett Csacsaki fajtakör: a Csacsaki 

korai, a Csacsaki (ČaČanska) 
Rodna, és a legnagyobb nép-
szerűségre szert tevő Csacsaki 
(ČaČanska) Lepotika. Ezek kö-

zül mindegyik univerzális faj-
ta, tehát valamennyiük felhaszná-
lási módja igencsak széleskörű. 
A teljesség igénye nélkül említ-
sük még meg a tájainkon hagyo-
mányos, sárgászöld színű termést 
adó Ringlót, a pirosra érő Althann 
ringlót, valamint a piros-sárga szí-
nű Mórombélűt. 

– Fontos szempont, hogy mit 
érnek a piacon ezek a gyümölcsök?

– Az idei árakat jelentősen be-
folyásolta, hogy Kárpátalján a szil-
vatermés jelentős része lefagyott. 
Így történhetett meg, hogy a ko-
rai Csacsaki, valamint a valamivel 
a cseresznye után érő Brufli kiló-
jáért 50 hrivnyát is megadtak. De 
a többi szilva is jó áron kelt el, jó-
val drágábban, mint az őszibarack. 
Pedig gondolhatjuk, hogy egy szak-
szerűen karbantartott szilva jóval 
több termést hoz, így érdemes vele 
alaposabban foglalkozni.

– No hát ez az… A kiskertek
ben elültetett szilvafákat gazdájuk 
többnyire sorsukra hagyja. Úgy

mond, hadd teremjenek azok 
biogyümölcsöt.

– Ez így szépen hangzik, ám 
a tavaszi lemosó permetezés és a 

szilvamoly elleni védekezés ese-
tükben sem hagyható ki. Akár-
csak a különböző tetvek elleni 
permetezések. 

– Kedvező éghajlati adottsá
gainkat mennyire tudják kihasz
nálni a kárpátaljai nagybani szil
vatermesztők?

– A korai Csacsaki és a Brufli 
esetében mindenképpen nálunk 
az előny, hisz ezek a fajták két-
két és fél héttel korábban érnek 
be, mint a hágón túli megyékben. 
A különböző szilvafajták azért 
is érdemelnek a gazdák részéről 
fokozott figyelmet, mivel eddi-
gi tapasztalataink szerint ebből a 
gyümölcsből keveset hoznak be 
megyénkbe más országokból. A 
friss fogyasztásra szánt szilván 
ugyanis meglátszik, hogy mikor 
szedték le azt a tételt. Hosszabb 
idejű szállításra, tárolásra a leg-
több fajta nem alkalmas. Mond-
hatnánk mi, fogyasztók, hogy 
szerencsénkre.

Eszenyi Gábor

A szilvalekvárfőzés ma is 
ünnepnek számít...
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Ukrajnában alig egy év múl-
va nyit a földpiac. Európa leg-
nagyobb kiterjedésű minősé-
gi földterületével rendelkező 
országában a mezőgazdasá-
gi területek szabad adásvétele 
2021. július elsejétől válik le-
gálissá, ami új kihívásokat és 
lehetőségeket jelent a földmű-
vesek számára is. Ezeket tet-
tük mérlegre Őrhidi Lászlóval, 
a Pro Agricultura Carpatika 
Alapítvány elnökével.

– Ukrajnában, így Kárpát
alján is a kolhozok felszámo
lása 2000 tavaszára befejező
dött. Mi lett a kolhoztagoknak 
a földrészjegyek révén juttatott 
egy-másfél-két hektárnyi föld
parcellák sorsa?

– Nagyjából húsz éve a kol-
hozföld vagyonát felosztották a 
tagság, és több helyen a szociális 
szféra munkatársai között. Régió-
tól függően ez 0,5 hektártól 10-12 
hektárig terjedt Ukrajnában. Kár-
pátalján 1 földvagyonrész 0,6–3 
hektárt ért. Kezdetben nagy lel-
kesedéssel sokan kezdtek eze-
ken a törpebirtokokon gazdálko-
dásba megfelelő művelő eszkö-
zök nélkül. Ám hamar kiderült, 
hogy így ez a tevékenység nem 
jövedelmező. Megindult a föld-
részlegek koncentrációja – aki 
nem tudta megművelni a földjét, 
az bérbe adta, akár helybéli gaz-
dálkodóknak, vagy a környékbeli 
mezőgazdasági nagyvállalkozók-
nak. A jelen állás szerint a hektá-
ronkénti évi bérleti díj 1 mázsá-
tól akár 8 mázsáig is terjed, amely 
természetesen a parcella termőké-
pességétől, a gazdák közötti kon-
kurenciától stb. függ. 

– Hatalmas vagyonról van 
szó, hisz úgy tudni, összességé
ben mintegy 78-80 ezer hektár 
szántóföldhöz, gyümölcsöshöz 
legelőhöz stb. jutott a kárpátal
jai magyar közösség.

– Igen. Nagyságrendileg eny-
nyi földet birtokol a kárpátaljai 
magyar falusi népesség, érdemes 
tehát odafigyelni, miként alakul 
annak további sorsa. 

– Az utóbbi években csök
ken-e, gyarapszik-e a kárpátal
jai magyar fölművesek száma? 
No és hol tartunk az ideális bir
tokméret kialakítása terén?

Újabb mérföldkő

Nyit a földpiac Ukrajnában
– A fentebb említett birtok-

koncentráció következménye-
ként is a kárpátaljai magyar gaz-
dák száma csökkenő tenden-
ciát mutat. Összefügg ez az-
zal is, hogy a fiatal, munkaké-
pes korosztály nagy számban 
keresi a megélhetését külföl- 
dön. Az agráriumban azok boldo-
gulnak, akik többé-kevésbé meg-
teremtették azt a minimális bir-
tokméretet, amely már eltartja 
a családjukat. Ez természetesen 
ágazatfüggő: hajtatásban ez 1 hek-
tár tört részét jelentheti (0,15-0,25 

ha), gyümölcsös, szőlő, szamóca 
esetén 2-2,5 hektárt, szántóföl-
di nagykultúrák esetében ez jóval 
meghaladja a 100 hektárt. Érdekes 
adalék a képhez, hogy Ukrajnában a 
mezőgazdaság hitelezésével foglal-
kozó bankok 500 hektár alatt nem 
adnak hitelt a szerintük bizonytalan 
megtérülés miatt. Tehát ők is szá-
molnak az optimális birtokméret-
tel. Úgy tűnik, hogy a gazdálkodni 
szándékozók törekszenek ezen op-
timális birtokméret megteremtésére 
itt, Kárpátalján is, figyelembe véve 
az ágazati sajátosságokat. Emellett 
megfigyelhető a gazdatársadalom 
folyamatos elöregedése. A generá-
cióváltás sajnos nehezen megy vég-
be vidékünkön. 

– Mennyire hatékonyak a ma
gyar kormány által támogatott pá
lyázatok?

– A 2016-tól elérhető, az Egán 
Ede nevével fémjelzett mezőgaz-
dasági pályázatok jelentős mérték-
ben elősegítették a kárpátaljai ma-
gyar gazdák jövedelmező gazdál-
kodását. Elsősorban a vidékünkön 
hagyományosan jól prosperáló haj-
tatásos kertészet további terjedését, 
valamint különféle gyümölcsfélék 
nagy területen való telepítését és 
ezek feldolgozását lendítette elő-
re. Mindinkább nyilvánvalóvá vá-
lik: Kárpátalja alföldi részének ter-
mészetföldrajzi adottságait kihasz-
nálva vidékünk gazdái leginkább a 
kertészkedésben látják jövőjüket, és 
csöppet sem véletlen módon legin-
kább ezt támogatják a mezőgazda-
sági pályázatok.

– A több lábon állás korpa
rancs, emlegetjük gyakran. Mit je

lent ez mostanság a gyakorlatban?
– Egy gazdaság nálunk akkor 

tud szembenézni a kihívásokkal, 
ha több lábon áll. Megmutatta ezt 
az idei járványhelyzet, amikor is a 
drága pénzen megtermelt korai pri-
mőröket majdhogynem ingyen kel-
lett elkótyavetyélni a felvevő pia-
cok bezárulása miatt. A mezőgaz-
dasági munkálatokat szerencsére 
el lehetett végezni, és remélhetően 
a szántóföldi kultúrák terméséből 
túléljük ezt a minden szempontból 
extrém évet. Egyébként májustól a 
zöldség és a gyümölcs piaci elhe-
lyezése sokat javult. 

– 2001. július elsejétől nyit a 
földpiac Ukrajnában. Mire kell ad
dig felkészülni a kárpátaljai ma
gyar gazdatársadalomnak?

– Ez év tavaszán – a földpia-
ci moratórium megszűnésére való 

felkészülést elősegítve – reprezen-
tatív felmérést végeztünk a kárpát-
aljai magyar lakosság körében. A 
becsült kárpátaljai magyar vidéki 
háztartások 46%-át értük el. Az ada-
tok feldolgozása és értelmezése fo-
lyamatban van. Annyi mindeneset-
re tisztán látszik, hogy az úgyneve-
zett optimális birtokméret kialakítá-
sának akadálya nincs, mert lesz ele-
gendő kínálat a földpiacon, és meg-
mutatkozik a vásárlói hajlandóság 
is. Persze az árak megítélésében a 
vásárló és az eladó között egyelő-
re jelentős eltérés mutatkozik. Aki 
eladná a földjét, az 2-3 ezer dollárt 
tartana reálisnak, aki vásárolna, az 
inkább csak 1000-1300 USD-t kí-
nálna 1 hektár földért. A földpiac 
tényleges beindulása majd eldön-
ti, mennyire megalapozottak ezek 

a várakozások. Mindenesetre nyo-
matékosan felhívjuk a potenciális 
eladók figyelmét, hogy csak ren-
dezett dokumentumokkal lehet az 
ügyletet megvalósítani. Tudomá-
sunk van róla, hogy a parlament 
előtt fekszik több törvényterve-
zet, amely rendezné Ukrajnában a 
mintegy 10,6 millió hektárnyi ál-
lami földek helyzetét. Ilyen terüle-
tek bőségesen megtalálhatók vidé-
künkön is. A törvényhozók szán-
déka szerint ezeket a földeket ki-
osztanák részben vagy egészben a 
mezőgazdasági üzemek valamikori 
dolgozói, valamint az ezeken a te-
rületen található szociális intézmé-
nyek munkatársai között. Úgy hír-
lik, hogy járnak már a „táskás embe-
rek”, akik a jogosultságot vásárol-
ják fel potom pénzért. Minden fó-
rumon arra hívjuk fel az érintettek 

figyelmet, hogy ne kótyavetyél-
jék el a jogosultságukat.

– Egy személy birtokában 
legfeljebb 100 hektár lehet, ezt 
mondja ki a földtörvény. A va
lóságban mindez valószínűleg 
másként fest.

– A 2021. július 1-től élet-
be lépő földtörvény szerint csak 
magánszemély vásárolhat átuta-
lással termőföldet maximum 100 
hektár terjedelemben. Külföldi-
ek egyelőre semmilyen formá-
ban nem léphetnek be a földpiac-
ra. Gazdáink számára fontos tud-
nivaló, hogy a bérbe adott földet 
is el lehet adni, de a bérletet fel-
bontani nem lehet, hanem jelez-
ni kell a bérbe vevőnek a tulajdo-
nosváltást. 1 hektár termőföld ára 
a törvény alapján nem lehet ki-
sebb, mint az adott régióra meg-
állapított normatív ár, ami Kár-
pátalja vonatkozásában valami-
vel több mint ezer dollárnak meg-
felelő hrivnya. Az alapítványunk 
szakértői próbálták megbecsülni, 
mennyi lehet 1 hektár termőföld 
ára Kárpátalja magyarlakta vidé-
kén: a hozamszámítások alapján 
ez 1200–1300 USD körül mo-
zog, amit a piac nyilván akár le, 
akár fel is korrigálhat. Jogi sze-
mélyeknek 2024. január elsejétől 
10 ezer hektár birtoklása válik le-
hetővé. Ami a jogi személyeket 
illeti, a földpiacra ők majd csak 
2024-ben léphetnek be. Jellemző 
módon a törvény első olvasatá-
ban a cégek, kft.-k stb. (jogi sze-
mélyek) még maximum 224 ezer 
hektár földet birtokolhattak vol-
na. Ám a lakosság óriási fölhábo-
rodását követően, a földtörvény 
végleges változatában ez lecsök-
kent 10 ezer hektárra. A jogi sze-
mélyek megjelenése a földpiacon 
várhatóan árfelhajtó hatással bír 
majd. A mai bevett gyakorlat az, 
hogy bérbeadásnál a földtulajdo-
nosok a helybéli bérlő gazdával 
többnyire nem kötnek hivatalos 
szerződést, csak szóban egyez-
nek meg. Ebből következik, hogy 
azt a bérbeadó bármikor vissza-
veheti. Ilyen helyzetben a bér-
lő az adott parcella termőképes-
ségének folyamatos fenntartására 
nem szívesen költ. Mi a megol-
dás? Hasznosabb lenne a két fél-
nek legalább 10 évre szóló szer-
ződést kötni a törvényes köve-
telményeknek megfelelően. Így 
a bérlő is és a bérbeadó is véd-
ve lenne az előbbiekben említett 
negatív tényezőkkel szemben is. 

Kovács Elemér

Aligha kell bizonygatnunk az 
ellenálló szőlőfajták előnye-
it. Óriási érték, hogy az érés 
előtt álló fürtöket nem kell 
permetezőszerekkel szennyez-
ni, mert erre egyszerűen nincs 
szükség, így félelem nélkül fo-
gyaszthatjuk. 

A különböző kórokozók-
nak ellenálló szőlőfajták ne-
mesítése nagy lendülettel fo-
lyik francia és német földön, 
amit leginkább az erős kör-
nyezetszennyezés mérséklé-
se, illetve a termesztési költ-
ségek csökkentése inspirál. A 
magyar nemesítői munka is 
szép eredményeket hozott, ha-
zai és nemzetközi elismerés-
re számot tartó fajták szület-
tek. Közülük öt ellenálló cse-
megeszőlőt mutatunk be, ame-
lyek megállják helyüket az 
ökotermesztésben is. 

Eszter. Augusztus közepén 
érő kékszőlő. Erős növekedésű, 
bőtermő, ritka, szellős lombo-
zatú, hosszú metszést igényel. 

Ellenálló csemegeszőlők
Fagytűrő, a talajra nem igényes, 
a betegségeknek jól ellenáll. Fürt-
je vállas, kissé tömött, közepesen 
nagy. Gömbölyű kék bogyói ham-
vasak, húsa ropogós, íze semleges, 
héja vékony. 

Nero. Augusztus közepén-vé-
gén érő kékszőlő. Erős növeke-
désű, bőtermő, hosszú metszést 
igényel. Fürtje nagy vállas, meg-
nyúlt, bogyója sötétkék és ham-
vas. A fürtök és bogyók hason-
ló méretűek, ami előnyös a pia-
con. Jó téltűrő, a magnéziumhi-
ányra érzékeny. A peronoszpórá-
nak kiemelkedően ellenáll, erő-
sen lisztharmatos években a gom-
ba megfertőzi. Termése étkezési 
szőlőnek, de rozé-, illetve vörös-
bornak is jó. 

Palatina. (Augusztusi mus-
kotály). Augusztus végén érő fe-
hérszőlő. Fagy- és téltűrése ki-
emelkedő, a sok hónaljhajtás mi-
att lombozata sűrű, ezért gondos 
zöldmunkát igényel, illetve hosz-
szú metszést. Fürtje középnagy, 
laza, bogyója kissé megnyúlt, 

borostyánsárga színű, olvadó 
húsú, finoman muskotályos ízű. 
A peronoszpórának és a liszt-
harmatnak példásan ellenáll, a 
bogyók alig rothadnak. 

Fanny. Augustus végén, 
szeptember elején érő fehér-
szőlő. Jó téltűrő, bőtermő, hosz-
szú metszést igényel. Szellős 
lombszerkezetű, így zöldmun-
ka-igénye kevesebb. Fürtjei na-
gyok, egyenletes méretűek, pia-
cosak, ráadásul egyszerre is ér-
nek, egyszerre szüretelhetők, jól 
szállíthatók. A peronoszpórának 
jól, a lisztharmatnak közepesen 
áll ellen. 

Pölöskei muskotály. Szep-
tember közepén érő fehérsző-
lő. Fagytűrése elfogadható, tő-
kéje erős növésű, vesszői sű-
rűn állnak, gondos zöldmun-
kát és hosszú metszést igényel. 
Lugasnak különösen aján-
lott. Fürtje középnagy, laza, 
gyakran ágas, a bogyó ropo-
gós, muskotályos, bornak is 
jó. Lombja peronoszpórának, 
lisztharmatnak ellenáll, bogyói 
nem rothadnak. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Már javában érik a csemegeszőlő Halász László nagybégányi gaz-
da kertjében, aki emellett konténeres szőlőoltványok készítésével 
is foglalkozik. Itt mintegy 70 különböző fajta közül választhatunk.

Félidejéhez érkezett a 
csemegeszőlő szürete
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Valószínű sokan hallottak már 
a növénytársításról, vagy az ön-
védő növénytársulásokról. Ez 
nem egy légből kapott kifeje-
zés, és nem a biokertészek ta-
lálmánya, hanem egy 
régóta használt és ki-
tapasztalt kertészeti 
fogás, amely mögött 
komoly megfigyelé-
sek állnak. Olyan nö-
vények csoportját ül-
tetjük, vetjük (páro-
sítjuk) egymáshoz, 
hogy azok együtte-
sen egy olyan növényközösséget 
hozzanak létre, amelyek védik, 
támogatják, segítik egymást.
A növénytársítás jelentősége

A monokultúrás gazdálko-
dásnak komoly környezetrom-
boló hatása van. Az egyoldalú 
tápanyagfelhasználás, a műtrá-
gyázás és a folyamatos talajmű-
velés rombolja a talajt. A károsí-
tók felszaporodása növeli a 
növényvédő szerek használa-
tát, az egyoldalú gyomirtószer 
használat pedig elősegíti az el-
lenálló gyomok elszaporodá-
sát. A növénytársítás környe-
zetkímélő hatással bír. Csök-
kenthetjük vele a környezeti 
terhelést, óvhatjuk a talajéle-
tet és nagyobb életteret bizto-
síthatunk az élővilágnak.

A növények megfelelő tár-
sítása gazdaságosabbá teheti a 
termesztést, hiszen a több faj-
jal való munka nagyobb ter-
melési stabilitást adhat. Min-
dig van olyan zöldségnövény, 
aminek az adott év időjárási 
viszonyai kedveznek, így még 
ha vannak is olyan fajok, me-
lyek kevesebbet teremnek, egy 
másik faj ezt kompenzálni tudja.

A növénytársítás hatásai
A növények közötti kölcsön-

hatás számos területen megnyil-
vánul. Az adott társított növények 
a kórokozók és kártevők távoltar-
tásán túl odacsalogatják az élő 
hasznos szervezeteket és bepor-
zó rovarokat. Egyes fajok pedig 
összegyűjtik, ezáltal megköny-
nyítik a növekedéshez szükséges 
tápanyagok felvételét, vagy segí-
tik és fokozzák egymás termései-
nek ízét, aromáját.

A különböző növények dön-
tően háromféle módon viszonyul-
hatnak egymáshoz: egyes növé-
nyek mások társaságában szépen 

A növénytársításról (1.)
fejlődnek, míg vannak olyan növé-
nyek, amelyek egymás társaságá-
ban csak sínylődnek, nem viselik 
el egymást, és akadnak olyan pá-
rosítások is, amelyek nem ösztön-

zik és nem is gátolják 
egymást a fejlődésben.
A társítás növényvé-

delmi hatása
Fontos tudnunk, 

hogy a társítandó nö-
vények önvédő hatá-
sa akkor a legjobb, ha 
már a kezdetektől fog-
va együtt fejlődnek, 

azaz együtt vetettük, ültettük őket. 
Ezen kívül még azzal is tisztában 
kell lennünk, hogy az adott társítá-
soktól teljes védettséget nem vár-
hatunk, hiszen ezzel a módszerrel 
csak az lehet a célunk, hogy a kárte-
vők ne szaporodjanak el mértékte-
lenül, illetve az általuk okozott kár 
még elfogadható mértékű legyen. 
Minden növénynek megvan a maga 

meghatározott ható és illatanyaga, 
amelyek időnként számunkra is ér-
zékelhetőek. A rovarokat ezek az 
illatanyagok tájékoztatják, kere-
sik azokat a növényeket, amelyek 
a tojások lerakására és táplálkozá-
sukra alkalmasak. Így válnak tehát 
ezek a rovarok a kertészkedő szá-
mára kártékonnyá. Ha azonban kul-
túráink szomszédságában egészen 
más illatú és attól eltérő anyagokat 
kiválasztó növények vannak, akkor 
ezek a rovart megtévesztik, és az itt 
keveredő illatanyagok a károsítan-
dó rovarokat további tápnövény ke-
resésre kényszerítik.

Tápanyagutánpótlás
Az egyes növények föld felet-

ti részeinek a másik növényre gya-

korolt hatásán kívül a gyökér-
zónában érvényesülő hatások 
is igen fontosak, mert külön-
bözőképpen hasznosítják a ta-
laj tápanyagkészletét. Más-más 
talajbaktériummal működnek 
közre, tehát a fajok soronkén-
ti váltakozása elősegíti a ta-
lajélet egészséges egyensúlyát 
is. A növények után a talajban 
maradó gyökérrészek és a sa-
játos baktériumtársulások (pil-
langós virágúakkal, borsó, bab) 
hozzájárulnak a következő ter-
mesztett növények táplálékel-
látásához.

Mit mivel, és mivel ne 
vessünk, ültessünk együtt

Bab, borsó. Ezek a növé-
nyek nagyon hasznosak, ugyan-
is jelentősen javítják a talaj nit-
rogéntartalmát. Ezt úgy érik el, 
hogy gyökérgümőikben össze-
gyűjtik a nitrogént és koncent-
rálják azt a termőhelyen. A bab 
szívesen társul karfiollal és sár-
garépával. De más gyökérnö-
vényekkel, uborkával és ká-
posztával is jól megfér. Általá-

ban megsínyli a bab és a bor-
só a hagymafélék közelségét. 
A borsfű (csombor) erős illa-
tával távol tartja a babtól a fe-
kete levéltetveket, valamint a 
bab íze is kifejezettebbé válik 
a hatására. A borsó ismételt ter-
mesztése ugyanazon a helyen 
terméskieséssel jár. A borsó 
karotintartalma jelentősen nö-
vekszik, ha mustár szomszéd-
ságában fejlődik.

A cikkünk következő részé-
ben folytatjuk a különböző kul-
túrák egymásra gyakorolt ha-
tását.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ha már mindent betakarítunk 
a fóliasátrakból, hozzákezdhe-
tünk azok kitakarításához. 

Össze kell gyűj-
teni és eltávolítani a 
növénymaradványo-
kat, amelyeken a kór-
okozók és a kártevők 
téli stádiumai talál-
hatók, amik jövő-
re okozhanak új fer-
tőzést. A növényma-
radványokon telelnek 
át a legfőbb betegségek és kár-
tevők téli formái, pl. a paradi-
csomvész, peronoszpóra, liszt-
harmat, alternaria stb. kóroko-
zóinak a spórái. A növényma-
radványokon telelnek át a ví-
rusok is, ezért ne dobjuk ki a 
kertbe, a fólia közelébe, hanem 
égessük el, mert csak így pusz-
tulnak el a korokozók és a kár-
tevők!

Őszi munkálatok a 
fóliasátrakban

A talajban lakozó kórokozók 
közül nálunk a legelterjetebb a 
verticillium, ami ebben az év-

ben is sok fejtörést oko-
zott az uborkatermelők-
nek. Ennek a betegség-
nek a terjedése sajnos 
a monokultúrális ter-
mesztéssel függ össze, 
vagyis, aki sok éven ke-
resztül termeszt ugyan-
ott uborkát – mert lé-
nyegében minden évben 

lehetetlen kicserélni a földet –, 
ezért fertőző góc alakul ki a fó-
liában. A védekezés lehetséges, 
de ha nem idejében végezzük, 
akkor nagyon költséges. Azért 
a közeljövőben új módszereken 
kell gondolkoznunk a védeke-
zésben vagy fel kell hagyni a mo-
nokultúrával. Sokan emlegetik a 
Basamid G – granulátum talajfer-
tőtlenítőt, mint hatásos módszert 

a talaj kártevői és korokozói 
ellen. Ez részben igaz is volt, 
de mivel rendkívül mérgező és 
káros az egészségünkre, ezért 
tiltott listán van és már nem is 
gyártják. 

Bizony, valami új hatásos, 
környezetkímélőbb és minden-
kinek elérhetőbb védekezési 
módszereket kell választanunk. 
Ezen mi is, szakemberek gon-
dolkodunk, és remélem, a ta-
vaszi munkálatok megkezdé-
séig ezt a problémát megold-
juk. Aminek a lényege az lesz, 
hogy több biológiai szert fo-
gunk használni és kevesebb 
vegyszert. Erről majd időben 
fogjuk informálni a kedves ter-
melőket.

A talajt a fóliákban a téli idő-
szak előtt mélyen kapáljuk át, 
ezzel is segítve a talajkártevők 
pusztulását.

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

 Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Az érett dió zöld burka felreped és elválik a magtól. Ha ez nem 
történik meg, akkor a diót egy-két napig műanyag zsákban kell 
fülleszteni, amelynek hatására a zöld burok leválik.

Ha a dió héja barna, nem elég tetszetős külsejű, akkor kádban, 
dézsában kénezve lehet kifehéríteni.

A megtisztogatott és egy-két napig szikkasztott diót padláson 
vagy kamrában egy rétegben papírra tessék kiteríteni, nehogy meg-
dohosodjék.

Ha a diót megtörik, akkor a csonthéjat ne dobjuk el, hanem gyűjt-
sük össze, mert ez kiváló parazsat ad a flekkensütésnél (a mandu-
la- és a mogyoróhéjhoz hasonlóan).

A dió betakarításának szabályai

Verjük le a diót vagy hagyjuk magától lepotyogni a termést?
Régi mondás, hogy a diófa annál jobban terem a következő év-

ben, minél jobban megverik a dió betakarításával. Ez sajnos (vagy 
szerencsére) nem igaz! A diófa ágairól csak óvatos ütésekkel sza-

bad a termést leveregetni, mert az ütésekkel okozta sebek nehezen 
gyógyulnak be. A teljesen érett diókról a külső zöld burok egyébként 
magától is leválik és a diót a földről lehet felszedni.

Régi legenda az is, hogy a diófát még a villám is elkerüli. A valós 
helyzet ennek éppen az ellenkezője, mert a diófákat igen sokféle kár-
tevő és betegség fenyegeti, ezért rendszeres vegyi növényvédelem-
re van szükségük. Ha azt tapasztalja, hogy a betakarított dió héján 
barna elszíneződés keletkezett, vagy a leveleken vannak nagy, bar-
na foltok, akkor lombhullás után permetezze meg a diófákat is olyan 
vegyszerrel, amely gombaölő és rovarirtó hatással is rendelkezik.

A füge egyike a legkedvesebb déli vendégeinknek. A meleg, na-
pos, védett helyeken, ahol elegendő tápanyaghoz és vízhez is jut, 
az ország egész területén megél, ezért érdemes a szaporításával 
is foglalkozni.

Az érett, elfásodott vesszőiből ősszel készítsen 25 cm hosszúsá-
gú dugványt. A vessző alsó rügye alatt egy centiméternyi csonk ma-
radjon. Ezt a dugványt ültesse el tápanyagban gazdag, laza földbe 
és gondoskodjék arról, hogy a talaj mindig nyirkos legyen. A dug-
vány a következő év őszére meggyökeresedik és kiültethető az ál-
landó, végleges helyére. 

Még egyszerűbb a fügevessző bujtatása. Ez a következőképen 
történik: egy tőből kinövő, erős, hosszú, jól beérett vesszőt – az év 
bármely részében – hajlítson le és vezesse a bokor mellett készített, 
20 cm mély árokba úgy, hogy a vessző minél nagyobb része a föld-
ben legyen, de a csúcsa a talaj felszíne felett maradjon.

A vessző friss hajtást hoz és gyökeret ereszt. Ősszel a gyökeres 
dugvány leválasztható az anyatőről és kiültethető.

Hogyan szaporítható a fügebokor

A dióverés városi legendája



Csütörtök Szeptember 24.

Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 21.

Köszöntjük Máté, Mirella nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 22.

Köszöntjük Móric nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 23.

Köszöntjük Tekla nevű olvasóinkat!

2020. 
szeptember 16.8 Heti műsor

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 A Konyhafőnök
14:25 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
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

00:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:55 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

02:05 Autogram
02:50 Fókusz

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
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:15 Love Bistro
00:25 Magánnyomozók
01:40 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra
 

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:05 Domovina
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
12:05 Híradó
12:45 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:25 Einstein – Az 
orangutánok bi-
rodalmában

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:30 McMafia

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

Krimisor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió27

04:05 Isonzótól a 
Piavéig

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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:55 Fatemplom 

Fesztivál
11:20 Egy kicsit én…

egy kicsit te
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Divat & dizájn
16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:10 Jó ebédhez szól

a nóta
19:45 Akusztik
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Szellem a 

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

Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Akusztik
02:40 Egy kicsit én… 

egy kicsit te
Magy. filmvígjáték

05:05 Múlt és Jelen
05:30 Atlétika - 

Gyémánt Liga
06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:25 Kézilabda 

közvetítés
12:00 Atlétika - 

Gyémánt Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Labdarúgó 

közvetítés
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Sporthíradó
17:05 Vízilabda 

közvetítés
18:15 Kézilabda 

magazin
19:15 Góóól2
20:15 Labdarúgó 

közvetítés
22:15 Sporthíradó
22:40 Kézilabda 

közvetítés
00:25 Labdarúgó 

közvetítés
01:55 Atlétika - 

Gyémánt Liga

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:55 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos

 asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:40 Házon kívül
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:55 Szuperzöld
02:40 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:15 Love Bistro
00:25 Magánnyomozók
01:40 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:40 Ridikül
08:35 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:30 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 Üzenet a palack-
ban, avagy a 
PET Kalózok hi-
vatalos története

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Észt tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilm
00:30 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember

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

hírek
05:35 Orosz nyelvű

 hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Unitárius magazin
10:50 Evangélikus 

riportok
11:20 Biblia és irodalom
11:40 Égető Eszter: 

Árnyékok
Tévéfilmsor.

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:50 Család'20
16:15 Novum
16:40 Térkép
17:10 Útravaló
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 Már egyszer tetszett!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Szellem a 

palackból...
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Már egyszer tetszett!

04:50 Jövünk!
05:20 Vízilabda 

közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:30 Góóól2
08:30 Kézilabda 

magazin
09:25 Szabadidő
10:00 Sporthíradó
10:25 Labdarúgó 

közvetítés
12:25 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:25 Kézilabda 

közvetítés
15:05 Kézilabda 

magazin
16:05 Góóól2
17:00 Sporthíradó
17:15 Szabadidő
17:45 Fradi Tv
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:45 Kézilabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:55 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:25 ÉletmódKalauz
02:10 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:00 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 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
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:15 Love Bistro
00:25 Magánnyomozók
01:40 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:25 Hegységek - Élet 
a felhők felett

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:50 Szétszakítva - 
Egy család tör-
ténete
Német tévéfilmsor.

23:25 Kenó
23:35 Elfeledett hőseink
00:05 Szabadság tér ́ 89
00:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:55 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

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

 a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Így szól az Úr!
10:45 Kereszt-Tények
10:55 Vallás és szabadság
11:00 Útmutató
11:35 Égető Eszter: 

Háborús tavasz
Tévéfilmsor.

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
16:00 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Hazajáró
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 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Isonzótól a 

Piavéig
23:25 Hazajáró
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 Hogy volt?!

06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

közvetítés
12:15 Bringasport
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:25 Labdarúgó 

közvetítés
15:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:20 Rally Európa-

bajnokság
18:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:45 Kézilabda 

közvetítés
20:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

 Labdarúgás

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:55 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 Brandmánia
00:55 Kalandozó
01:35 Édesítő
02:20 Fókusz
03:15 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:15 Love Bistro
00:25 Magánnyomozók
01:40 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 Hegységek - Élet 
a felhők felett

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Fábry
21:50 Csak színház és

más semmi
Tévéfilmsor.

22:45 Kenó
22:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

23:25 A törökfejes kopja
Magyar történel-
mi film

01:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:55 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

02:45 Rúzs és selyem

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

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

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Útravaló
10:30 Isten kezében
11:00 Református 

ifjúsági műsor
11:05 Evangélikus 

ifjúsági műsor
11:15 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:25 Biblia és irodalom
11:40 Égető Eszter: 

Lajosfalvi para-
dicsom
Tévéfilmsor.

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők: Nézsa
17:55 Ízőrzők: Szenna
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 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

04:55 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:20 UEFA Bajnokok

Ligája
09:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:25 Kézilabda 

közvetítés
12:00 Pecatúra
12:30 Lendület
13:00 Sporthíradó
13:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
15:50 Napos Oldal - 

DVTK
16:25 Röpte
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája



Szombat Szeptember 26.

Köszöntjük Jusztina nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 27.

Köszöntjük Adalbert nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 25.

Köszöntjük Eufrozina, Kende nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
szeptember 16. 9Heti műsor

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:05 KölyökKalauz
12:40 Drága örökösök

Magyar filmsor.
13:55 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos 

asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

Magyar filmsor.
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:25 Az Év Hotele
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:55 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 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
19:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
20:45 Bezár a bazár!
22:15 Love Bistro
00:25 Magánnyomozók
01:40 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Életkerék
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
09:35 Fogd a kezem

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

Sporthíradó
12:50 Kulináris kalan-

dozások a világ 
körül

13:20 Hegységek - Élet
a felhők felett

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 A Tenkes kapitánya
Tévéfilmsor.

21:05 Ha Isten úgy akarja
Olasz filmvígjáték

22:25 Kenó
22:35 Egy szobalány 

naplója
Filmdráma

00:20 Partitúra
01:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:15 4 összeesküvő 

és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

03:05 Új idők, új dalai
03:30 Rúzs és selyem

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

hírek
05:35 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Tanúságtevők
11:20 Önkéntesek
11:50 Égető Eszter: 

Angyalharag
Tévéfilmsor.

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:50 Életkerék
14:20 Család-barát
15:55 Folkudvar
16:25 Multiverzum
16:55 Kárpát-medence
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 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 In memoriam 

Bertha Bulcsu - 
MMA portré

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

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték
02:30 Égető Eszter: 

Angyalharag
Tévéfilmsor.

03:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

03:50 Magyarország
finom

04:55 Kézilabda 
közvetítés

06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:20 Röpte
09:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
11:40 Futsal magazin
12:25 Puskás Akadémia
13:00 Sporthíradó
13:20 Golf magazin
13:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
15:45 Felvezető műsor: 

Kajak-kenu
15:55 Kajak-Kenu 

Világkupa
16:55 Boxutca
17:25 Labdarúgó 

közvetítés
19:00 Péntek Esti Foci
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:35 Kajak-Kenu 

Világkupa

04:15 Kölyökklub
04:55 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Győzike
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:10 KölyökKalauz
09:40 Teleshop
10:40 Brandmánia
11:15 ÉletmódKalauz
11:50 Autogram
12:30 Édesítő
13:10 Szabadítsátok 

ki Willyt!
Am. kalandfilm

15:40 Hogyan írjunk 
szerelmet
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 Haverok harca

Am. vígjáték
23:20 Mulan

Am.-kínai kaland-
film

01:55 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:55 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
09:30 Trendmánia
10:00 A Pénz beszél
10:35 TechGuru
11:05 Poggyász
11:40 Ébredő sötétség

Am. családi ka-
landfilm

13:45 A csaj nem 
jár egyedül
Am. romantikus 
vígjáték

15:50 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Egyszer volt 

Budán Bödör 
Gáspár
Magyar fikciós sor.

21:00 Baywatch
Am. akcióvígjáték

23:25 Bad Boys - Mire 
jók a rosszfiúk?
Am. akcióvígjáték

02:00 Anyám és más fu-
tóbolondok a 
családból
Magyar filmdráma

 

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

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:50 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világörökség 

kincsei
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Német tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők
13:30 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:30 Partitúra
15:30 Egri csillagok

Magyar történel-
mi film

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 King Creole

Angol zenés film
21:40 Sült zöld paradi-

csom a Kis Meg-
álló kávéházban
Angol romantikus 
dráma

23:45 Kenó
23:55 Fábry
01:15 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

02:10 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

03:05 4 összeesküvő 
és 1 temetés
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

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

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:35 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Folkudvar
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?!
09:25 Gasztroangyal
10:20 Rejtélyes 

XX. század
10:50 Öt kontinens
11:20 Othello 

Gyulaházán
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:35 Gasztroangyal
02:30 Egri csillagok

Magyar történel-
mi film

03:50 Othello 
Gyulaházán
Tévéfilm

04:45 Bringasport
05:00 Golf magazin
05:25 Kajak-Kenu 

Világkupa
06:20 Labdarúgó 

közvetítés
07:55 Szabadidő
08:25 Bringasport
08:45 Labdarúgó 

közvetítés
10:45 Kékek
11:15 Felvezető műsor: 

Kajak-kenu
11:30 Kajak-Kenu 

Világkupa
13:30 Értékelő műsor: 

Kajak-kenu
13:45 M4 Sport: 

Forma-1
14:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
15:15 M4 Sport: 

Forma-1
15:30 Atlétika - 

Gyémánt Liga
16:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 Labdarúgó 

közvetítés
18:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:45 Góóól
22:35 Forma-1 - 

Időmérő edzés
00:00 Labdarúgó 

közvetítés
01:55 Labdarúgó 

közvetítés

04:10 Kölyökklub
04:55 Infinity 

Nado
Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Fókusz 
Plusz

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:35 Kalandozó
11:10 Szuperzöld
11:50 Az Év Hotele
12:30 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

13:05 Házon kívül
13:40 Hullámtörők

Am. akciófilm
16:45 Cobra 11

Német akció-
film-sor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:35 A galaxis őrzői
Angol-amerikai ka-
landfilm

00:15 Portré
01:00 Keleti 

igazságosztó
Am. akciófilm

03:00 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:30 Lazíts, 
Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 MATINÉ
09:50 Fald Fel!

10:25 Több mint 
TestŐr

10:55 Super Car
11:30 Életmódi
12:00 Innovátor
12:35 Brandépítők
13:05 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:40 Jenki Zulu
Am.-dél-afrikai víg-
játék

15:40 Távkapcs
Am. vígjáték

18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár
22:00 Személyiség-

tolvaj
Am. vígjáték

00:30 Válogatott 
gyilkosok
Am.-ausztrál ak-
ciófilm

03:00 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 In memoriam 

Bertha Bulcsu - 
MMA portré

05:25 Borbás 
Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
07:00 Családi 

kör
08:00 Isten 

kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól 

az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű 

vallás
09:45 Jézus és...
10:00 Új nemzedék

10:25 Vallás és 
szabadság

10:30 Református 
magazin

11:00 Református 
istentisztelet 
közvetítése

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 A Romanovok

 végnapjai
14:10 Édes anya-

nyelvünk
14:25 Álomkeringő

Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

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

Marcsi 
szakácskönyve

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi 

kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:10 Hirtelen 30

Angol filmvígjáték
22:45 Kenó
22:55 Bikini 30. 

Jubileumi kon-
cert 2012

05:20 Angol nyelvű 
hírek

05:30 Német nyelvű 
hírek

05:35 Orosz nyelvű 
hírek

05:40 Kínai nyelvű 
hírek

05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé 

barátai
08:55 Novum

09:25 Önök 
kérték

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

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

Jelen
22:05 A Zinner
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti: 

A pék kenyere
23:55 Családmeséink - 

a családi talk-
show

04:45 Atlétika - 
Gyémánt Liga

05:40 Kézilabda 
közvetítés

07:20 Múlt és Jelen
07:50 Jövünk!
08:20 Labdarúgó 

közvetítés
10:15 Felvezető műsor:

 Kajak-kenu
10:30 Kajak-Kenu 

Világkupa
12:15 Értékelő műsor: 

Kajak-kenu
12:30 M4 Sport: 

Forma-1
13:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
15:10 M4 Sport: 

Forma-1
15:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
15:45 Labdarúgó 

közvetítés
17:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Forma-2
21:25 Sport7
22:20 Forma-1 - 

Nagydíj futam
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7 szépítő titok, amit a méz ad
Nem véletlen, hogy annyi mézes arckrém, ajakbalzsam, testápoló, 
tusfürdő, sampon és egyéb kence készül – ezt az aranyló csodaszert 
ugyanis univerzálisan használhatjuk a szépségápolásban. Termé-
szetes gyógyító hatása van a méznek, emellett gyulladáscsökken-
tő  és antibakteriális is.

Arra figyelj, hogy a macis do-
bozos méz azért nem fogja meg-
oldani az összes bőrproblémádat, 
hiszen a nyers, pasztőrözetlen ál-

lapotú mézet tudod a leghatéko-
nyabban felhasználni.

Arcmaszk
A nyers méz hidratálja, pu-

hítja a bőrt, mert a benne talál-
ható cukor természetes nedve-
sítő, amely növeli az arcbőr víz-
tartalmát, és ezáltal csökkenti a 
szárazságát. Ehhez közvetlenül 
az arcbőrre kell nyers mézet fel-

kenned, és 20 perc hatóidő után le-
mosnod.

Gyengéd hámlasztó
A nyers méz kikristályosodása 

után remek archámlasztó, hiszen 
hozzátapadnak az elöregedett bőr-
darabok, amit aztán könnyen le le-
het dörzsölni. Mivel antibakteriális 
hatású is, ezért mindennapos hasz-
nálatra is ideális. Kicsit melegítsd 
fel a kezedben a nyers, szemcsés 
mézet, majd kend fel. Néhány perc 
hatóidő után egy nedves, puha tö-
rölközővel dörzsöld le!

Pattanáskezelő
A méz gyulladásgátló és anti-

bakteriális hatású, így a vörös, 
duzzadt pattanások kezelésében 
is hatékony lehet. Ehhez vidd 
fel a pattanásra, majd 10-15 perc 
után mosd le!

Mézes fürdő
Igazi királynői fürdőzés-

ben lehet részed, ha 2 evőka-
nál mézet feloldasz egy csé-
sze forró vízben, majd egy kád 
vízbe öntöd. A bőröd a hidra-
táló hatásnak köszönhetően 

selymesen puha lesz 
ezután!

Puhítja a köröm 
bőrét

A mézet még a kör-
mök bőrének ápolására 
is használhatod: kenj a 
körmeid tövébe egy ke-
veset a nyers mézből, 
majd 15 perc hatóidő 
után mosd le.

Hajkondicionáló
Mivel a méz termé-

szetes hidratáló, ezért 
hajad ápolására is al-
kalmas lehet, mint kon-
dicionáló. Ehhez ne-
gyed csésze nyers mé-
zet kell elkeverned me-
leg vízben, majd ezt el-

oszlatni a hajadon. Hagyd hat-
ni pár percet, majd alaposan 
öblítsd ki!

Ajakbalzsam
Ha ajkaid kirepedezésre hajla-

mosak, akkor használj mézet erre 
a problémára is! Ehhez a nyers 
mézet kend közvetlenül az ajka-
idra, majd néhány perc után fino-
man mosd le!

9 ok, amitől hullhat a hajad
Átlagosan napi 60-100 hajszál elvesztését tekinthetjük normá-
lisnak, ha ennél nagyobb mértékű a hajhullás, esetleg nem nő 
vissza a haj, kopasz foltok jelennek meg, érdemes kivizsgáltat-
ni magunkat.

A gyógykozmetikus, tri- 
c hológus az okokról, és a gyako-
ri problémát jelentő bőratka ke-
zeléséről beszélt.

Nem szabad beletörődni
A hajhullás komoly esztéti-

kai kihívást jelent, ami erő-
sen csökkentheti az érintet-
tek önbizalmát. Másrészt 
pedig bizonyos esetekben 
éppen ez a tünet hívhat-
ja fel a figyelmet valami-
re, ami nem optimálisan 
működik a szervezetünk-
ben – tehát semmifélekép-
pen sem szabad legyinteni 
rá. A trichológus, vagyis 
hajgyógyász az a szakem-
ber, aki az okok kiderítésé-
ben és magában a kezelés-
ben is segíthet, illetve ha 
betegségre gyanakszik, el 
tud irányítani a megfelelő 
szakorvoshoz.
A 8+1 leggyakoribb ok a 

hajhullás hátterében 
1. Hormonális változá-

sok, például a szülést vagy 
a menopauza időszakát kö-
vetően. Ilyenkor gyakori jelen-
ség a hajszálak elvékonyodása, 
ezért a korábbi dús haj tömege 
jelentősen csökkenhet.

2. Bizonyos betegségek, pél-
dául pajzsmirigy problémák, nő-
gyógyászati panaszok, hormoná-
lis betegségek.

3.  A hajvesztés gyógyszer 
mellékhatásként is jelentkezhet.

4. Meghúzódhatnak a hát-
terében a szervezetben zajló 
gyulladásos folyamatok, akár 
fog-, vagy ínygyulladás. Ilyen-
kor hasznos lehet a góckutatás.

5. Helytelen hajápolási szo-
kások, túl gyakori, gyengébb mi-
nőségű termékkel történő hajfes-

tés, hajvasalás, a haj túl szoros és 
gyakori összefogása.

6. Vitamin- és ásványianyag-hi-
ány – akár egy intenzív fogyókú-
ra miatt.

7. A fejbőrt érintő gombás fer-

tőzés is nagyfokú hajvesztéssel 
járhat.

8. Kezeletlen stressz.
+1. Demodex atkák jelenléte.

Az atkák elleni harc sikeres 
lehet

A fokozott hajhullás megféke-
zésének első lépése a haj és a fejbőr 
vizsgálata, a páciens kikérdezése, a 
probléma körüljárása.

– Amennyiben minden más ki-
zárható, és a vizsgálat során is arra 
jutunk, hogy az atkák jelenlétének 
tudható be a hajhullás, ennek meg-
felelően kell megkezdeni a kúrát. 
Ha a hajhulláson túl a korábban 
egészséges haj elveszti a fényét, 
töredezetté válik, viszketni kezd, 

korpás, érzékeny lesz, esetleg 
gyulladásos foltokat is felfede-
zünk, rendszerint kiderül, hogy 
ez szintén az atkáknak „köszön-
hető” – hangsúlyozza a kozme-
tikus mestere, gyógykozmetikus, 
trichológus. – Az atkák je-
lenléte többféle problémával 
is összefüggésbe hozható. A 
Demodex atkák egy csoportja, 
a Demodex brevis az arcbő- 
rön, a faggyúmirigyekben telep-
szik meg, az ott található hám-
sejtekből, faggyúváladékból és 

a felszaporodott, nem kívána-
tos anyagcsere termékekből 
táplálkozik. Nem ritka, hogy 
pattanásosságot, sőt rosaceát 
okoz. Az atkák másik csoportja 
a Demodex folliculorum, amely 
a szőrtüszőkben él, elszaporod-
va fokozott hajhullást, a fej-
bőr viszketését, hámlását, ér-
zékenységét, gyulladását, a fej-
bőr pici pattanásait és a hajszer-
kezet romlását okozhatja. A jó 
hír, hogy meg lehet szabadulni 
az atkáktól és ezáltal a kellemet-
len tünetektől is, de ennek fel-
tétele a gondos, kúraszerű keze-
lés otthon és a kozmetikai sza-
lonban is.

Miért kell a kollagént pótolni?
A kollagén a fiatalság egyik legfontosabb záloga. Mivel azonban 
25 év felett drasztikusan lecsökken a kollagéntermelődés a szer-
vezetben, fontos, hogy bizonyos ételekkel, táplálékkiegészítőkkel 
pótoljuk.

Feszesít
A kollagén legelőnyösebb tulajdonságának a bőrfeszesítést tart-

ják. Ha makulátlan, feszes, ránctalan, hidratált, sőt narancsbőrmentes 
bőrt szeretnél, pótold a kollagént időről időre csontlevessel és csir-
kebőrrel. Természetesen táplálékkiegészítőket is érdemes beszerez-
ned a nagyobb hatékonyság érdekében.

Erős körmök
A gyenge, repedezett körmöket sokan palástolják műkörömmel, 

géllakkokkal, amelyek csak tovább rontanak a helyzeten. A köröm 

erőssége természetesen adottság kérdése is, de érdemes nem csak kí-
vülről, de belülről is táplálni, erősíteni, főként kollagén formájában. 
Sokkal erősebbé, szebbé varázsolhatjuk őket, és még műköröm sem 
kell majd ahhoz, hogy ápolt, gyönyörű kézfejünk, körmeink legyenek.

Ragyogóbb haj
A sok vitamin és ásványi anyag mellett a hajszálaknak szüksé-

ge van az állati eredetű kollagénre is, hogy teljes pompájukban ra-
gyoghassanak. Ezt a belső táplálást az állatok csontjai és bőrük tar-
talmazza legnagyobb mennyiségben, de ha lelapuló, töredezett, vé-
kony szálú a hajad, valószínűleg nem lesz elég a táplálkozásodra na-
gyobb hangsúlyt fektetni, tablettát vagy kollagént tartalmazó italo-
kat is fogyasztanod kell.

Jót tesz az ízületeknek
Ha rendszeresen sportolsz, esetleg ízületi panaszaid vannak, a 

kollagén a te társad. Egy-egy intenzív edzés során ugyanis hatal-
mas igénybevételnek tesszük ki a szervezetünket. A kollagén segít 
az izomláz csökkentésében, de még az ízületek közötti kötést is kar-
ban tartja, így megelőzi, megszünteti az ízületi eredetű fájdalmakat.

Serkenti az emésztést
A kollagénbevitel rendszeresítése jótékonyan hat a belek falai-

ra. Az egészséges belekben a felszívódás is sokkal gyorsabban törté-
nik, így nem csak az értékes tápanyagok, vitaminok kerülnek a szer-
vezetbe, de még a fogyás is sokkal gyorsabban megy végbe, ha fi-
gyelsz a kollagén pótlására.

Ezért kezdd a reggelt mézes 
langyos vízzel!

Mi történik veled, ha minden reggelt meleg mézes vízzel indí-
tasz? Most megtudod!

Most bizonyára azon töprengsz, hogyan lehetne egy sima mé-
zes-vizes ital csodás hatással az egészségemre. Nos, próbáld ki min-
den reggel, és meglátod, milyen erős egészségi hatással bír ez a fi-
nomság. A nyers mézről kimutatták, hogy igen erős antioxidáns, se-
gít megszabadulni a szennyező anyagoktól, antibakteriális tulajdon-
sága miatt a bőröd fiatalságát és szépségét megőrizheted.

De konkrétan milyen hatással jár, ha mézes meleg vízzel indítod 
a reggelt? Az alábbi listából kiderül, milyen egészségi hatásai van-
nak a napindító frissítődnek.

1. Megelőzi a szívbetegséget
A mézben lévő flavonoidok, antioxidánsok segítik csökkente-

ni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Tény, hogy a méz 
képes csökkenteni a rossz koleszterin okozta oxidációt, ezáltal na-
gyon hatásos.

2. Mérsékli a vércukorszintet
Bár a méz cukortartalma igen magas, mivel a mézben lévő cu-

kor glükóz és fruktóz keveréke, hatása eltér a fehér cukorétól. Se-
gít csökkenteni a magas vércukrot, mert a fehér cukorral ellentétben 
nem emeli meg drasztikusan annak szintjét.

3. Megfázásra kiváló
Mézes vizet inni a megfázás alatt az egyik leghatásosabb gyógymód, 

hiszen a méz csökkenti a torok gyulladását, irritációját. Már akkor kezdd 
el fogyasztani, ha a betegség legapróbb tüneteit érzed, mert természe-
tes módon gyógyítja a légúti fertőzéseket, csökkenti a köhögési ingert.

4. Fogyaszt
Igen, már említettük, hogy a méz cukortartalma igen magas, ahogy 

arról is szót ejtettünk már, hogy hatása nem azonos a fehér cukoré-
val.  Ez a természetes cukor segíthet enyhíteni a cukor utáni sóvár-
gásod, így remek alternatíva lehet cukor helyett házi készítésű kek-
szekhez, édességekhez.

Reméljük, a fenti négy hatás meggyőzött, és a holnap reggel már 
te is egy pohár mézes vízzel indítod a napot!
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SPorTKRIMI

A rendőrség szándékos emberölés ügyé-
ben nyomoz, amelyet szombatra virra-
dón követtek el Huszton.

A rendőrök bejelentésre érkeztek a 
helyszínre a város egyik boltja közelé-
ben kialakult konfliktus miatt. A jelen-
legi adatok szerint egy 17 éves huszti fi-
atalember alaptalanul konfliktusba ke-
veredett két, 28 és 30 éves szintén helyi 
férfival, számol be a pmg.ua. A dulako-

Kiskorú gyilkolt Huszton
dás közben a kiskorú késsel támadt rá-
juk, s mindkettőjüket megsebesítette. A 
két sértettet eszméletlen állapotban szál-
lították kórházba. Az egyikük, a 28 éves 
férfi az intenzív osztályon belehalt sérü-
léseibe anélkül, hogy visszanyerte vol-
na az eszméletét.

A rendőrök gyorsan megtalálták a 17 
éves elkövetőt, s előzetes letartóztatásba 
helyezték.

Megrázó esetről számol be a karpat.
in.ua, amely Munkácson, a Mlinszkij 
utcán lévő tömbházak egyikében tör-
tént. 

A rendőrségre bejelentés érkezett, mi-
szerint a ház egyik lakója életjelek nélkül 
talált rá szomszédjára a lépcsőházban. A 

Elvérzett egy férfi egy munkácsi tömbházban
helyszínre kiérkezett nyomozók megál-
lapították, hogy a férfi testén nincsenek 
erőszakos halálra utaló nyomok. Lábán 
egy vérző sebet fedeztek fel, nagy való-
színűséggel vérveszteség okozta halálát, 
azonban a végleges okot a boncolás után 
közlik majd.

Halálos kimenetelű balesetről ad hírt a 
mukachevo.net hírportál. Az eset, me-
lyet a járási kórház egészségügyi dolgo-
zói is megerősítettek, a munkácsi járási 
Nyírhalom közelében történt. 

A szemtanúk elmondása szerint egy 
kamion kerékpárosok előzése közben 

Halálos baleset történt a Munkácsi járásban
elvesztette uralmát a jármű felett, s az 
árokba sodródott. A baleset következ-
tében a tehergépkocsi sofőrje azonnal 
életét vesztette, utasát pedig kórházba 
szállították.

A baleset pontos körülményei egyelő-
re nem ismertek.

A munkácsi  járási  Beregváron 
migránsokat és azok segítőjét tartóz-
tatták le a hatóságok a napokban.

Mint kiderült, egy 21 éves bedőházi 
fiatalember Opel típusú járművében ille-
gális bevándorlókat szállított, olvasható a 
karpat.in.ua hírei között. A hatósági mun-
katársak megállították a gépkocsit ellen-
őrzés céljából, azonban a sofőr figyelmen 

Migránsokat és segítőjüket tartóztatták le 
Kárpátalján

kívül hagyta a jelzést. A járművezető és az 
utasok megpróbáltak elmenekülni a rend-
őrök elől, azonban azoknak sikerült elfog-
niuk a 21 éves técsői járási fiút, továbbá 
két menekültet is. Néhány migránsnak bár 
sikerült megszöknie, a szolyvai rendőrség 
később őket is előállította.

Az ügyben megkezdődött a nyomozás, 
az eljárás folyik.

A Kárpátal ja i  Megyei  Rendőr-
ség sajtószolgálatának informáci-
ója szerint szeptember 11-én egy 
gépkocsilopásról érkezett bejelentés, 
írja a mukachevo.net.

 A telefonáló elmondta, hogy a Rahói 
járás egyik településéről ismeretlenek el-
loptak egy VAZ–21093 típusú gépkocsit. 

Két iskolás lopott gépkocsival szenvedett 
balesetet

A jármű Tiszaborkúton (Kvaszi) egy in-
tézmény közelében parkolt. A rendőrök 
kiderítették, hogy két bilini iskolás – egy 
15 és egy 16 éves fiú – vitte el az autót. 
A kiskorúak nem tudtak vezetni, így nem 
jutottak túl messzire: a szomszédos tele-
pülésen felborultak, majd elmenekültek.

A fiúk bevallották tettüket.

A Tisza határátkelőn egy külföldi állam-
polgár Ternopil megyébe tartott. A len-
gyel férfi elmondása alapján 9 000 font 
sterling készpénzzel rendelkezett, amit 
deklarálnia kellett a határon, számol be 
a mukachevo.net hírportál.

Azonban a vámvizsgálat során egy 
sporttáskában 18 700 font sterlinget talál-
tak a vámosok, ami jelentősen meghalad-

Lefoglalták a „fölösleges” valutát
ta a hivatalosan behozható valuta össze-
gét. Egy személy 10000 eurónak megfe-
lelő összegű valutát hozhat be, illetve vi-
het ki Ukrajnából, amennyiben ezt írás-
ban bejelenti.

A vámosok jegyzőkönyvezték az ese-
tet és a „fölösleges” pénzösszeget, azaz 
a készpénz több mint a felét, 9700 fon-
tot lefoglalták.

Szeptember 6-án éjjel 3 óra 45 perckor 
fegyveres rablásról érkezett bejelentés 
az ungvári rendőrségre, tájékoztat a 
pmg.ua hírportál.

A telefonáló, a töltőállomás operátora 
elmondta, hogy a Zankovecka utcában ta-
lálható benzinkút épületébe besietett egy 
maszkot viselő személy, és fegyverrel fe-
nyegetőzve arra kényszerítette a nőt, hogy 
odaadja a pénztárban lévő összeget. Az is-

Fegyveres rablás történt az egyik ungvári 
benzinkúton

meretlen elkövető elvette a pénzt, majd el-
menekült a helyszínről.

A rendőrök forró nyomon azono-
sították a rablót, aki egy 15 éves ung-
vári fiú volt. A rendőrök Ilosván tar-
tóztatták le, ahol ismerőseinél vendé-
geskedett. A tárgyi bizonyítékokat – a 
traumatikus pisztolyt és a pénzösszeg 
egy részét – lefoglalták. Az ügyben tart 
a nyomozás.

Veszélyes rejtekhelyet fedeztek fel a 
rahói járási Mezőháton, számol be a 
mukachevo.net.

 Egy turista hegymászás közben öt 
darab robbanószerre hasonló tárgyra fi-
gyelt fel, s azonnal értesítette a Rend-
kívüli Helyzetek Állami Szolgálatának 

Fegyverarzenált találtak egy hegyi településen 
Kárpátalján

(DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségét. A 
pirotechnikusok a helyszínre kiérkezve át-
vizsgálták a területet, s összesen 57 máso-
dik világháború idején használt fegyver-
re bukkantak. 

A veszélyes tárgyakat lefoglalták, 
majd megsemmisítették.

Néhány sorban
Az első fordulóban idegenben aratott győ-
zelmét követően, az otthoni első bajnoki-
ját is sikerrel abszolválta az országos har-
madosztályú labdarúgó-bajnokság A-cso-
portjában szereplő Ungvári FC együttese.

A Volodimir Vaszjutik által irányított 
megyeszékhelyi együttes a harmadosztály 
nyugati régiójának második játéknapján a 
Dinaz Vishorod csapatát látta vendégül az 
ungvári Avangard stadionban.

Pukanics révén hamar, már a 4. perc-
ben vezetést szereztek a hazaiak, és miután 
a második játékrész közepén az egykoron 
az élvonalban futballozó játékos duplázni 
tudott, lényegében el is dőlt a három pont 
sorsa. Nem sokkal a vége előtt Marcsenko 
büntetőből csak szépíteni tudott.

Mindez azt jelenti, hogy az Ungvá-
ri FC két fordulót követően 6 ponttal ve-
zeti a tabellát az ugyancsak hibátlan mér-
leggel rendelkező Pogyilja Hmelnickijjel 
egyetemben, és jó hangulatban várhatja a 
másodosztályú Agrobiznesz Volocsiszk el-
leni Ukrán Kupa második selejtező-fordu-
lót, amelyre lapzártánk után, szeptember 
16-án kerül sor Ungváron.

A továbbjutás sorsa egyetlen mérkő-
zésen dől el.

***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban a 3. forduló mérkőzéseit rendez-
ték a hétvégén.

Eredmények: Rahói Kárpáti – Nagy-
szőlős 1-3, Szerednye – FK Medvigy 
Borhalom 1-3, Ilosvai Buzsora – Huszti 
FC 2-2, FC Polena – Irhóc 5-0.

Három játéknapot követően az FK 
Medvigy és az egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszó FK Medvigy 6-6 ponttal vezet.

***
A Beregszászi Járási labdarúgó-bajnok-
ság második játéknapján is szép számmal 
potyogtak a gólok.

Eredmények: Badaló – Tiszakeresztúr 
4-1, Nagybakta – Kovászó 8-0, Nagybégány 
– Muzsaly 4-0, Beregvidék FC – Zápszony 
2-0, Nagybereg – Kígyós 2-0.

Két fordulót követően Nagybakta, 
Beregvidék és Nagybégány áll hibátla-
nul, 6-6 ponttal.

***
A labdarúgó válogatottbeli vereséget kö-
vetően a magyar női kézilabda-csapatok-
nak sem sikerült nyerni orosz ellenfeleik-
kel szemben a Bajnokok Ligájában.

A sorozat 2020–2021-es idényének 
első fordulójában a címvédő Győri ETO 
csak az utolsó percben tudta döntetlenre 
menteni a CSZKA Moszkva elleni idegen-
beli mérkőzését.

A másik magyar BL-szereplő, az 
FTC szorossá tudta ugyan tenni a hajrát a 
Rosztov Don elleni, Érden lejátszott ösz-
szecsapáson, de mindez csak a 25-26-os 
vereséghez volt elegendő.

A héten három magyar és két ukrán 
labdarúgó-klub is ki-ki meccset játszik 
az európai kupákban. Közülük csak a 
Dinamo Kijev nem tudott nyerni a hét-
végi bajnokságban.

Az első fordulóbeli halasztást követő-
en, a második játéknapon bemutatkozha-
tott végre a Minaj FC az ukrán élvonal-
beli labdarúgó-bajnokságban. Az ungvá-
ri Avangard stadionban lejátszott találko-
zón a kárpátaljai csapat ellenfele a leg-
utóbbi pontvadászatban 5. helyen végző 
FK Olekszandrija volt.

A koronavírus-járvány miatti korlá-
tozások miatt a nézőtéren mintegy ezer-
főnyi szurkoló foglal-
hatott helyet, aki a 34. 
percben egy ember-
ként ugorhattak talp-
ra. Kozsanov szögleté-
ből Anton Sinder fej-
jel szerezte a minajiak 
első élvonalbeli gólját, 
ami – mint később kide-
rült – egyben a győztes 
találatnak is bizonyult.

Nem sokkal a vége 
előtt a csereként pályá-
ra lépő Danilo Knis akár 
kettőre is növelhette vol-
na az előnyt, már a ka-
puson is túljutott, de éles 
szögből nem sikerült be-
találnia. Az Európa Liga 
sorozatról csak hajszállal 
lemaradó olekszandrijai 
együttes próbálkozott 
ugyan, de a támadásaik-
ban nem volt elég átütő-
erő, így a Minaj győzel-
me megérdemeltnek mondható.

A Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörére 
készülő Dinamo Kijev  nem tartott jó fő-
próbát a holland AZ elleni keddi meccs 
előtt, mivel hazai környezetben gól nélküli 
döntetlenre végzett a Gyeszna Csernyihiv 
ellen. Az Európa Ligában érdekelt Kolosz 
Kovalivka, ugyanakkor, erődemonstráci-
ót tartott az FK Lviv ellen.

További eredmények: SZK Dnyipro – 
Olimpik Donyeck 1-3, Kolosz Kovalivka 
– FK Lviv 4-0, Zorja Luhanszk – FK 
Mariupol 0-1, Vorszkla Poltava – Inhulec 
Petrovo 2-0. A Ruh Lviv – Sahtar Donyeck 
találkozót később pótolják.

Sikeres főpróbával hangoltak a kupacsapatok

Győzelemmel mutatkozott be a 
Minaj FC az élvonalban

Két fordulót követően a Vorszkla 
Poltava 6 ponttal vezeti a tabellát.

A következő, 3. fordulóban a Minaj 
FC az Olimpik Donyeck otthonába láto-
gat szeptember 20-án.

***
Az OTP Bank Liga már a 4. forduló-

nál tart a mezőny. A nemzetközi porondon 
érdekelt együttesek közül az FTC a Pak-
sot, a Honvéd a Diósgyőrt, a Mol Fehérvár 
pedig a Puskást győzte le magabiztosan.

Az igazsághoz tartozik ugyanakkor, 
hogy koronavírus-fertőzésben érintett és 
e miatt tartalékosan felálló paksiak ha-
lasztást szerettek volna kérni a Fradi el-

len, de a szoros menetrend erre nem nyúj-
tott lehetőséget.

Az FTC-ben Tokmac ( a képen) mes-
terhármast szerzett, míg Boli kétszer kö-
szönt be az ellenfélnek. Jó lenne, ha a 
szerdai, Dinamo Zagreb elleni találko-
zóra is tartogatnának legalább egy-egy 
találatot.

Eredmények: FTC – Paks 5-0, Mező-
kövesd – Budafok 1-0, Diósgyőr – Hon-
véd 2-4, Mol Fehérvár – Puskás Akadémia 
3-1, UTE – Kisvárda 2-4, MTK – ZTE 0-3.

Az élen álló Fehérvárnak 8, az egy 
meccsel kevesebbet játszó FTC-nek 7 
pontja van.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

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 M. 
utcában kiadó egy összkom-
fortos családi ház kerttel, 
hosszú távra. Mob.: 098-
6505603. 
Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútoro-
zott felújított családi ház 
(64 m2) kiadó, csak hosz-
szú távra. 1 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, ben-
ti külön WC. Riasztóval, 
nagy sebességű internettel, 
a legmodernebb energia-
takarékos gázfűtési rend-
szerrel ellátva. Igényes il-
lető vagy házaspár részé-
re. Mob.: +38066-0060133. 

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Lakás eladó

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

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

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

Beregszászban, a Muzsalyi 
úton (Mikrorajon), a 113-as 
házban a második emeleten 
eladó egy egyszobás lakás. 
Tel: 066-5313197, +3620-
5648127. 

Ház eladó

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 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Tarpán családi ház eladó. 
Egy telken két ház található 
külön bejárattal. Ára 2,5 mil-
lió Ft. Mob.: 066-5395506. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban, 10 perc-
re a központtól összkomfor-
tos családi ház eladó. Terü-
lete 120 m2, bútorozott, 3 
szobás, külön az étkező és 
a konyha, fürdőszoba, gáz, 
víz bevezetve, garázzsal. Tel: 
095-1399379 (viber). 

Vásárosnaményban a Sző-
lőskert u. 17. szám alatt 640 
m2-es telken, rendezett ud-
var, új építésű, padlófű-
téses, alápincézett, 3 szo-
bás összkomfortos 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-pince, 
melléképületekkel, gázfűté-
ses családi ház, szép környe-
zetben, déli fekvéssel eladó. 
Tel: 050-2764666. 
Beregszászban a Győri De-
zső u. 53. szám alatt össz-
komfortos családi ház el-
adó kerttel. Mob.: +38066-
8958003. 

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics ut-
cában. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-5325602. 
Beregszászban, a Kor-
jatovics utcában kiadó egy 
kétszobás lakás, csak csa-
lád részére. Tel: +38050-
8094680. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Haszongépjármű

Eladó Badalóban 2002-ben 
gyártott személyszállító Opel 
Movano kisbusz 1.9 dci mo-
torral. Bővebb információ-
ért érdeklődni privátban. Tel: 
095-1498407. 

Kútfúrást és pincéből 
talaj vízelvezetést vállalok, 
minőséges magyar PVC 
csővel .  Mob.:  +38050-
8589288. 

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

Benzines kaszával kaszá-
lást vállalok Beregszászban. 
Mob.: +38066-2406034. 

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 gyermek-
csoportja 6 éves kortól fel-
vételt hirdet társas- és nép-
táncokra. Jelentkezni szep-
tember 1-től a Tanítók Háza 
balett termében. Az oktatás 
ingyenes. 

Újlak előtti éttermünkbe 
konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk. Érd.: 095-
6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton . Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Borász, borásztechnikus, 
pincemunkás álláslehetősé-
gek. Szőlészetben, borászat-
ban jártas, önálló munkavég-
zésre képes munkatársakat 
keresünk. Traktorvezetői, 
targoncavezetői jogosítvány 
előny. Szükség esetén lakást 
biztosítunk. Panziónkban, 
szőlészetünkben a házastárs-
nak is munkát tudunk biz-
tosítani. Fizetés megegye-
zés szerint. Elérhetőségek: 
+3630-6054171. Önéletraj-
zot a sales@weklerpince.
hu email címre kérjük el-
küldeni. 
Nyíregyházi cég érvényes 
okmányokkal rendelkező 
megbízható kamionsofőrt 
keres nemzetközi fuvaro-
zásra. Az érintett orszá-
gok: Ausztria, Csehország, 
Németország, Románia és 
Szlovákia. Követelmény: 
magyar nyelvtudás. Érdek-
lődni: Göllér Ákos, mob. 
+3670-7724226. 
Sürgősen keresek magán-
tanárt német nyelvből. Tel: 
050-8094680. 

Beregszászi fodrászatba 
felveszünk férfifodrászokat. 
Mob.: 050-8152824. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

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

Építkezés, felújítás

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

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

Új műanyag ablak eladó ki-
lincsen kulcsos zárral, széles-
ség 93, magasság 91,5. Mob.: 
097-2544166. 

Hűtés, fűtés

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

Bútor

Használt szolyvai szek-
rénysor eladó, valamint egy 
könyves szekrény. Tel: 066-
8548536. 
Tiszaújlakon áthúzott sarok-
ülő olcsón eladó kis asztallal. 
Mob.: 097-9404384. 

Lámpa, világítás

Eladó két ötlámpás cseh kris-
tálycsillár. Tel: 066-8548536. 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor utánfutó (pricep) 
és búzavetőgép eladó. Mob: 
+38050-8614374. 
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. 
Mezőgazdasági gépek elő-
adók. K-700 (Kirovec) 1995-
ös évjáratú, jó állapotban el-
adó. Hozzávaló 8 köldökös 
eke, Quivogne – 6 méteres ne-
héz tárcsa, és Unimat – 8,4-es 
magházkészítő kultivátor. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 050-
9667397, 096-7003545. 
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEN 
A 2019-S ÁRAKON!

HA NÁLuNK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

A 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 elek- 
tronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

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

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

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

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

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

Nevezési határidő: 2020. október 5. (hétfő) 14.00 óráig. 
Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 

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

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

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán
2020. október 3-tól

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

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

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

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

között kerül sor.
Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Köz-

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

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

Eladó DON-1500A kombájn 
gabonaasztal, 6 soros Oros 
kukorica adapter szárzúzó-
val, napraforgó lifterekkel. 
Bizon kombájnhoz gabo-
naasztal befogadókamrával 
együtt eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 
Eladó egy robbanómotoros 
háti permetező és egy hasz-
nált fűnyíró, akár alkatrész-
nek is. Tel: 066-8548536. 
Eladó használt mobil ter-
ményszárító, CLAAS kom-
bájn kukoricaadapterrel, ga-
bonavetőgép, talajlazító. Tel: 
050-2764666. 
Mezőgazdasági gépek el-
adók: jó műszaki állapot-
ban lévő Herszonec-200 ku-
koricabetakarító kombájn, 
ár: 3500 f.e., továbbá 3 köl-
dökös eke és 5 méter hosz-
szú 250 mm átmérőjű snekk. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-9667397, 096-7003545. 
Eladó két darab egyfázisos 
terménydaráló, egy nagy 
szőlőprés, 350 és 300 lite-

res boros hordó. Mob.: 099-
4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Piac, élelmiszer

Vörös bor nagy tételben és 
borpárlat eladó. Mob.: 050-
2660111. 
Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 
Kadarka és Izabella szőlő 
eladó, 500 kg, Beregszász-
ban. Ára 7 hr./kg. Mob.: 
066-3967011. 

Növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136.
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KoS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Eladó háza, lakása?
HA NÁLuNK HIRdET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Оголошення
Галаборська сільська рада інформує про проведення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
земельної  ділянки комунальної власності.
Місцезнаходження земельної  ділянки : Закарпатська 
область, Берегівський район, с. Галабор, вул. Коротка 
51. Площа земельної  ділянки-0,0554га. Кадастровий 
номер:2120482200:10:001:0066
Платник робіт з оцінки: Галаборська сільська рада.
Заяви на конкурс приймаємо до  10. жовтня 2020 р.
Засідання конкурсної комісії відбудеться 11. 10. 2020 
р, о 10.00 квч за адресою: с. Галабор, вул. Велика, 42.

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

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

Ez a hét az erő és az aka-
rat próbája lesz, mivel 
napi szinten kell kihívá-
sokkal, különböző küz-

delmekkel szembenéznie. Ön 
azonban pontosan ismeri ezt az 
energiát, ami nem hogy a ked-
vét szegné, inkább cselekvésre 
készteti. Időnként azonban úgy 
fogja érezni, hogy teljes erejével 
veti magát néhány bezárt ajtó 
irányába. Néhány ajtóról termé-
szetesen visszapattan, ám lesz 
olyan, ami megnyílik Ön előtt.

Ezen a héten bizonyos 
külső erők lassítják az 
előrehaladását. Olyan, 

mintha valaki egy vonaton 
húzná a vészféket, miközben 
a vonat villámgyorsan halad a 
pályáján. Hatalmas türelemre 
lesz most szüksége, és még az 
is lehet, hogy újra kell tervez-
nie bizonyos dolgokat. A hét 
vége felé csökken a nyomás, 
ám olyan események történ-
hetnek, amelyek nagy bátor-
ságot igényelnek Öntől.

Ezen a héten szinte 
semmi nem úgy sül el, 
ahogyan Ön azt meg-

tervezte. Van, amit teljesen le 
kell húznia a listáról, és van, 
amit egészen át kell tervez-
nie, ha azt akarja, hogy halad-
janak a dolgok. A kötelezett-
ségek és a felelősségek egyre 
inkább felhalmozódnak, ami 
szinte mindenre rányomja a 
bélyegét. Próbáljon meg türe-
lemmel, rugalmassággal állni 
a helyzetekhez.

Ez a hét rávilágít a 
pénzügyi helyzeté-
re, ami az Ön jegyé-

hez hasonlóan olyan, mint az 
árapály. Ez egy kicsit megne-
hezíti a dolgát, hiszen nem 
mindig tudja, mire számít-
son. Érdemes lenne bővíteni 
ismereteit és tudását a pénz-
ügyekkel kapcsolatban, így 
észszerűbb döntéseket tud-
na hozni, amelyek haszno-
sak lennének Ön és a család-
ja számára egyaránt.

Túlságosan feszült, és 
mindent megadna azért, 
hogy végre visszaállítsa 

magában az egyensúlyt. Időn-
ként mindannyian kiesünk az 
egyensúlyból, de muszáj töre-
kednünk rá, hogy visszakerül-
jünk a helyes vágányra. Lehet, 
hogy a családjával való kapcso-
latában állt be diszharmónia, ér-
vek és ellenérvek vagdalkoz-
nak Önök között, de az is lehet, 
hogy és folyamatosan küzd a sa-
ját egójával.

Az elméjében komoly 
küzdelmek folynak, 
mely kihat az élete szin-

te minden területére. Valószínű-
leg eluralkodik Önön a stressz, 
a szorongás és a depresszió, va-
lamint az a hajlandóság, hogy 
könnyen kapható a különböző 
egészségtelen élvezetekre. Ne 
feledje, ha a saját feje után megy, 
akkor bizony könnyen megesik, 
hogy megfosztja magát attól a 
bőségtől, amit az Univerzum 
egyébként adni szándékozna.

Ez az igazság hete! 
Nagyon sok minden-
re fény derül Önnel 
kapcsolatban, és ez 

igaz az élet szinte minden 
területére. Fontos, hogy ki-
terített lapokkal játsszon, 
és legyen minden helyzet-
ben hiteles, eredeti és va-
lóságos. A játszmázás most 
nem célravezető, ahogy sa-
ját maga megjátszása sem, 
főként, ha el akarja kerülni 
a rossz karmát.

A múlt héten felsora-
kozó fellegek egyre in-
kább szétoszlani látsza-
nak a feje felett. Sokkal 

jobb a hangulata, több energi-
ája van, sőt, olyannyira, hogy 
még másokat is képes inspi-
rálni. Úgy látszik, visszatért a 
régi Skorpió, újra a régi! Na-
gyon sok mindent kell bepótol-
ni, hiszen az előző heti letargi-
kus állapotának köszönhetően 
szinte semmivel nem úgy ha-
ladt, ahogy kellett volna.

Különböző akadályok 
léphetnek fel ezen a hé-
ten, melyek több terü-
leten is zavart okozhat-

nak. Arra számított, hogy minden 
simán fog menni, és magától ér-
tetődően zajlik, ezért még inkább 
rosszul érinti, hogy folyamatosan 
el kell hárítania útjából a gondo-
kat. Tény és való, hogy mindez 
kihívással és stresszel jár most, 
de gondoljon arra is, hogy mind 
a kitartását, mind az elkötelezett-
ségét is megerősíti.

Ezen a héten az a leg-
fontosabb teendője, 
hogy vigyáz az egész-
ségére! Mivel állandó-

an hajtja magát és keményen dol-
gozik, időnként elfeledkezik róla, 
hogy Ön is ember, semmiféle is-
teni tulajdonságokkal nincs felru-
házva, ezért igénye van a meg-
felelő táplálkozásra, pihenésre 
és testmozgásra. A héten történ-
ni fog néhány kellemetlen ese-
mény, amelyek eszébe juttatják, 
hogy időnként muszáj lassítani.

A héten jó, ha odafi-
gyel a szerelmi életére, 
ugyanis nagy az esély 

rá, hogy néhány félreértés, né-
zeteltérés áldozata lesz. Azt 
mondják, két ember között a 
legnagyobb távolság a félreér-
tések miatt alakul ki, ezért jó, ha 
figyelmesen meghallgatja part-
nere érveit is, és Ön is őszintén 
kifejezi magát. Nincs helye ha-
zugságoknak, játszámázásnak, 
vagy hatalmi játéknak, hiszen ez 
még inkább éket ver Önök közé.

Mások előtt beszélni, 
színpadra lépni hatal-
mas kihívást jelent az 

Ön számára, ugyanakkor va-
lahol mégis vonzza a dolog, 
mert úgy érzi, összeolvadhat 
egy kicsit a közönséggel. A 
héten minden bizonnyal lesz 
rá alkalma, hogy kipróbál-
ja magát, ugyanis felkérhe-
tik egy előadásra, amire egy-
szerűen nem mondhat nemet. 
Ebben az időszakban akár ko-
moly hírnévre is szert tehet.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. szeptember 16.
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7. oldal

Fizessen elő a 
Naplopó 

hetilapra a postán!
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A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

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

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

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

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Fizetett nyilvántartásba 
vennék a háziállatokat

2. old..
Nyugdíjpótlékot kapnak a 75 
év fölötti polgárok

2. old.
Ukrajnában csökkent a 
munkanélküliség
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Ukrajnában bevezetik a 
kötelező műszaki ellenőrzést

 3. old.

Hogyan termesszünk 
rukkolát?

4. old.

Az avarégetés és erdőtűz okozása 
miatt vezetnének be büntetést

3. old.
Felmérés: az ukránok 65%-a 
szavaz bizalmat a hadseregnek
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MÁRKA

NEM KELL 
TÖBB

HELYSÉG A 
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JÁRÁSBAN

SZÉN
OLASZ 

SZOBRÁSZ 
(MAURIZIO)
RÓMAI 45

HELYSÉG A 
SZOLYVAI 
JÁRÁSBAN

BRIT ZENÉSZ 
(THOM)

FLUOR

KÖZLEKEDÉSI 
SZABÁLYZAT

ROMÁN 
NÉPTÁNC

… MARS - 
KIFELÉ!

JÓD

SZAMÁR-
TÖVIS

NÉVELŐ

CSEH ÍRÓNŐ 
(ANNA 
MARIA)

1
FÉLSZ!

NEHEZTELŐ

SOMMAG!

ÍR TENGER-
ISTEN

GYÜMÖL-
CSÖS

KUSZÁLT

A … TRENK - 
JÓKAI MŰVE

HÚSIPARI 
MÁRKA

JUTTAT A 
KÖZÖSBE

SKÓT 
SZOKNYA

A VÖLGYBE 
TALICSKÁZÓ

PÉPES ÉTEL

TISZTELET-
PÉLDÁNY

PARADI-
CSOMOS 

NYÁRI ÉTEL

SZEGÉLY

ÁLLAMI 
BEVÉTEL JÁR 

UTÁNA
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HELYEZ 

NOBEL-DÍJAS 
KÉMIKUS 

(GYÖRGY)

SÓS 
PÉKTERMÉK

A MÉLYBE

MESEBELI 
GONOSZ 
TÖRPE

HIDROGÉN

ELŐTAGKÉNT 
ÚJ

BALTI NÉP

MAGYAR 
OPTIKAI 
MŰVEK

HIGANY

BECÉZETT 
ELEMÉR

ZABSZEM!

VELE 
SZEMBEN

ÁTMÉRŐ

SORSZÁM

NÉMA NEJ!

ÉVEZRED

ARRAFELE!

ANGOLAI 
POLITIKUS, 

KÖLTŐ 
(AGOSTINO)

TONNA

ÁLOMBA 
SZENDEREDŐ

LENMAG!

VILLACH 
FOLYÓJA

Szeptember közepétől kezdődhet 
a batáta szüret

A batáta optimális beta-
karítás ideje szeptember 
közepétől október végéig 
változhat az az évi időjá-
rástól, meleg napoktól és 
fajtától függően. Érdemes 
próbaszüretet tartanunk 
és így kísérleteznünk a 
szüret ideális időpontját.

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Szeptember 21 ‒ 27.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Takács Lilla LeonettaTakács Lilla Leonetta

A tökéletes  
resztelt máj titka

Pontosan tudod, milyen ér-
tékes táplálék a máj, szere-
ted is, de otthon nem készí-
ted, mert soha nem puhul 
meg? Eláruljuk, hogyan csi-
náld a resztelt májat, hogy 
ne legyen kemény.

5 betegség, amit a zsibbadás 
jelezhet először

A zsibbadás hétköznapi je-
lenség, mely a test bár-
mely részén kialakulhat: az 
érzékelőképesség elvesztése a 
legtöbbször teljesen ártalmat-
lan indokokra vezethető visz-
sza, így mechanikai sérülés-
re, rossz tartásra, az idegek 
és erek fizikai nyomódására.

Felhívás
,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók 

támogatása,, című pályázat
Ady-Endre Ösztöndíjprogram

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskeze-
lő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady End-
re ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot 
hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, ma-
gyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos 
(közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos hely-
zetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2020/2021 
tanévre.

A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2020. szeptember 11-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15. 

12.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei:
 Pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 

2019/2020-as tanévben,
b) megyei 1–2., vagy országos 1–4., vagy nemzetközi ver-

senyen 1–8. helyezést ért el a 2019/2020-as tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tart-

ja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és aján-
lást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartó-

san súlyos beteg vagy fogyatékos;
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt 

a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között 
él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 Benyújtandó dokumentumok:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaz-

nia két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás; 
▪ A 2019/2020. évi év végi bizonyítvány hitelesített fény-

másolata;
▪ Amennyiben van megyei, vagy országos, vagy nemzetközi 

verseny eredményéről kiállított oklevél másolata a 2019/2020-
as tanévre vonatkozólag, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum 
(egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat 
benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiál-
lított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó 
eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb 
igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nem-
zetközi sportviadal);

▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója 
vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök 
által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat; (Nyilat-
kozat 1. számú)

▪ A pályázó nyilatkozata, hogy részesül-e más ösztöndíj-
ban; (Nyilatkozat 2. számú)

▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szó-
ló igazolás;

▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre 
ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellen-
őrzést követően. 

▪ A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűz-
ve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása 

a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másola-
ti példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

,,GENIUS
,,
 Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, 

Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la, 4. emelet)

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi lin-
ken letölthetők: 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail:  agora@kmf.uz.ua 
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5 trükk az anyagcseréd serkentésére Ezeket tegyük a fogak 
egészségéért

Miért eszel, ha stresszes vagy?

Diabetológus mondja el, mi mindenre ér-
demes odafigyelni.

A 2-es típusú cukorbetegség alattomos kór, hiszen 
gyakran semmilyen tünetet nem okoz, csak akkor, ha 
már valamilyen szövődmény fellépett. Ilyenek lehet-
nek pl. a szájüregi problémák. A Cukorbetegközpont 
diabetológusa azokat a panaszokat ismerteti, melyek di-
abéteszre hívhatják fel a figyelmet.

A diabétesz jellemző tünetei közé tartozik a szájszá-
razság, a csökkent nyáltermelés és a gyakori az ínyduz-
zanat, melyek következtében a száj nyálkahártyája fo-
kozott kockázatnak van kitéve a különböző fertőzések-
kel szemben.

A magasabb vércukorszint miatt ugyanis nagyobb a 
fertőzésveszély, a káros mikroorganizmusok gyorsabban 
szaporodnak el.  Ekkor nemcsak a vér, hanem a nyál cu-
kortartalma is megnő, ami fokozottan hajlamosít a fog-
szuvasodásra, különböző fog, fogágy betegségek és száj-
nyálkahártya-elváltozásokra.

A magas vércukorszint ráadásul lassítja a sebgyó-
gyulást és a csontosodás is zavart szenved. Éppen ezért 
fontos, hogy a cukorbetegségben szenvedők rendsze-
resen, lehetőleg fél évente járjanak fogászati szűrésre!

Szájszárazság
A cukorbetegek sokszor tapasztalhatnak szájszáraz-

ságot, kevesebb nyáltermelést. Ennek oka többrétű le-
het: okozhatja pl. a fokozottabb folyadékvesztés, de-
hidratáció, a diabétesz miatt fellépő veseelégtelenség, 
hiperglikémia, de akár gyógyszer mellékhatása is lehet! 
A szájszárazság nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes 
is, hiszen ezáltal nő a fertőzésveszély, mivel a nyál segít 
megelőzni a káros mikroorganizmusok elszaporodását, 
tisztán tartja a szájüreget, semlegesíti a savakat. Ráadá-
sul ekkor könnyebben berepedezhetnek az ajkak, a száj 
szélei is, mely igencsak fájdalmas érzés!

Fogíny/fogágy gyulladás
Nem ritka, amikor visszatérő fogíny- vagy fogágy 

gyulladás hívja fel a figyelmet a cukorbetegségre. A ma-
gas vércukorszint – ahogy már említettük – kedvez a kór-
okozók elszaporodásának, ami miatt gyulladás alakulhat 

ki. Ennek tünetei a vörös íny, fájdalom/érzékenység, gya-
kori fogínyvérzés, szájszag.

Gombás és egyéb fertőzések
A fertőzések nem csak a fogakat/fogínyt érinthetik, de 

lényegében bármit, így a szájüreg egyéb részét is, ezért 
gyakoribb a cukorbetegeknél az afta és a szájpenész is. 
Ráadásul a kialakult sérülések is nehezebben gyógyul-
nak be, így egy-egy probléma akár krónikussá is válhat! 
A fertőzésekre leginkább azok figyeljenek, akik amel-
lett, hogy diabétesszel küzdenek, fogprotézist is visel-
nek, hiszen, ha rosszul tisztítja, az még nagyobb mér-
tékben növeli a fertőzésveszélyt – mondja a Cukorbe-
tegközpont diabetológusa.

Fogak elvesztése
Legsúlyosabb esetben a cukorbetegség a fog(ak) el-

vesztését is okozhatja, hiszen egy súlyos gyulladás, fog-
ínysorvadás, csontpusztulás következtében a fogak meg-
lazulnak, majd kiesnek.

Ezeket tegyük a fogak egészségéért
● megfelelő kezeléssel tartsuk kordában vércukorszinte
● fontos az étrend: dietetikus által előírt szénhidrát-

szegény, vitamindús, rostban gazdag étrendet kövessünk
● félévente járjunk fogászati szűrésre
● rendszeresen szabaduljunk meg a fogkőtől
● használjunk fogmosás után fogselymet
● megfelelően tisztítsuk fogainkat!

Az anyagcsere fokozására számos mód-
szer létezik, de némelyik jobban műkö-
dik, mint a többi. A következő 5 hatékony 
anyagcsere-fokozó tanácsot érdemes meg-
fogadni.

Ébredj korán

A napot azzal a legjobb indítani, hogy előző este biz-
tosítod, hogy jól aludj. A megfelelő alvás segít, hogy kel-
lő energiád legyen, és ezt fokozhatod egy rövid nyújtással 
a reggeli előtt, amely segít, hogy jobb legyen a közérzeted.

Ha teheted, válassz kényelmes ruhát a napra, amely-
ben könnyen mozogsz, és jól érzed magad. Ha megvan a 
ruhában a mozgásszabadságod, az segíthet, hogy aktívabb 
legyél nap közben.

Fokozd az anyagcseréd munka közben
Ha ülőmunkát végzel, akkor tarts rövid szüneteket, ami-

kor fel tudsz állni a székből, és sétálsz, mozogsz egy kicsit. 
A rendszeres mozgás nem csak azért fontos, hogy égesd a 
kalóriákat, de a koncentrációképességedre, a produktivitá-
sodra is jótékonyan hat.

Ebédre válassz tápláló ételt, amely fehérjében gazdag, 
és egyéb anyagcsere-fokozó összetevőkben. Figyelj oda 
arra, hogy ha nem vagy éhes, ne nassolj unalomból, inkább 
tarts olyankor 5 perc szünetet, és sétálj egyet.

Mozogj többet otthon is
Tudtad, hogy a takarítás is fokozza az 

anyagcserét? A lakás körüli teendőket vé-
gezd úgy, hogy közben minél többet tudj 
mozogni. Néhány takarítási feladat meg-
közelíti egy edzés hatékonyságát. Tegyél 
otthon egy-egy extra utat a lépcsőn, dol-
gozz állva a laptopodról, sétálj, miközben 
telefonálsz, hogy minél többet mozoghass.

Étkezz tudatosan
Az ételek alapos megrágása is segíti a 

fokozott kalóriaégetést, a fehérjében gaz-
dag ételek pedig támogatják az izomtö-
meg növekedését, ha mellette mozogsz is. 
A szervezetnek többet kell dolgozni a rost-
ban gazdag ételek emésztésekor. Kombi-
náld egymással a fehérjékben és rostokban 
gazdag élelmiszereket, ez hosszabb időre 
eltelít. Figyelj oda az éhség valódi jelei-
re, hogy különbséget tehess a valódi éh-

ség és a stresszevés között.

Mozogj rendszeresen
A testmozgás vitathatatlanul a legjobb módszer arra, 

hogy fokozd az anyagcseréd. Egy intenzív edzés órákon 
át jótékony hatással van az anyagcserére, az erősítő edzés 
pedig különösen jó anyagcsere-fokozó hosszú távon. De ha 
kezdő vagy, és még nem végzel komolyabb edzéseket, ak-
kor sincs okod az aggodalomra, hiszen a könnyebb edzé-
sek is égetik a kalóriákat, javítják az egészséged és az ál-
lóképességed.

Még ha tudja is az ember, hogy mit kel-
lene ennie, és mennyit, akkor is lehetnek 
olyan tényezők, amelyek miatt akkor is 
eszik, amikor nem éhes.

Ezen tényezők egyike a stressz, amely fokozhatja az 

érzelmi evést. Milyen okai lehetnek a stresszevésnek, ér-
zelmi evésnek?

A kortizol okozta sóvárgás
A stressz megnöveli a stresszhormon, az úgynevezett 

kortizol szintjét a szervezetben. A kortizolnak 
alapvetően jótékony funkciója van, de a kró-
nikus stressz okozta túlzott kortizolszint már 
számos problémát, többek között sóvárgást 
okozhat a sós vagy édes ételek után.

Társasági evés
A stressz enyhítésének egyik remek mód-

ja mások társaságában tölteni az időt, és ez 
gyakran jelent közös evést is. Egy jó kávé 
és sütemény társaságában kisírni a bánatot a 
barátnőknek, összeülni a srácokkal egy be-
szélgetésre, filmnézésre, és megbontani né-
hány zacskó rágcsálnivalót stb. Rövid távon 
ettől jobban érezheti magát az ember, de ké-
sőbb megbánhatja.

Ideges rágcsálás
Néhányaknak az ideges, szorongó helyzetekben in-

gere támad arra, hogy rágcsáljon valamit. Van, aki a kör-
mét rágja, míg mások nassolnak, esznek ilyenkor, még ha 

nem is éhesek. De akár az unalom is kiválthatja ugyan-
ezt az ingert.

Gyermekkori rossz szokás
Sokaknak vannak olyan megnyugtató gyermekkori em-

lékei, amelyeknek része valamilyen étkezés is. Függetle-
nül attól, hogy a szülők édességgel jutalmaztak-e, sütivel 

bánat esetén, vagy a kedvenc ételt készítették va-
lamilyen siker megünneplésére, ez is hozzájárul-
hat az érzelmi evés kialakulásához. Ez azt jelen-
ti, hogy stressz esetén a kedvenc ételekben keres 
megnyugvást az ember. A hatékonyabb megküz-
dési stratégiák kialakítása segíthet megszabadul-
ni ettől a rossz szokástól.

Az érzelmek elfojtása
Egy másik oka lehet az érzelmi evésnek az, 

ha a kellemetlen érzéseket azzal próbálja valaki 
elhallgattatni, hogy eszik rájuk valamit. Például 
a másik emberrel való konfrontáció, nyílt kom-
munikáció helyett a csalódást egy kis nassolni-
valóval kezeli. Az étel elvonhatja a hangsúlyt a 

haragról, a félelemről, a szorongásról és egyéb kellemet-
len érzésekről, amelyeket elfojtanánk.

Az érzelmi evésnek tehát számos oka lehet. Mivel hosz-
szú távon sem az alaknak, sem az egészségnek nem tesz 
jót, fontos tudatában lenni annak, mi váltja ki az érzel-

mi evést, ezeket a tényezőket érdemes szemmel tartani, 
és egészségesebb megküzdési stratégiákat kifejleszteni a 
probléma kezelésére.
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A legjobb ételek 
haspuffadás ellen

A haspuffadás elég kellemetlen. A sok nehéz étel és 
a mozgás hiánya egyaránt hozzájárul ehhez az igen-
csak gyakori tünethez. Na de mit is kell csinálni, el-
sősorban mit kell enni ahhoz, hogy mihamarabb ja-
vuljon a közérzeted?
Egyél sok friss zöld-
séget és gyümölcsöt

A megterhelt gyomrot 
nem szabad tovább kínoz-
ni, és elsősorban a könnyű, 
emésztést serkentő ételek-
re kell ilyenkor nagy hang-
súlyt fektetni. Magas rost-

tartalmuk miatt fogyassz 
ilyenkor nyers zöldsége-
ket és gyümölcsöket, hogy 
emésztésed minél hama-
rabb beindulhasson. Még 
többet tehetsz a gyors ja-
vulásért, ha a citrusféléket 
(narancsot, citromot, kivit, 
grapefruitot) helyezed elő-
térbe, hiszen magas savtar-
talmuk még inkább felpör-
getik az emésztőrendszer 
működését.

Könnyű ebédek és 
vacsorák

Ha puffadt a hasad, va-
lószínűleg úgysem a töltött 
káposzta felé ácsingózol, 
ám még ha a szemed kí-
vánja is, mindenképpen fe-
lejtsd el egy ideig a tipikus 
magyar fogásokat. Ezek 
helyett válassz inkább gyo-

morkímélőbb ínyencsége-
ket, úgy mint a grillezett 
zöldségeket, halat, eset-
leg csirke- vagy pulyka-
mellet. Nem csak köny-
nyű főételeket kreálhatsz 
ezekből a hozzávalókból, 
de ínycsiklandozó menüt 
rittyenthetsz, ráadásul igen 
kevés idő alatt.

Fogyassz rostban 
gazdag köreteket
A könnyű főétkezések-

kor fontos, hogy olyan kö-
reteket válassz, amik nem 
rónak plusz terheket az 
emésztőrendszerre (igen, 

sajnos a sült krumplit min-
denképpen el kell felej-
tened). Jót teszel szerve-
zetednek, ha rostban gaz-
dag gabonákat fogyasztasz 
a könnyű fogások mellé. 
Tökéletes választás a kö-
les, barna rizs, quinoa vagy 

akár a zabpehely is. Hidd 
el, gyomrod és emésztő-
rendszered igen gyorsan 
meg fogja hálálni a gon-
doskodást.

Gyömbér
A gyömbér egy igazi 

csodanövény, amely nem 
csak a különböző fertőzé-
ses megbetegedések ese-
tén nyújt gyors és haté-
kony segítséget, de túlter-
helt gyomor esetén is ér-
demes fogyasztanod. Re-
mek béltisztító és fertőt-
lenítő hatása révén támo-
gatja az emésztést, csök-
kenti a puffadást. Mind-
egy, hogy gyömbértea 
vagy fűszer formájában 
fogyasztod, egész biz-
tosan sokkal jobb lesz a 
közérzeted, ha beépíted 

az étrendedbe hasonló ba-
jok esetén is.

Reggelire citromos 
vizet

Ha úgy ébredsz, hogy 
a haspuffadás reggelre 
sem enyhült, igyál meg 
egy nagy pohár forró vi-
zet úgy, hogy előtte egy 
kevés frissen facsart cit-
romlét keversz bele, még 
mielőtt bármilyen más 
szilárd táplálékot vennél 
magadhoz. A citrom mé-
regtelenít, aktivizálja az 
emésztőrendszert, emel-
lett puffadásgátló hatású.

A tésztához: 20 dkg liszt, 5 dkg margarin, 5 dkg porcu-
kor, 1 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 evő-
kanál kakaópor, 1 tojás, kevés tej

A krémhez: 4 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 1 
csomag vaníliás cukor, 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor

A töltelékhez: 1 csomag babapiskóta, rum aroma, tej
A tetejére: 10 dkg tortabevonó csokoládé, 2 evőka-

nál olaj
Elkészítése: A tésztához a lisztet a margarinnal, a cu-

korral, a szódabikarbónával, a mézzel, a kakaóval, a tojás-
sal és kevés (kb. fél dl) tejjel összegyúrjuk. Ebből a tepsi 
hátán (20 × 32 cm) két lapot sütünk. A krémhez a pudingot 
a tejjel és a vaníliás cukorral megfőzzük, levesszük a tűzről, 
majd addig kavarjuk, amíg kihűl. A porcukrot a margarinnal 
habosra kavarjuk, és a kihűlt pudinggal jól összekeverjük.

Az egyik megsült lapot tepsibe helyezzük, erre kenjük 
a krém felét. Babapiskótákat rumos tejbe áztatunk, és ezt 
a krémre terítjük. Rákenjük a maradék krémet, majd ráhe-
lyezzük a második lapot. A tetejét olvasztott csokoládé-
val vonjuk be.

Rumos babapiskótás krémes

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

Két barát egész este egy bárban iszogat.
– …! – szólal meg hirtelen egyikük.

Kétbetűsek: AS, AZ, 
ÉB, LÁ, LE, MÁ, NE, SZ, 
TŰ, ZA, ZB, ZO.

Hárombetűsek: ABA, 
ALF, ÁBI, ÁCS, ÁLD, 
BEO, COS, DEM, ENI, IRL, 
KÁM, MÁR, PÁT, SÉT, 
TAO, TTY, VAR, YBL, ZET.

Négybetűsek: ÁTOK, 
EMMA, GROG, INAL, 
IRAK, LORD, MENT, 
MERT, OKTO, RUTA, 
SZÁL.

Ötbetűsek: ARCOD, 
BEMAR, BROSS, DUSÁN, 
FRANK, IGYÁL, KUPEC, 
LATOL, MACUS, ÓMA-
MA, SANYI, TROLI.

Hatbetűsek: ÁTALAG, 
BAGETT, BAMAKO, BÁ-
LOZÓ, BILLEG, DANTON, 
ELLIKE, GYŰRŰS, KALO-
DA, KÉTÉLŰ, LEITAT, LE-
LENC, NANSEN, SÁPA-
DÓ, SKÁLÁZ, SÓADAG, 
TEMESI, TOMIKA, TÖB-

BET, VÁRADI, ZÁROLT, 
ZLATAN.

H é t b e t ű s e k :  A R A -
NYOS, BALANSZ, BÁR-
MELY, ELKOBOZ, GIGA-
CÉG, NYALÓSÓ, ODA-
UTAL, SZEMERE.

Nyolcbetűsek: KARÓS 
BAB, NEMULASS.

Tízbetűsek: ELMOSÓ-
DOTT, NYALAKODIK, 
OBOASZÓLAM.

Tizennégy betűsek: 
MEGTISZTOGATÁS, SZA-
LONKÉPTELEN.
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