Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!
Index 08776

Tarpai József az új elnök
Tisztújító közgyűlés a nagycsaládosoknál

Legyen Ön is a partnerünk!

,,A kihívások ,,
inspirálnak engem

6. oldal

Iskolatáska és
10 ezer forint

5. oldal

Speciális igényű
gyerekek rehabilitációja

4. oldal

2. oldal

Otthon a
világban

3. oldal

2020. szeptember 23. • XXIV. évfolyam, 39. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Bőséges kínálat,
csökkenő kereslet

Megmaradásunk a tét
A KMKSZ XXXI. tisztújító közgyűlésén

S

zeptember 19-én
soron kívüli tisztújító közgyűlést tartott
vidékünk egyik legdinamikusabban fejlődő
civil szervezete, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
(KMNE). A beregszászi református gyülekezet udvarában megtartott esemény részt-

vevőinek és családjaik
életére Taracközi Ferenc református lel kész és Marosi István görögkatolikus
parochus kérte Isten
áldását.
A megjelenteket a fó
rum moderátora, Dancs
György, az egyesület egyik
alelnöke üdvözölte.
Folytatás a 2. oldalon

Creative-an Pógár Tamással

A
Részletek a 6. oldalon

koronavírus-járvány okozta nehézségek mellett a jelenlegi időszakban a kárpátaljai magyarságnak
számos más kihívással is
szembe kell néznie. Ezek
jelentős része abból fakad,
hogy az ukrán hatalom to-

vábbra is igyekszik kiszorítani az itteni nemzetrész
tagjait a döntéshozó testületekből, ezzel megakadályozni, hogy saját maga döntsön a sorsáról, hangzott el
a KMKSZ XXXI. tisztújító közgyűlésén. Márpedig
a legnagyobb érdekvédel-

mi szervezet, a KMKSZ céljai változatlanok. Továbbra
is következetesen kívánjuk
képviselni a megye magyarságának érdekeit, amely a
szülőföldön való megmaradást és boldogulást célozza.
Ezért is tekinthető sorsdöntőnek az október 25-re kiírt

Az összefogás ereje
Csongor is utat épít magának

helyhatósági választások.
A KMKSZ-nek a Rákóczi
Főiskola udvarán megtartott fórumán a közel 42 ezres tagságot a megyeszerte
jegyzett 112 alapszervezetből 317 küldött képviselte.
Folytatás a 2. oldalon

K

árpátalján egyre
több magyar település lakóinál betelt a
pohár: elegük van a sáros, tengelytörő utakból.
S magad, uram alapon
összefogtak, hogy változtassanak ezen.
E téren – mint oly sok
másban is – a nagydob
ronyiak voltak az úttö
rők. A médiának köszön
hetően már nem csak a
vidék, de a határon túl
is értesültek róla, hogy
a Nagydobrony Térség
Fejlesztéséért civil szer
vezet támogatásával és
vezetésével, a lakosság
önkéntes felajánlásai
nak és kétkezi munká
jának köszönhetően las
san a nagyközség min
den utcája aszfaltburko
latot kap. Az elmúlt he
tekben a környező tele
pülések lakói is kezük
be vették sorsukat.
Folytatás az 5. oldalon
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Közélet

Újabb stációkkal bővült a szoborút

Otthon a világban

Egyedülálló kezdeményezéssel rukkolt elő a Pro Arte Munkács
civil szervezet (elnöke Matl Péter), amikor 2014-ben vidékünkön
megszervezte az első szobrásztábort. Tette ezt azzal a céllal, hogy
tágabb régiónkban, amely felöleli Magyarország, a történelmi
Galícia és a velünk szomszédos Szlovákia, Lengyelország és Románia térségeit, szoborutat létesít. Méghozzá úgy, hogy az évente megrendezett szimpóziumokon elkészült alkotásokat az említett térség településeinek ajánlja fel. Az elmúlt hat év alatt összesen félszáz műalkotással gazdagodott ez a régió. Az idén augusztus elején Makkosjánosiban megrendezett, immár hetedik szobrásztáborban készült alkotásokból kettőt most vasárnap avattak
fel két szomszédos beregvidéki településen.
Az idei szobrásztábor jó ér
zékkel a családot helyezte a kö
zéppontba. Az első helyszínen,
Macsolán a református templom
melletti parkban felállított fém
ből készült szoborról maga az
alkotó, ifj. Hidi Endre beszélt.
A különböző méretű félköríves
koncentrikus kört alkotó, eny
hén egymás felé dőlő fémleme
zek a család biztonságot nyújtó,
óvó szeretetét szimbolizálják,
hangsúlyozta a művész. A góti

polgármestere megköszönve a
szobor készítőjének felajánlását,
arról szólt, hogy az elképzelések
szerint a szobor körül hamarosan
rendezett park és játszótér létesül.
Tiszacsoma központjában, a
szoboravató ünnepség második
helyszínén Matl Árpád, a Pro
Arte Munkács projektmenedzsere
beszédében azt emelte ki, hogy a
kárpáti régióban folyamatosan új
stációkkal bővülő szoborút igazi
európai kezdeményezés.

kus formák a család szentségére
utalnak, a kisebb méretek pedig
a különböző nemzedékeket jele
nítik meg, és egyben a folytonos
ságról, a gyarapodásról szólnak.
Szilágyi Mátyás, Magyaror
szág Beregszászi Konzulátusá
nak főkonzulja azt hangsúlyoz
ta, hogy nemzeti kormányunk
minden olyan törekvést támogat,
amely a határon túli nemzetré
szek identitásának megőrzését, a
lokálpatriotizmust, az otthon való
boldogulást segítik elő. Márpedig
mindehhez nagyban hozzájárul a
rendezett környezet, valamint a
köztereken álló színvonalas mű
alkotások. Ezek nem csupán az itt
élők szépérzékét finomítják, egy
szersmind az otthonosság érzetét
is növelik. Ne feledjük el azt sem,
hogy egy-egy rendezett környe

Szilágyi Mátyás főkonzul a
szoborút kapcsán arra emlékez
tetett, hogy egy-egy, a települé
seinken felavatott köztéri alko
tás nem csupán mindennapi szel
lemi-esztétikai élményt nyújt az
ott élők számára, hanem egyben
fontos identitásfejlesztő tényező
is. Az összetartozás érzése mel
lett a megmaradásba vetett hi
tet is erősíti.
Korzs Bogdan, a Tiszacsomán
felállított, homokkőből faragott
mű alkotója arról beszélt, hogy
a szobor voltaképpen egy meg
szelt körtét ábrázol. Maga a kör
te forma a női testet vetíti elénk,
amely, tudjuk, hogy a termé
kenység megtestesítője. A körté
ben látható hét mag hét gyerme
ket vizionál.
Matl Péter annak a reményé

zetben elhelyezett szobor, annak
látványa, nem csupán a helybé
liek számára jelent a mindennapok során felüdülést, emellett tu
ristacsalogató vonzereje sem el
hanyagolható.
Matl Péter, a szobrásztáborok
megrendezésének ötletgazdája an
nak a reményének adott hangot,
hogy a folyamatosan bővülő szo
borút hozzájárul annak a kulturá
lis régiónak a megteremtéséhez,
amely vidékünket a legkedveltebb
turisztikai térségek sorába emeli.
Sebestyén Róbert, Macsola

nek adott hangot, hogy ezek a
modern alkotások remélhetően
sokat segítenek az itt élő fiata
loknak abban, hogy befogadják
az új, modern művészi forma
nyelvet, hogy a modern esztétika
mindennapi életük részévé válik.
A szervezőknek és a szpon
zoroknak Kovács Szvitlana,
Tiszacsoma polgármestere mon
dott köszönetet. Végül Jancsik
Szilveszter tanuló a család fon
tosságáról megfogalmazott gon
dolatokat tolmácsolta.

Eszenyi Gábor

A KMKSZ XXXI. tisztújító közgyűlésén

Megmaradásunk a tét

Elejét lásd az 1. oldalon
Elnöki beszámolójában
Brenzovics László először az el
ért eredményeket vette számba.
Szólt arról a hatalmas sikerről,
hogy a KMKSZ és az UMDSZ
összefogásának eredményeként a
megyei tanácsba legutóbb nyolc
magyar képviselőt küldhettünk, s
ezzel egy olyan ütőképes frakció
alakulhatott meg, amely jelentő
sen befolyásolta a testületben ho
zott döntéseket. Ennek köszönhe
tően vidékünkön jelentősen javult
az utak minősége. Az elmúlt öt
évben főként a magyar kormány
nak köszönhetően 56 millió dol
lár támogatás érkezett a megyébe,
s ebből a pénzből iskolák, óvo
dák, szociális intézmények tu
catjai újulhattak meg. Ami bizta
tó, hogy minden feltétel adott ah
hoz, hogy a nagyszabású projekt
folytatódjék.
Az Egán Ede Gazdaságfej
lesztési Programnak köszönhe
tően egyre több kárpátaljai kis-és
közepes vállalkozás kerül ver
senyhelyzetbe. 2016 óta mint
egy ötezer üzleti terv megvaló
sítását segítette elő a jótékonysá
gi szervezet, ami mostanra kéz
zelfogható eredményeket hozott,
különösen a vidék mezőgazda
ságában. Jó hír, hogy a folyamat
a jövőben sem áll le, a követke
ző pályázat valószínűleg még az
ősszel meghirdetésre kerül. Meg
nyugtató, hogy a magyar kor
mány kiemelt figyelemmel kí
séri az itteni nemzetrész sorsá
nak alakulását, támogatása tö
retlen. Reméljük, így marad ez
a jövőben is.
Közösségünknek a megpró
báltatásokból és a kudarcokból
is kijutott bőven az elmúlt esz
tendőkben, mutatott rá az elnök.
Nagy reményeink foszlottak szer
teszét a legutóbbi ukrajnai elnök
választás után. Kezdődött azzal,

hogy nem hoztak létre olyan kör
zetet, ahol a tömbmagyarság együtt
szavazhatott volna. Folytatódik a
kiszorítósdi, intézményeinket tör
vénytelenségekkel vádolják. Bom
bariadók és fenyegető levelek, em
lékezzünk vissza, ezek jellemezték
a legutóbbi Szent István-napi ün
nepségeinket. Ami talán az egész
ben a legelszomorítóbb: egyetlen
ukrajnai politikai erő sem ítélte el
a magyar közösségeket ért támadá
sokat. Ilyen feszültségek mellett ké
szülünk az újabb megmérettetésre.

Sajnálatos módon az UMDSZ-szel
nem sikerült egy közös listát ös�
szeállítani, ám az együttműködést
helyi szinten, különösen ott, ahol a
magyarok kisebbségben élnek, to
vább tudjuk folytatni. Mint említet
tük, az október végi választás tétje
igen nagy. Most dől el, hogy lesz-e
igazi cselekvőkész magyar képvise
let az új önkormányzatokban, vagy
a kárpátaljai magyarság közösség
ként megszűnik létezni és fokoza
tosan beolvad.
A tisztújító közgyűlésen egy
hangú szavazattal újabb három
évre Brenzovics Lászlót válasz
tották a KMKSZ elnökévé. Alel
nökként Barta József és Gulácsy
Géza irányítja a szervezet munká

Tisztújító közgyűlés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületében

Tarpai József az új elnök
Elejét lásd az 1. oldalon

Mint elmondta, azért kell so
ron kívül elnökválasztást tartani,
mert a korábbi elnök lemondott,
családjával Magyarországra te
lepedett át. (Török Dénes egyéb
ként Magyarországról költözött
ide kárpátaljai feleségével, itt
nevelték ez idáig négy gyönyörű
gyermeküket, s most 24 év után
itthonról hazatértek.)
Szinte napra pontosan 8 éve
alakult meg a KMNE 34 csa
lád részvételével, azóta vezetem
a tagság bizalmából az egyesüle
tet – kezdte beszámolóját a lekö
szönő elnök. – Ezen időszak alatt
közel 800 család kérte felvételét
az egyesületbe, ami gyerekekkel
együtt mintegy 4000 embert jelent,
így kimondhatjuk, hogy Kárpátal
ja egyik legnagyobb civil szerve
zetévé váltunk, és minden nehéz
ség ellenére folyamatosan, dinami
kusan fejlődünk mind a mai napig.
Török Dénes elmondta, hogy
havonta 5-10 család kéri felvé
telét az egyesületbe, mely iga
zolja: van igény arra, hogy a ke
resztény értékek mentén, a csa
ládot, házasságot, gyermekvál
lalást fontosnak tartó családok
közösséget alkossanak, megis
merjék egymást, ebből erőt me

rítsenek a mindennapokra, egyút
tal az általuk megélt értékeket be
mutassák, vonzóvá tegyék a felnö
vekvő ifjúság és a még kiscsaládo
sok számára.
A továbbiakban az elnök az
eredményekről szólva beszámolt
arról, hogy egész évben a progra
mok, lehetőségek széles tárházát
biztosítják tagcsaládjaik számára.
A Kárpátokban vásárolt üdülőjüket
egész évben látogathatják, nyaran
ta tóparti pihenést biztosítanak szá
mukra, számtalan kül- és belföldi
utazás, családos, házaspáros, gya
logos, kerékpáros, evezős progra
mok, segélyakciók, klubfoglalko
zások, vetélkedők, ösztöndíj prog
ram stb. várja tagjaikat.
Török Dénes elmondta, hogy
az elmúlt évtől kezdve szerkeze
ti változás történt, az eddigi el
nök, elnökség, irodai alkalmazot
takon, programfelelősökön kívül
az elnökségen belül 4 alelnök se
gíti az egyesület munkáját. Az el
nökből és az alelnökökből álló ve
zetőség heti rendszerességgel ülé
sezik – a karantén időszakában ez
online valósult meg – és tekinti át
az aktuális kérdéseket, problémá
kat, ezzel nyújtva segítséget az iro
dai munkatársaknak a havi rend
szerességgel ülésező elnökség ál
tal meghozott döntések végrehaj

ját. Átadásra került a Fodó Sán
dor-ösztöndíj, több kategóriában
a Fodó-díj, illetve átnyújtották a
KMKSZ-hűségdíjakat. A küldöt
tek a közgyűlés végén nyilatko
zatot fogadtak el, melyben kérik
a kárpátaljai magyar lakosságot,
hogy saját sorsa és az itteni ma
gyarság jövője érdekében októ
ber 25-én vegyen részt a hely
hatósági választásokon és sza
vazataival segítse a magyarság
érdekképviseletének a biztosí
tását. „Mindenki szavazzon ma
gyar pártra és a magyar párt je
löltjére!” A közgyűlés sajnálatos
nak tartja, hogy a várakozásokkal
ellentétben nem történtek pozitív
változások a kisebbség jogainak
terén. Tovább folytatódnak azok

az ukrajnai törvényalkotási intéz
kedések, melyek a nemzetiségek
jogainak jelentős mértékű szűkí
tését eredményezték.
A küldöttgyűlés a kárpátal
jai magyarok nevében köszöne
tet mondott a Magyar Kormány
nak az itteni nemzetrésznek nyúj
tott erkölcsi és anyagi támogatá
sáért. „Nagy segítséget jelent kö
zösségünk számára, hogy a ki
alakult nehéz helyzet ellenére is
folytatódhatnak azok a szociális
és gazdasági támogatások, me
lyek az elmúlt években is nagy
ban segítették a kárpátaljai ma
gyarok megmaradását szülőföld
jükön” – áll a nyilatkozatban.

Kovács Elemér

tásában. Egyben az alelnökök
egy-egy területért felelnek, fo
lyamatos, napi kapcsolatban
vannak az irodai munkatárasak
kal, programfelelősökkel, figye
lemmel kísérik a hozzájuk tar
tozó ügyeket, sok energiát, időt
töltenek azzal, hogy minden
rendben történjen. Az egyesü
let sikerének záloga, hogy kö
zösen terveznek, közösen hoz
nak felelősségteljes döntése
ket, mondta. Végezetül megkö
szönte a munkatársak és az el
nökség eddigi munkáját, illetve
köszönetet mondott a tagságnak
az iránta tanúsított bizalomért.
A továbbiakban alapszabálymódosításokat fogadtak el, be
mutatkozott a jelölést elválla
ló két elnökjelölt – Szűcs Zol
tán és Tarpai József. Titkos sza
vazással a küldöttek Tarpai Jó
zsefet választották elnökké. Az
új elnök megköszönte a bizal
mat, s megerősítette a tagságot,
hogy az elnökséggel közösen a
továbbiakban is igyekeznek a
kitűzött célokat és értékeket kö
vetve végezni majd munkájukat,
hogy azzal az egyesület épülését
szolgálják. Tarpai József a közö
sen gondolkodás, a közösségépí
tés, -erősítés fontosságát emelte
ki, amely megmaradásunk egyik
fontos záloga.
A közgyűlés – melyet a Him
nusz és a Szózat eléneklése fog
lalt keretbe – meghitt baráti be
szélgetéssel ért véget.

Kovács Erzsébet
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Közösség
Kerekasztal-beszélgetés a Máltai Szeretetszolgálatnál

Speciális igényű gyerekek
rehabilitációja

Kárpátalján sajnos még mindig
nincs megfelelő egészségügyi és
oktatási hálózat kiépítve a sérült gyermekek számára. Pedig igencsak sokan igényelnék
ezt. Ezért is kereste a megoldási lehetőségeket a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászi Járási Szervezete (MSZ BJSZ).
A magyarországi Rejtett Kincsek Down Egyesülettel közösen indított „Health4all” – Kapacitásépítés az egészségügyi el-

piákat. Mint megtudtuk, a prog
ram első részében helyi szakem
bereket képeztek ki. A tréningek
alkalmával magyarországi szak
emberek segítettek nekik elsajátí
tani minden olyan szükséges kom
munikációs módszert, amely a ha
tékony munka részét képezi, emel
lett nagy hangsúlyt fektettek a gya
korlati módszerek elsajátítására is.
Makuk János arról is beszá
molt, hogy „öt lábon állva” pró
bálnak segíteni a sérült gyereke

látórendszerben a speciális igényű gyermekek számára – programja keretében immáron több
mint egy éve Beregszászon is elindult a fogyatékossággal élő,
illetve speciális nevelési igényű
gyerekek korai fejlesztése.
Mint Makuk János, az MSZ
BJSZ igazgatója a szervezet
Rozsoskert utcai székházában
szeptember 17-én szervezett ke
rekasztal-beszélgetésen elmond
ta, ezzel a programmal olyan
gyermekeknek tudnak segíte
ni, akik hátrányos helyzetükből
vagy más problémákból adó
dóan nem részesülnek megfe
lelő egészségügyi ellátásban. A
program segítségével fogyaté
kos gyermekek juthatnak el szű
rővizsgálatokra, időben kaphat
nak megfelelő fejlesztést, reha
bilitációt, egyénre szabott terá

ken, illetve felnőtteken. Az első és
legrégebbi a mozgássegítő és az
otthonápolást segítő eszközök köl
csönzése és szervizelése – jelenleg
több mint ezer ilyen eszköz – ke
rekesszék, járókeret, járóbot, man
kó, könyökmankó, betegágy, mo
bilvécé, kádlift stb. – van kiad
va Ungvártól Rahóig. A budapesti
Pető András Intézet közreműködé
sével a központi idegrendszeri ká
rosodással élő csecsemők, gyerme
kek és felnőttek mozgásszervi szű
rővizsgálatára is lehetőséget nyúj
tanak, illetve évek óta alkalmazzák
a Pető-féle konduktív gyógypeda
gógiai módszert, amely a szervezet
önregenerálódására alapozva fej
leszti a mozgásképességet. Ennek
során nem a fogyatékosságot pró
bálják megváltoztatni, hanem a sé
rülteknek megtanítják/újratanítják,
hogyan tudnak a környezethez al

Hangversennyel zárult a
ZeneVarázslat képzés Beregszászban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020-ban első
alkalommal hirdette meg
a ZeneVarázslat című képzést. A program célja az volt,
hogy minél közelebb hozza a
gyermekekhez a klasszikus
zenét. A foglalkozások január-augusztus folyamán valósultak meg. A képzést lezáró
koncertre, valamint az ösztöndíjak és oklevelek átadására szeptember 19-én került sor a Rákóczi Főiskolán.
A jelenlévőket Váradi Natá
lia, a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány irodaigazgatója kö
szöntötte. „A zenei nevelés nagy
szerepet játszik egy ember sze
mélyiségének formálódásában.
Ezért döntöttünk úgy, hogy a
klasszikus zene oktatását is elő
segítjük a tehetséggondozás te
rén. A képzés 30 óra kezdő és 30
óra haladó szinten valósult meg.
Ma pedig azokat a tehetségeket
ünnepeljük, akik sikerrel vették
az akadályokat, és még inkább

belevetették magukat a zongorajá
ték világába” – hangsúlyozta.
A szigorított határátlépési sza
bályok miatt Várnagy Andrea zon
goraművész, a program oktatója
online videó formájában üdvözöl

te a gyerekeket. „Egy csoda való
sulhatott meg a félév során. Szor
galmas és tehetséges gyerekeket
ismerhettem meg, nagyon örülök,
hogy hozzájárulhattam én is a kép

kalmazkodni, a mindennapi fel
adatokhoz szükséges koordinált
működést elsajátítani. Emellett a
szervezet székházában lehetőség
nyílik a mozgás- és beszédfej
lesztés, illetve a gyógymasszázs
mellett a Neurofeedback terá
piára is. Ez utóbbinak a lénye
ge, hogy egy speciális műszer
rel az agy tevékenységét folya
matosan figyelve olyan tükröt
mutatnak az agynak, hogy az el
kezdi magát fejleszteni. Ez a te
rápia az egyik legmodernebb ta
nulási rendszernek számít napja
inkban, amely az agy működésé
nek szabályozásán keresztül fej
ti ki tartós hatását. Ottjártunkkor
bekukkantottunk egy ilyen te
rápiás foglalkozásra. A kis pá
ciens nyugodtan ült-feküdt egy
kényelmes nyugszékben. A fejé
re elhelyezett szenzorok és egy
készülék segítségével a szakem
ber nyomon követi a számítógép
kijelzőjén megjelenített EEG-je
leket, és amennyiben nem az el
várt hullámok mintázata rajzoló
dik ki, úgy a képzett tréner beállí
tásokat végez. Mint megtudtuk, a
készülék az agyhullámok ampli
túdójának csökkentését vagy nö
velését segíti, hogy a problémák
megszűnjenek, és az agy műkö
dése harmonikussá váljon. Ez a
terápia többek között segít példá
ul a viselkedési problémák, tanu
lási zavar, diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, fejfájás, alvászavar,
szorongásos kórképek, demencia
kezelésében.
Makuk János elmondta, hogy
jelenleg 200-220 sérült vagy spe
ciális igényű gyermek fejleszté
sét tudják vállalni, a terápia álta
lában 15-20 alkalmat jelent. Ab
béli reményének adott hangot,
hogy az egészségüggyel, illetve
az oktatásüggyel együttműködve
sikerül minél korábban kiszűrni
a fejlesztésre szoruló gyerekeket,
s a korai fejlesztésnek köszönhe
tően még nagyobb eredményeket
sikerül majd elérniük.
Ajánljuk minden sérült vagy
speciális igényű gyermeket neve
lő szülők figyelmébe ezt a lehe
tőséget, keresse fel bizalommal a
Beregszászi Járási Máltai Szeretet
szolgálatot a Rozsoskert u. 93. sz.
alatt, vagy a beregszaszi.maltai@
gmail.com e-mail címen, esetleg a
+380507858514 telefonon.
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Bercsényire emlékeztek az ungvári várban

Néma főhajtás és koszorúzás

Az elmúlt években ilyentájt élettel telt meg az ungvári vár udvara, hisz a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet
BercsényiFesztet rendezett az ódon falak tövében. Idén a nagyszabású népünnepélyt a koronavírus-járvány miatt sajnos nem tudták megtartani, de mint Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola valamint a PCS elnöke és Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke a sajtónak nyilatkozva fogalmazott,
úgy érezték, el kell jönni ide, s meg kell koszorúzni a dicső magyarnak, Bercsényi Miklósnak és feleségének, Csáky Krisztinának a szobrát, fejet kell hajtani előttük, hisz anno igen sokat tettek a vár, az azt körülölelő település fejlesztése érdekében, meghonosították a felvilágosult polgári lét szellemét a megyében, támogatták a kultúrát és a művészeteket.
A vasárnap szűk körben meg
tartott koszorúzási ünnepség
résztvevőit a PCS munkatár
sai üdvözölték, majd magyar és
ukrán nyelven idézték fel Ber
csényi Miklósnak – aki 1691től volt Ung vármegye főispán
ja – az alakját, tetteit. Ezt köve
tően a KMKSZ, a Rákóczi Főis
kola vezetői, valamint Magyar
ország ungvári és beregszászi

itt élőknek, ezért gondolták úgy,
hogy minden évben egy olyan
rendezvénnyel hívják fel rájuk a
figyelmet, amely közelebb van a
fiatalokhoz, a városhoz. Így in
dult a BercsényiFeszt, amelyet
a főkonzulátus által szervezett
jótékonysági Krisztina-bál elő
zött meg. Orosz Ildikó sajnálat
tal állapította meg, hogy idén ez
a nagyszerű esemény elmaradt, s

konzulátusainak képviselői elhe
lyezték a megemlékezés koszorú
it. Mihajlo Delehan, a Lehoczky
Tivadar Kárpátaljai Honisme
reti Múzeum megbízott igaz
gatója oklevelet adományozott
Brenzovics Lászlónak és Orosz
Ildikónak.
Csendes megemlékezés lé
vén nem hangzottak el beszé
dek, viszont a sajtó képvise
lőinek kérdésére válaszolva

reményét fejezte ki, hogy jövőre,
az ötödik évfordulón már méltó
ünnepséget tudnak majd tartani.
„Minden városnak megvan a
legnagyobb személyisége, akinek
a tevékenysége ahhoz a városhoz
köthető. Ungvárhoz kétségkívül
Bercsényi kötődik mint a magyar
történelem, Kárpátalja történeté
nek egyik legjelentősebb szemé
lyisége, egy csodálatos sorsú em
ber, aki korának egyik legművel

Orosz Ildikó elmondta, hogy a
BercsényiFesztet azért indítot
ták útjára négy évvel ezelőtt,
mert minden városnak meg kell
találni a saját gyökereit. Akkor
fog tudni fejlődni, ha ez a gyökér
minél mélyebbről szívja magába
a különböző korok kultúráját…
Bercsényi nagyon művelt em
ber volt. Az itt élő népek mind
egyikének a nyelvén beszélt, er
ről a XXI. század politikusai is
példát vehetnek, fogalmazott az
elnök asszony. Aki nagyra érté
kelte, hogy a KMKSZ kezdemé
nyezésére, a főkonzulátus támo
gatásával méltó emléket állítot
tak az ungvári várban Bercsényi
Miklósnak és Csáky Krisztiná
nak. De, mint mondta, egy szo
bor nem szólal meg, s a XXI. szá
zadban már nem sokat mond az

tebb képviselője volt, sok nyel
ven beszélt, egész életét hadako
zással töltötte, s aki tulajdonkép
pen az ungvári várat kora egyfaj
ta jelentős kulturális központjává
tette” – fogalmazott Brenzovics
László. Aki abbéli örömének is
hangot adott, hogy ennek a nem
zedéknek, a KMKSZ-nek sikerült
elsőként emléket állítani Bercsé
nyinek – korábban ilyen nem volt
még Magyarországon sem. (Az
ungvári várban felállított szobor
Győrfi Lajos alkotása.) S ha ün
nepséget nem is tarthattunk, meg
emlékezni kötelességünk, mond
ta az elnök.
Az esti órákban a város köz
ponti részén, a Bábszínház téren
az eddig fesztiválokból összevá
gott klipet vetítettek a szervezők.

Marton Erzsébet

zésükhöz. Remélem, adódik még
alkalom ezeknek a tehetségeknek
a kibontakoztatására” – fejezte ki
gratulációját.
Az ünnepélyes megnyitót kö
vetően meghallgathattuk a tizen
kilenc résztvevő zongorajátékát.
A tanult darabok bemutatását kö
vetően minden zongorista és ta
náraik 3000 UAH összegű ösz
töndíjjal, valamint értékes kotta
csomaggal gazdagodtak.
Az ösztöndíjakat, oklevele

ket és kottacsomagokat Váradi
Natália, a program szervezője,
a „GENIUS” Jótékonysági Ala
pítvány irodaigazgatója adta át.

Kurmay Anita

Kovács Erzsébet
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A Rákóczi Szövetség beiskolázási ösztöndíjainak átadásán

Minden gondotokat Ő reá
vessétek…

„Miért is nincs szárnyam, mint
a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?”
(Zsolt 55,7)
Isten nem azt várja tőlünk,
hogy mindenbe beletörődjünk,
azt sem kívánja, hogy izomsza
kadásig hajszoljuk magunkat akár
munkával, akár nagy felelősség
vállalással. Megérti a zaklatott
ember kesergését, és azt, hogy
vágyik a nyugalomra. Megérti a
szenvedő embert! Az Ő üzenete
neked és nekem is ugyanaz, ami
Dávidnak volt: „Vessed az Úrra a
te terhedet!” Légy Őhozzá biza
lommal, add át Neki a gondjaidat.
A problémáink megoldása
nem a rejtőzés, a terhek letakará
sa vagy eltagadása, lekicsinyíté
se, és nem is a menekülés. Egye
dül csak kínlódunk és kínozzuk
magunkat és a környezetünket.
Szenvedünk és szenved tőlünk a
környezetünk is. Panaszkodj Is
tennek! Mondd el neki bizalom
mal azt, ami fáj, amit szégyellsz,
amit szeretnél, amitől félsz! Min
denhol és minden helyzetben,
minden időben mondhatod biza
lommal Istennek: „Nem bírom!
Szeretném, ha szárnyaim lenné
nek, mint a galamboknak és elre
pülhetnék. Nyugalomra vágyom.
Uram, segíts, vedd el ezt a nagy
terhet, fájdalmat rólam!” Add oda
Istennek azt, ami miatt megterhe
lődtél, elfáradtál! Persze, mindezt
megérted és elfogadod, de a vála
szod is már kész: „Na jó, leteszem
terheim Istennek, de az üres pénz
tárcámmal mi lesz? A feleségem
természete sem változik meg, és
nem jön vissza, akit szerettem, a
halottam nem támadt fel, és a gyá
szom megmarad...”
Ez lehet, hogy így van! De
ne kezdd feltételekkel, és ne légy
előre bizalmatlan, ha az Úrtól vá
rod a nyugalmat! Először maga
dat vidd oda a kereszt alá és add
oda egészen Jézusnak! Mert Ő a
töredelmes szívet meg nem veti,
fülei nyitva vannak és szíve szeret
téged, szabaddá akar tenni Isten.
Nyugalmat akar adni neked. Add
át magadat és terheidet az Úrnak
egészen, és várj türelmesen!
Az elmúlt napokban valaki
nek azonnali anyagi segítséget
kellett nyújtanom, bár az illető
nem kért, de megtudtam, hogy
éhezik, és élelemre van szüksége,
ruhája sincs, csak egyetlen vál
tás. Mit tegyek? Mondjam neki,
hogy kedves, imádkozzál, majd
megsegít az Úr Isten!? Mondtam
ezt is! De nekem azonnal csele

kednem kellett. Élelmet és ruha
neműt vásároltam neki, de elfo
gyott az összes pénzem. Az il
lető boldog volt és köszönte Is
tennek is, meg nekem is. Na de
most én kerültem bajba. Imában
az Úrhoz mentem és bizalmasan
elmondtam: „Úr Jézusom, látod,
semmi pénzem nincs, kérlek, kö
nyörülj rajtam, Te látod a szüksé
gemet. Adj nekem pénzt, kérlek!
Ámen.” És ott hagytam az Úrnál
a kérésemet. Másnap bementem
a városba, mert találkoznom kel
lett egy négy éve nem látott ked
ves asszonnyal. Beszélgettünk
egy jó órát, aztán elbúcsúztunk.
Mielőtt lelépett volna a járdáról,
egy kis csomagot nyomott a ke
zembe. Nem is volt időm megkö
szönni, kérdezni, vagy tiltakozni,
mert ez a kedves asszony már az
utca másik oldalán járt. Amikor
hazaértem, kíváncsian bontogat
tam ki a csomagot. Egy doboz
keksz volt benne és egy boríték.
A borítékban 50 dollár! Pontosan
annyi, amennyit előző nap elköl
töttem arra a valakire, aki szük
ségben volt. Igen, az Úr meghall
gatta imámat!
De nem mindennel és nem
mindig tudok ilyen türelmesen,
hittel az Úrra hagyatkozni. Sok
szor sírok, panaszkodom, rimán
kodom imámban az én Úr Jé
zusom előtt. Sokszor elkesere
dek és kétségbeesetten szeretnék
menekülni a fájdalmak, csalódá
sok, próbák elől. Nem haragszik
rám az Úr. Türelmes velem. Vár,
hogy megtanuljam a leckét: min
den gondomat merjem rá bízni!
Ne meneküljek és ne én akarjam
rendezni életemet. Mert nem a
galambszárnyak hiányoznak ne
kem, hanem az Úrra hagyatko
zás. Barátom, kezdjünk újat! Te
gyük le terheinket az Ő szent ke
zébe és telepedjünk le bizalom
mal az Ő lábaihoz, mert ott, és
csakis ott talál a zaklatott és szen
vedő szív nyugalmat!
Olyan sokszor próbálkoztam
félve, remegve. Olyan sokszor
szenvedtem, mert nem mertem
bátran elmondani Neked a gondjaimat, terheimet, édes Atyám.
Pedig mennyi áldást, örömöt adtál már életemben! Hányszor feleltél imáimra csodáiddal! Segíts növekedni a hitben, a bizalomban! Segíts, hogy ne magamat menekítsem, hanem bízzam
életemet Reád! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Iskolatáska és 10 ezer forint

A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja még 2004-ben a Felvidéken indult azzal a céllal, hogy
minél több magyar család válassza az anyanyelvű oktatást.
Azóta több száz magyar iskolába beíratott gyerek vehette
át szerte a Kárpát-medencében első iskolatáskáját, illetve
a szülőket 10 ezer forinttal segítik, hogy megkönnyítsék az
iskolakezdést.
Szeptember 16. és 23. kö

a Felső-Tisza-vidék néhány tele
pülésén került sor az átadásra. Ez
alkalommal a Csongori Általános
Iskolába látogattunk el.
A Rákóczi Szövetség munká
csi és szolyvai régióelnöke, Nagy
Sándor, az intézmény igazgató
ja – Szernye és Barkaszó után – a
csongori szülőknek mondta el,
hogy a szövetség elsődleges fel
adata, célja, hogy támogassa a
magyar identitás, a magyar kul
túra megőrzését, amelynek egyik
legfontosabb állomása az óvo

zött Kárpátalján 89 települé
sen, 1831 iskolakezdő gyermek
családjainak adják át a Rákó
czi Szövetség helyi partnerei az
anyaországi társadalom – közte
többszáz települési önkormány
zat – magyar iskolaválasztást
elismerő ösztöndíját, megkö
szönve a szülők felelős és he
lyes döntését, hiszen a magyar
iskolaválasztás záloga a magyar
nyelv, a kultúra és a közösség
fennmaradásának. A kárpátaljai
magyar első osztályba beíratott
gyerekek már korábban meg
kapták iskolatáskáikat, most pe
dig a szülők vehetik át a tízezer
forintos ösztöndíjakat. A kifize
tések szeptember 16-án kezdőd
tek, s aznap az ungvári, a mun
kácsi és a szolyvai régió, illetve

da- és iskolakezdés, iskolaválasz
tás. Ezt próbálják ösztönözni ez
zel a programmal is. „Biztos va
gyok benne, hogy önök jól döntöt
tek, amikor magyar iskolát válasz
tottak. Hiszem, hogy minden ma
gyar gyereknek magyar iskolában
a helye. Itt kapja meg azt a tudást,
azt az alapot, amiből egész éle
tén keresztül tud gazdálkodni, hi
szen ezen a nyelven tanulta meg
a legfontosabb szavakat, és min
dig ezen a nyelven gondolkodik
majd, ezt használja akkor is, ha
más nyelvet akar megtanulni, vagy
más kultúrával akar megismerked
ni. Jól tudjuk: „Minden nemzet a
maga nyelvén lett tudós” – fogal
mazott Nagy Sándor.
Miután a karanténszabályokat
betartva, a szülők átvették az ösz

Matl Péter szobrászművész tartott előadást Beregszászban

Művészettől művészetig

Matl Péter szobrászművészt
talán senkinek sem kell bemutatni. Munkácsi pedagóguscsaládban született, ahol a zene, a
tánc, a kultúra ápolása meghatározta mindennapjait. Számos
rangos kitüntetést tudhat magáénak, alkotásaiban a család,
az összetartozás, a nemzet szeretete elevenedik meg.
Életét azonban többször be
árnyékolták sötét felhők, éve
kig nem alkothatott itthon, me
lyet nem volt könnyű megélnie.
Erről ő maga mesélt szeptem
ber 15-én a beregszászi Ortutay
Elemér Görögkatolikus Szakkol
légiumban tartott előadása során.
Az eseményre érkezőket
Marosi István görögkatolikus
parochus köszöntötte. „A mű
vész mindig a gondolatait, a lel
kében zajló folyamatokat közve
títi a világ felé. Matl Péter pedig
egy olyan szobrász, akinek keze
alól magyarságunk, történelmünk
válik valóságossá, élővé” – mél
tatta az alkotót az atya.
„Minden gyermek rajzol, így fe
jezi ki, azt, amit érez. Én is így kezd
tem, egészen kicsi voltam még, ami
kor elkezdtem rajzolni. Az ember,
ahogy növekszik, mindig többet és

jobbat szeretne kihozni magából. Ne
kem is volt igényem arra, hogy valami
maradandót alkossak” – indította elő
adását a szobrászművész. Majd meg
ismerhettük életútját, hogyan indult el

a művészet ösvényén. Bemutatta alko
tásait, a családot megformáló kompo
zíciókat, ivókutakat, játszótereket, el
mesélve Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi
Ferenc megformálásnak történetét, va
lamint a kállósemjéni Kállay kúriában
felállított szobrairól beszélt.
Megismerhettük a kárpátaljai

töndíjakat, az iskola helyzetével
ismerkedtünk. Mint az igazgató
tól megtudtuk, a 2007-ben átadott
új tanintézményben jelenleg 295
gyerek tanul 26 pedagógus veze
tésével. Idén 34 kisdiákot írattak
be az első osztályba, ez eggyel
több, mint tavaly. Az iskola tanu
lóinak mintegy 40%-a roma szár
mazású. Az elmúlt tanévet 30-an
fejezték be, akik a Nagydobronyi
Középiskolában, a Nagydobronyi
Református Líceumban, illetve
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Szakgimnáziu
mában folytatják tanulmányaikat.
Az intézmény bázisáról szól
va Nagy Sándor elmondta azt is,
hogy az új iskola átadását köve
tően ígéretet kaptak tornaterem
felépítésére is. 2008-ban lerak
ták a fundamentumot, félig fel
is húzták a falakat, de azóta, saj
nos nem történt előrelépés. Mint
mi is meggyőződtünk róla, azóta
sűrű gaz rejti az torzóban maradt
épületet. A tornaórákat jó időben
a szabadban tartják – szépen ki
épített udvara, sportpályája van
az intézménynek –, illetve a régi
iskola egyik részében alakítottak
ki sportolásra, elsősorban gim
nasztikára alkalmas termet.
– De legjobban egy étkez
dére lenne szükségünk – mond
ja az igazgató. – 140 alsós gye
rekünk van, akik számára hi
ányzik a napközis foglalko
zás, és a szülők is igényelnék
azt, de étkezés híján nem tud
juk beindítani. Pedig lényegé
ben nem is olyan nagy összegre
lenne szükségünk, hisz az egy
kori étkezdénket különböző tá
mogatásokból már korábban si
került nagyjából felújítani. Most
mintegy négymillió forint kelle
ne, hogy felszereljük és beindít
suk. És erre igen nagy szükség
lenne, hisz ennek hiánya miatt a
dolgozó szülők közül többen a
szomszédos településekre viszik
el gyermeküket. És azért is fon
tos lenne, hogy a nehezebb kö
rülmények között élő tanulóink
számára is biztosítsuk legalább a
napi egyszeri meleg ételt.
Bízzunk benne, hogy hama
rosan ez az álom is valóra válik.

Kovács Erzsébet

magyarság szimbólumává vált
vereckei emlékmű építésének
viszontagságait. „Tizenkét évig
építettük az emlékművet. Az első
év után a hatalom nem engedte
meg, hogy tovább folytatódjon a
munka. Nem volt könnyű megél
ni azt az időszakot, de sokat fej
lődtem, tanultam ebből is” – em
lékezett vissza.
Az est végén a hallgatóság

feltehette kérdéseit. Matl Péter
válaszaiból megtudhattuk, hogy
egy szobrásznak nagy felelőssé
ge van a nemzetek közötti har
mónia megteremtésében.
Az előadást a közönség vas
tapssal jutalmazta.

Kurmay Anita
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Közösség
Espán Margaréta – a pedagógus és újságíró

„A kihívások inspirálnak
engem”

Az ember az élethelyzetei által
változik, fejlődik, tanul. Gyermekként talán tanítók, orvosok, űrhajósok szerettünk volna lenni. Majd változnak a dolgok, fejlődik a személyiségünk,
körvonalazódik hivatásunk. És
jó, ha rádöbbenünk arra: jó
helyen vagyunk.
Útkeresése közben Espán
Margaréta is kipróbálta magát
több helyen. Tanulmányai alatt
újságíróként kezdett dolgozni.
Ma már a beregszászi főisko
lán oktat, emellett az Irka gyer
meklap főszerkesztője. Ismer
jük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Batáron születtem, ott is jár
tam elemi iskolába, majd a Ne
vetlenfalui Középiskolába kerül
tem. Érettségi után, 2008-ban je
lentkeztem a Rákóczi Főiskolá
ra. Ekkor volt az első év, amikor
külső független tesztelést kellett
tennünk. A jelentkezésemkor so
kat gondolkodtam, többféle szak
irány is érdekelt, de végül a taní
tói–óvodapedagógia szakpár mel
lett döntöttem. Az alapképzést
2012-ben végeztem el, amikor is
lehetett specialist szintű képzés
re jelentkezni tanítói szakon, így
azt is elvégeztem.
– Miért épp a tanítói szakirányt választotta?
– Iskolás éveim alatt több
ször vigyáztam gyerekekre. Ta
nítgattam őket különböző dol
gokra, ami nekem nagyon meg
tetszett. Ennek hatására döntöt

tem, hogy ezt a szakot választom,
hiszen tanítóként az egész piciket
kell megtanítani arra, hogyan írja
nak, olvassanak. Úgy gondolom,
hogy az alsós pedagógus sokak éle
tében meghatározó személyiség.
– Dolgozott újságíróként is.
Hogyan alakult ez ki?
– Főiskolás éveim vége felé Gál
Natália színjátszó szakkörét látogat
tam, amit nem szerettem volna fel
adni, valamint a barátaim többsége
is itt élt a városban, így elhatároz
tam, hogy szeretnék Beregszászban
maradni dolgozni. Elkezdtem mun
kát keresni, majd a tanáraim javasol
ták, hogy próbálkozzam meg az írás
sal. Több rendezvényről írtam tudó
sítást, melyeket elküldtem a Kárpát
alja hetilap főszerkesztőjének, aki
nek tetszettek az írásaim. Így lettem
a lap munkatársa. Sokat tanultam az
ott töltött évek alatt.
– Időközben a beregszászi főiskolán kapott oktatói állást.
– Igen, nagyon jó lehetőség ez
számomra, hogy még inkább kitel
jesedjek, még többet tanuljak, meg
ismerjem magamat és másokat is. A
főiskolán a diákokra felelősségtel
jes, felnőtt személyként tekintünk,
így teljesen más pedagógiai szem
léletben oktatjuk őket, mint amit
a középiskolában megszokhattak.
Számomra fontos, hogy a környe
zetemben lévő személyekkel jó, ki
egyensúlyozott kapcsolatot ápoljak.
Mindig arra törekszem, hogy ilyen
közvetlen kapcsolat alakuljon ki
köztünk a hallgatókkal is. Így job
ban meg tudnak nyílni, és tanulmá

Csongor is utat épít magának

Az összefogás ereje

Elejét lásd az 1. oldalon
Barkaszó népe a falut a CsapMunkács országúttal – évtize
dek óta elhanyagolt, s immár
szinte járhatatlanná vált – ös�
szekötő út felújításába kezdett.
A napokban pedig Csongor szor

gos népe vette kezébe a lapátot,
gereblyét, talicskát, hogy néhány
mellékutcáját járhatóvá tegye.
A Zöld (Gyepes) utcában
már három évvel ezelőtt meg
kezdték a munkálatokat. Némi
magyarországi támogatással
és az utcalakók összefogásá
val megöntötték a szegélyeket,
majd a két végéről kb. 140-140
méteren le is aszfaltozták. A
Nagydobrony Térség Fejlesz
téséért civil szervezet támoga
tásával egy szakasszal tavaly
is hosszabbodott az aszfaltút,

idén pedig még 400 métert újíta
nak meg. Ottjártunkkor, szeptem
ber 16-án itt éppen daráltkővel
ágyaztak meg az aszfaltnak ami
másnap meg is érkezett. Közben a
Töltés utca lakói az útszegély be
tonozását végezték, a Rózsa utca
lelkes csapata pedig már a kijelölt

útszakasz aszfaltozásával volt el
foglalva. És végre aszfaltburkola
tot kapott a fő utat a vele párhu
zamosan futó Gyepes utcával ös�
szekötő szoros is, melyet szinte
az egész falu használ. Itt is népes
férficsapat munkálkodott. Közben
az ügyeskezű asszonyok szendvi
csekkel, süteménnyel, üdítővel kí
nálták a hőségében is katonásan
helytállókat, este pedig közösen
fogyasztották el a konyhatündérek
által készített egytálételt. Végtele
nül boldog voltam ezt az összefo
gást látva szülőfalumban.
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akkor talán közelebb kerülnek az
irodalom szeretetéhez.
– A karantén-időszak sok ember számára okozott nehézségeket. Hogyan élte ezt meg?
– Nagyon nehéz volt ez az
időszak számomra is. A csalá
dom nagy része jelenleg Ma
gyarországon él, több hónapig
nem láthattam személyesen a
szeretteimet, ami nem volt kön�
nyű. Fontosak az emberi kap
csolatok az életünkben, erre na
gyon jól rávilágított ez a helyzet.
Hosszú távon nem is tudnám el
képzelni az online oktatást, hi
szen kell a személyes kontaktus
egy tanár és diák között.
– Mindegyik munkája határidőkhöz kötik. Betartja azokat,
vagy inkább halogatni szokott?
– Sokszor tapasztalom, hogy
ember tervez, Isten végez, ahogy
mondani szokták. Bármennyire is
tudom, hogy fontos egy adott dol
got határidőre elkészítenem, ha
közbejön valami, amit meg kell
oldani, ami hangsúlyosabb, akkor
arra koncentrálok, és kicsúszom
a határidőből. Igyekszem jobban
beosztani az időmet, de vannak
olyan élethelyzetek, amelyekre
nincs közvetlen ráhatásom.
– Milyen tervei vannak a jövőre?
– Mint említettem, külső té
nyezők sokszor befolyásolják a
terveim alakulását, így nem szok
tam hosszú távra tervezni. Szere
tek dolgozni, tanulni, szeretem a
kihívásokat, magamnak is bizo
nyítani, hogy meg tudom csinál
ni. Gondolkodom a lehetőségei
men, és hiszem, hogy amit Isten
valamilyen okból hasznosnak tart
számomra, legyen az épülés vagy
okulás, azt majd el is érem.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

nyaikban is hatékonyabbak lesznek.
– A kicsik pedig az Irka gyermeklap főszerkesztőjeként ismerhetik…
– Iskolai gyakorlatom során is
merkedtem meg Punykó Marika né
nivel, a lap korábbi főszerkesztőjé

tam az Irkának, és ez örömteli ér
zés volt, de egyben egy kicsit ijesz
tő is. Tudtam, hogy sok szempont
ból kell megfelelnem. Marika néni
hangsúlyozta, hogy nem kell követ
nem az ő irányvonalát, járhatom a
saját utamat, ami nagy kihívást je

vel. Nem sokkal utána egy Irka-tá
borban nevelőként segítettem a heti
program összeállításában. Így még
jobban megismerhettük egymást.
Akkoriban foglalkoztam versírással
is, Marika néni pedig azt mondta,
hogy ha van gyermekversem, vagy
valamilyen ötletem a lappal kapcso
latban, akkor bátran szóljak neki.
Amikor szólt, hogy gondolt rám fő
szerkesztőként, az nagy meglepetés
volt számomra, de egyben nagyon
örültem is neki.
– Milyen érzések kavarogtak
akkor önben?
– Én is rendszeres olvasója vol

lentett. Az Irkának azonban van egy
vonala, amelyet megszoktak a gye
rekek, és várják is azt. Így próbál
tam a középutat választani, régi és
új dolgokat megjelentetni benne,
ami remélem sikerült is.
– Mi a dolga egy főszerkesztőnek?
– A lap tartalmának összeállí
tása az én feladatom. Kapcsolatot
tartok a korrektorral, a grafikussal,
a rovatvezetővel. Mindig arra töre
kedtem, hogy ma élő szerzők írásai
kerüljenek be az Irkába. Úgy gon
dolom, hogy ha a kortársak verse
it, meséit megismerik a gyerekek,

– Arra törekszünk, hogy las
san mindegyik utca aszfaltburko
latot kapjon, s valóban dicséretes,
hogy ahol éppen folynak a munká
latok, oda más utcából is érkeznek
az emberek, hisz majd nekik is jól
jön a segítség, amikor rájuk kerül a
sor – kezdi beszélgetésünket Baksa
Tibor polgármester, aki immáron 26
éve élvezi a lakosság bizalmát. –
Egyedül a Széles utcával lesz gon
dunk, mert az egy másik település
sel – Szernyével – köti össze a fa
lut, így az már más kategóriába tar
tozik. Viszont megpróbálunk majd
lobbizni, illetve valamilyen megol
dást találni, hisz itt található a teme
tő is, ahová nem csak a halottasko
csi jut el döcögősen, de – főleg esős
időben – gyalogosan is igencsak kö
rülményes a közlekedés.
– Örömmel látom azt is, hogy
megszépültek, megújultak a közintézmények.
– Annak ellenére, hogy dotáci
óra szorulunk – négy éve azt sem
kapjuk meg –, s néhány kisvállal
kozónak az adóján kívül nem iga
zán fut be semmi a közös kasszába,
nincsenek üzemeink, benzinkútja
ink, nincs vasútunk stb., a Munká
csi járáshoz tartozó 39 községházá
ja közül a 3 legszegényebbek között
vagyunk, mégsem kell szégyenkez
nünk. Bár közalkalmazottjainknak
sajnos igencsak szerény fizetést tu
dunk biztosítani. De sikerült a köz
intézményeinket – egészségügyi
központ, iskola, óvoda, kultúrház,
könyvtár, községháza stb. – felújíta
ni és korszerűen felszerelni. Amiért
végtelenül hálásak vagyunk elsősor
ban Istennek. Mert nem a mi érde
münk, ha tudunk is valamit tenni a
faluért. Ha használható eszközei le
hetünk Istennek, azt külön hálával
meg kell köszönni. Megtapasztal
tuk már oly sokszor: Ő az, aki min

dig küld segítséget. Például Sop
ronból, Veresegyházról. Ez utób
bi magyarországi település példá
ul már 22 éve támogatja Csongort.
És sokat köszönhetünk Sopronnak
is, akik hat éve karoltak fel bennün

re van sürgősen szükség a régi
iskola egyik épületén, ahol tor
natermet alakítottunk ki, illetve
cipőfelsőkészítő varroda műkö
dik ott. Erre már a járási költ
ségvetésből megítéltek 800 ezer

ket. Meg a helyiek szívét is formál
ja az Úr, s ők is megnyitják zsebü
ket, ha a közösségről, településfej
lesztéstől van szó.
– Tervek, feladatok.
– Ha már az előbb a temető
nél tartottunk, akkor hadd mond
jam el, hogy mihamarabb szeret
nénk egy ravatalozót építeni. En
nek szükségességére most a ko
ronavírus-járvány okozta hely
zet még inkább rávilágított. Ve
resegyházán már napirenden sze
repel a kérdés, és helyi vállalko
zók is felajánlották segítségüket.
Az élet védelmét szem előtt tartva,
fontos lenne, hogy helyben lakó
családi orvosunk legyen – most
Munkácsról jár ki a doktor. Ehhez
tervezzük egy ház megvásárlását,
amelyet szolgálati lakássá alakíta
nánk ki, illetve itt néhány vendég
szoba is helyet kapna. Tetőcseré

hrivnyát, reméljük, hamarosan
meg is kapjuk és elvégezhetjük
a munkálatokat. S ha már az út
javítások volt ma a fő téma, ak
kor szeretném azt is elmondani,
hogy évek óta tervezzük egy bi
cikliút kiépítését a főúttól az is
koláig. Erre már korábban kap
tunk ígéretet, de sajnos nem ér
kezett meg a szükséges összeg.
De reménykedünk. Hála Isten
nek, végre európai minőségű or
szágút vezet keresztül a falun.
Viszont ennek következtében
felgyorsult a forgalom, ezért meg
kell erősíteni az útpadkát, hogy
a gyalogosok, a kerékpárosok
biztonságosabban közlekedhes
senek. Hiszem, hogy Csongor
imádkozó népét meghallgatja az
Úr, és valóra válhatnak álmaink.
– Úgy legyen!

Kurmay Anita

Marton Erzsébet
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Honismereti kirándulás a nagyságos
Egyedi
megoldások
személyre
szabva
fejedelem emlékhelyein
Creative-an Pógár Tamással

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Alapszervezete új célokat
tűzött ki maga elé. Elsősorban
a tagság közösséggé kovácsolása a legfőbb feladatunk, ezért
olyan programokat, alkalmakat kívánunk szervezni és lebonyolítani, amelyek ezt a célt
szolgálják.
Hisszük és valljuk, hogy
Kárpátalja magyarsága meg
maradásának záloga az erős

rült sor. A kirándulás a következő
útvonalon zajlott: a munkácsi vár,
ahol elénekeltük a magyar him
nuszt, majd a beregszentmiklósi
Rákóczi kastély. Csobolya József
történelemtanár, szervezetünk
volt alelnöke vállalta az idegen
vezetést, és tartalmas előadásokat
tartott a résztvevőknek. Minden
ki nagy érdeklődéssel hallgatta.
A programon 18 fő vett részt.
A szervezet tagsága számára

közösségben való gondolko
dás és cselekvés. A kárpát
aljai történelmi nevezetessé
gek meglátogatása, a földraj
zi és természeti érdekességek
megismerése mellett fontos
nak tartjuk, hogy a közös él
mények, a személyes beszél
getésekre adott lehetőség kö
zelebb hozza egymáshoz a
résztvevőket, ami elindíthat
egy megerősítő folyamatot a
tagok között.
Az idei honismereti kirándu
lásunkra szeptember 20-án ke

egyedülállóak ezek az esemé
nyek, többségüknek ugyanis
nincs más lehetőségük, hogy
hasonló utazásokban vegyenek
részt. A Rákóczi Szövetség Be
regszászi Alapszervezete kész és
nyitott arra, hogy a jövőben ehhez
hasonló kirándulásokat és egyéb
élménydús programokat bonyo
lítson le a tagság lelki megerősö
désének, a nemzeti megmaradá
sunk elősegítésének céljából. A
rendezvény fő támogatója a Rá
kóczi Szövetség volt.

Goncz Tibor elnök

A zöldségellátás terén változás nem várható

Bőséges kínálat, csökkenő
kereslet

A zsigerekben elraktározódott, valószínűleg még a déd- és nagyszülőktől örökölt félelem munkálkodott mindannyiunkban akkor,
amikor március közepén a veszélyhelyzet kihirdetésekor megkezdődött az élelmiszerek tömeges felvásárlása. Szerencsére a pánikroham alig tartott egy hétnél tovább. Gyorsan megnyugodtunk, hisz
megtapasztaltuk, hogy egyrészt nincs hiány az alapvető élelmiszerekből, másrészt pedig ezeknek a termékeknek az ára – egy-két kivételtől eltekintve, például a cukor vagy a grecska – nem emelkedett jelentősen. Azóta viszont, állítják egybehangzóan a kereskedők, a kereslet átlagosan mintegy 30%-kal esett vissza.
– A nagyszülőktől hallottuk,
hogy a háború idején hamar hi
ánycikké vált a liszt, a cukor, a
só, no meg a gyufa és a petró
leum is. Így aztán aki tehette,
az annyit készletezett belőlük,
amennyit csak tudott – mondja
Birta István kiskereskedő, aki a
beregszászi piacon értékesít szá
mos alapvető zöldségfélét a bur
gonyától kezdve a család által
készített különböző savanyúsá
gokon és a hagymán át egészen a
paszulyig. – Bocsánat, a paszuly
egyelőre nem szerepel a kínálat
ban, mivel a nagybani termelők
nél ennek a terméknek a beára
zása most történik. Idén a ked
vezőtlen időjárási körülmények
miatt ugyan babfélékből keve
sebb termett, mégsem számítunk
jelentős drágulásra. Vásárlóink
zömét ugyanis a kisnyugdíjasok
teszik ki, az ő jövedelmük pedig
legfeljebb 100-150 hrivnyával

emelkedett a karanténhelyzet óta.
Ezt a havi járandóságot kell értel
mesen beosztani, így nagyobb köl
tekezésre egyszerűen nincs mód
juk. Pláne, hogy közeleg a tél, és a
fűtési költségek ugyancsak jelentő
sek lesznek.
– Viszont növelhetik a forgalmat a városunkat és a környéket
felkereső turisták.
– Nyáron sem voltak sokan,
most pedig végképp nincsenek an�
nyian, hogy lényegesen befolyásol
ni tudnák az eladott áru napi men�
nyiségét. Akik nálunk vásároltak,
azok például nagyon is megnézték,
hogy miből mennyit vesznek. Ám
mi, zöldségkereskedők, már meg
békéltünk ezzel a helyzettel. Azon
szurkolunk, nehogy a mindenki szá
mára legszomorúbb forgatókönyv
szerint alakuljon a további helyzet.
– Önök mit tartanának ennek?
– Számunkra ez egyértelmű: ha
a járványhelyzet alakulása miatt a

A XXI. század elképzelhetetlen reklámok nélkül, mára már
életünk meghatározó részévé vált. A magukra valamit is
adó vállalkozók, cégek számtalan módon hirdetik tevékenységüket. Szórólapok, plakátok,
kampányok egész sora kínálja
egy-egy cég termékeit. Egy reklámügynökség feladata mindezen reklámfelületek megtervezése, kivitelezése. Ilyen szolgáltatást nyújt immár hét éve
a beregszászi Creative reklámügynökség. Vezetőjével, Pógár
Tamással beszélgettünk sikerekről, tervekről.
– Hogyan indult a vállalkozása?
– Középiskolai tanulmánya
im után Debrecenbe kerültem,
ahol turisztikai szakmenedzser
szakon végeztem. Mindig is ér
dekelt a reklámok működése, mit
és hogyan lehet tenni annak ér
dekében, hogy tömegeket vonz
zunk egy-egy termékhez. Majd
hazatérve egy plasztikkártyákat
gyártó cégnél voltam értékesítő
menedzser. Ott ismerkedtem meg
igazán a reklámszakma különbö
ző oldalaival. Ez nekem annyira
megtetszett, hogy úgy döntöttem,
szeretnék indítani egy saját vál
lalkozást. Így 2013-ban megala
pítottam a reklámügynökséget.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre, könnyen ment?
– Sajnos államunk az induló
vállalkozókat nem igazán támo
gatja. Ez nagyban megnehezíti a
vállalkozások elindítását. Azon
ban volt már egy kialakított meg
rendelői köröm, akik szerencsére
nem hagytak cserben akkor sem,
amikor megalapítottam a saját
ügynökségemet.
– Hogyan jött a névválasztás?

– Eredetileg Art Creative Studio
lett volna a megnevezésünk. Kicsit
modernebb, nyugatiasabb köntösbe
szerettünk volna öltöztetni a vállal
kozást. Azonban meg kellett érte
nünk, hogy itthon még nem állnak
készen egy ilyen összetett stúdió
működésére, így lettünk Creative
reklámügynökség.
– Mi az, amit nyújtani tudnak
a megrendelőknek?
– A szolgáltatásaink három fő
csoportra oszthatóak fel – digitális
grafikai tervezés, nyomdaipari ter
mékek, valamint külső-belső reklá
mok és dekorációk készítése. Szé
les körű a palettánk a reklámanya
gok terén. Lehet tőlünk szórólapot,
névjegykártyát, kültéri fényreklá
mot, plakátot rendelni. Próbálunk
minél jobban a megrendelőink igé
nyeihez igazodni.
– A teljesség igénye nélkül,
mely reklámjaikat láthattuk már?
– Minden munkánkat szeretjük,
mindegyik egy kihívás, egy lehető
ség a fejlődésre, a tanulásra. Több
éve együtt dolgozunk a 220Volt
szaküzlettel, bel- és kültéri dekorá
ciójukat mi készíthettük el. A fel
újított kárpátaljai óvodák támogató
tábláit mi valósíthattuk meg, hogy
csak egy párat említsek a megren
deléseinkből. Ezen kívül több óri
ásplakátunk, céglogónk, szóróla
punk látható a városban és Kárpát
alja több pontján.
– Milyen érzések vannak önben, mikor egy saját tervezésű reklámot lát vissza?
– Mindig büszkeséget érzek.
Csapatban dolgozom, olyan embe
rekkel, akik szintén értenek a szak
májukhoz, jól tudnak kivitelezni
egy-egy megrendelést. Ezért, mi
kor viszontlátok egy általunk terve
zett plakátot, cégtáblát, büszke va
gyok a munkatársaimra, hogy sike

hatóságok ismét bezárnák a pia
cot. Ismétlem, az nem csupán az
itteni árusokat hozná nehéz hely
zetbe, de a termelőket és a vásár
lókat ugyanúgy.
– Nézzük kicsit közelebbről,
mennyire változott az árlista tavaly óta?
– Mielőtt tételesen számba
vennénk a különböző kultúrákat,
mondjuk el, hogy az alapvető zöld
ségfélék többsége a hágón túli me

szó, így érhető, hogy más-más áron
kerülnek nagykereskedelmi forga
lomba, ám ha várható is áremelke
dés, az nem lesz számottevő. Ér
dekesen alakult a fokhagyma ese
te, amelynek egy részét korábban
egészen Kínából importáltuk, s az
ára a magas szállítási költségeknek
köszönhetően 100 hrivnya körül
mozgott. Mostanra végre a mi gaz
dáink is megtanulták megtermel
ni ezt a fontos konyhai alapanya

gyékben termett. Szerencsére a ho
zamokra nem panaszkodnak az ot
tani gazdák. A burgonya, a káposzta
és a hagyma tekintetében nincs vál
tozás, az elmúlt évihez hasonlóan
ezek kilogrammját 8-10 hrivnyáért
lehet beszerezni, a céklát pedig 6-7
hrivnyáért. Az imént már említet
tem a paszulyt, amelyből kevesebb
termett. Különböző fajtákról lévén

got, így sokkal olcsóbban, 65-70
hrivnyáért juthatnak hozzá kun
csaftjaink. Szándékosan utoljára
hagytam a sárgarépát, melynek az
ára a tavalyi 8 hrivnyáról mostanra
12-13 hrivnyáig kúszott. Nyilván
való, hogy a hosszan tartó áprilisi
szárazság – köztudott, hogy ilyen
kor helyezik földbe e növény sza
porítóanyagát – jelentősen közre

rült maximálisan teljesítenünk a
megrendelő kérését.
– Egy vállalkozás működtetéséhez fejlesztések szükségesek.
– Ez így van, mindig újat
kell nyújtanunk a megrendelő
inknek. Mi is folyamatosan fej
lődünk, érdeklődünk az új tech
nikák, alapanyagok, megoldá
sok iránt. Én is mindig tanulok,
fejlesztem a kreativitásomat, új
inspirációkat szerzek, hogy mi
nél jobban és egyedibben tud
jam megtervezni a következő
reklámanyagot.
– Ma már elképzelhetetlenek a mindennapok reklámok
nélkül.
– Így igaz, mára az itthoni
vállalkozók is megértették, hogy
a reklámmal komolyan kell fog
lalkozni. Egy jó kampány mindig
meghozza a gyümölcsét. Egy lát
ványos felhívás azt ígéri az embe
rek számára, hogy az adott hely
re megéri betérni, mert ott vele
foglalkoznak és biztosan talál
nak megoldást az igényei kielé
gítésére.
– Hogyan kezd hozzá egy
reklám megtervezéséhez?
– Mindenképp szeretem meg
ismerni a megrendelőt. Fontos,
hogy ő elmondja, mit szeretne,
hogyan szeretné látni a hirdeté
sét. Majd közösen leülünk, meg
rajzoljuk az alapot, változtatunk
közben többször is, kiszínez
zük. Néha csak úgy jön magától,
az adott megrendelés újabb és
újabb gondolatokat ébreszt, me
lyek a megrendelőnek is örömé
re vannak.
– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Mindenképpen szeretnénk
fejlődni, bővítjük az eszköztárun
kat, a gépparkot. Lehetőségeink
hez mérten plusz munkahelyeket
teremtenénk. Várjuk az újabb ki
hívásokat.
– Sikerüljön mindig megfelelni azoknak!

Kurmay Anita

játszott ebben. A másik gyökér
zöldségből, a petrezselyemből
jelentős tételek még nem érkez
tek meg, de tartok tőle, hogy ha
sonló okokból kifolyólag ez sem
lesz olcsóbb, mint tavaly.
– Összességében véve tehát
kedvező tendenciákról tudtunk
beszámolni.
– De ez csak az alapzöldsé
gek eladási árára vonatkozik –
kapcsolódik a beszélgetésünkbe
a szomszéd árus, akit
szintén Istvánnak hív
nak – Átlagosan való
ban 30%-kal esett vis�
sza nálunk a forgalom,
de számos zöldségféle
esetében – ilyen a pa
radicsom, az uborka
és a paprika – az meg
haladja az 50%-ot is.
Mindez egyértelmű
en oda vezethető vis�
sza, hogy a munkaké
pes férfiak és nők je
lentős része visszauta
zott korábbi külföldi
munkahelyére. Egyéb
ként magam sem hi
szem, hogy a zöldség
ellátás terén jelentős
árváltozás következne
be. Valamennyien azon
szurkolunk, hogy a ve
szélyhelyzet miatt a továbbiak
ban ne kelljen drákói szabályo
kat hozni. Hogy ez ne következ
zen be, azért mi magunk is so
kat teszünk. Meglátásom szerint
a zöldségpiac az a hely, ahol az
árusok és a vevők többsége be
tartja a karanténhelyzetben elő
írt szabályokat.
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A növénytársításról (2.)

Az előző cikkünk folytatásaként szeretnénk bemutatni olvasóinknak a különböző kultúrák társításkor egymásra gyakorolt hatásait. Mint ismeretes – és azt az előző cikkünkben
is bemutattuk –, vannak növények, amelyek egymás szomszédságát jól, míg mások kevésbé jól vagy egyáltalán nem tűrik. Ebben a cikkünkben szeretnénk részletesebben kitérni néhány ismertebb zöldségnövényünkre, rávilágítva arra,
hogy mit mivel, vagy mivel ne
vessünk, ültessünk, társítsunk
együtt.
Uborka. Kiskertekben ká
posztával váltott sorokban is ve
tik. Szegélynövényként ajánla
tos karalábét és salátát, esetleg
karalábét és korai káposztát vá
lasztani. Nem önbeporzású fajta
uborkák esetében a bazsalikom
és a borágó uborkasorokba törté

nő társítása vonzza a méheket, így
segíti az uborka beporzását, ezáltal
termésnövelő hatással bír. A para
dicsom és az uborka társítását ke
rüljük, mert a paradicsom gátolja
az uborka termékenyülését.
Paradicsom. A paradicsom jó
hatással van a káposztafélékre. A
paradicsom és a petrezselyem jól
társíthatóak: a paradicsom a pet
rezselyem nyüvesedését gátolja, a
petrezselyem pedig segíti a para
dicsom fejlődését, és javítja a bo
gyók ízét is. A spárgával kölcsö
nösen segítik egymást. Tapaszta
latok szerint a paradicsom kipá
rolgása távol tartja az egrest ká
rosító rovarokat. Nem szíveli a
paradicsom a karalábé, a burgo
nya és az édeskömény közelségét.
Paprika. A paprika jó társnö
vénye a sárgarépa, uborka, retek,
tök és a hagymafélék. A padlizsán
és a paprika kölcsönösen kedve
li egymás társaságát. A spenót,
a saláta és a mángold szintén al
kalmasak társnövénynek a papri

ka mellé. A bazsalikom távol tartja a
tripszeket, legyeket. A petrezselyem
virága vonzza a ragadozó életmódot
folytató, levéltetvekkel táplálkozó
hasznos darázsfajokat. A kapor vonz
za a hasznos rovarokat, de távol tart
ja a kártevőket. A disznövények kö
zül a sarkantyúka, a muskátli, a pe
túnia és a bársonyvirág (büdöske) az,
amelyik elriasztja a paprika kártevőit.
A kerülendő növények között megta
láljuk a káposztaféléket, az édeskö
ményt és a kajszibarackot.
Burgonya. A korai burgonya jól
társul babbal, borsóval, káposztával.
A közelben tenyésző torma serkentő
hatással van rá. Ha kender szegélye
zi, kevésbé fogékony a fitoftórára,
viszont az uborka közelében fogé
konyabbá válik. Rosszul tűri a nap
raforgó közelségét. A laboda megje
lenése a burgonyaföldön már talaj
untságra utal. A zöldbab közelsége
csökkenti a burgonyabogár károsí
tását. Célszerű lehet tojásgyümöl

csöt csalogató vetésként (banknö
vényként) elhelyezni a burgonyabo
gár elleni védekezés megkönnyíté
sére. A bársonyvirág (büdöske) gyö
kérnedvei a burgonyafonálgérget
pusztítják. Ha a burgonyát korian
derrel és köménnyel társítjuk, fino
mabb íze lesz.
Káposztafélék. A kedvezőtlen
termőhelyi körülményeket nagyon
megsínylik. Előnyös, ha szomszéd
ságukban gazdagon virágzó vagy il
lóolajos növények tenyésznek, mert
odacsalogatják a megporzó rovaro
kat. A káposztafélék meghálálják a
vetésváltást. Jól társul a téli káposz
ta a korai burgonyával. Ugyancsak
szívesen van zsálya, rozmaring, ka
por, kakukkfű, menta és üröm kö
zelében. A karfiol jobban fejlődik,
ha a közelében zeller nő. A káposz
tafélék megóvják a zellert a zeller
rozsdától, cserébe viszont a zeller
véd a földibolha kártételétől. Vizs
gálatok alapján kimutatták, hogy a
karfiol-zeller társítás csökkentette a
karfiolon megjelenő káposztalepke

Gyümölcsfatelepítés ősszel

Az őszi időszak a legalkalmasabb a gyümölcsfák telepítésére. De ne felejtsük el, hogy ez is
nagy szaktudást igényel. Mert
minden elkövetett hiba a jövőben nagyon megbosszulja magát, amit sajnos nem lehet kijavítani.
Mielőtt az ültetéshez hozzá
kezdenénk, a következőket kell
elvégezni:
– telepítési terv készítése
– területelőkészítés, táblásítás
– talajvizsgálat szerinti táp
anyagfeltöltés, esetleg talajfer
tőtlenítés
– utak és egyéb létesítmények
helyének kitűzése (kerítés, tároló,
öntözőberendezés stb.)
– sorok és tőhelyek kitűzése
– ültetőgödrök kiásása.
Telepítési terv
A telepítési terv egyik leg
fontosabb része a termesztőhely

adottságainak megfelelő fajok és
fajták kiválasztása. Ha ezzel a mun
kálatokkal készen vagyunk, követ
kezhet a pénzügyi terv (saját tőke,
állami támogatás, hitel, kölcsön
stb.), illetve a tényleges telepítési
terv, azaz mit, hová ültessünk.
Lehetőleg tömbösen telepít
sünk. Ez azt jelenti, hogy a gyü
mölcsfajok külön-külön blokkok
ba kerüljenek. Így egyszerűbb a nö
vényvédelem, olcsóbb a termeszté
si technológia.
Terület-előkészítés és táblásítás
A táblásításhoz ki kell húzni a
leendő gyümölcsfajták tábláit, meg
kell tervezni a fő és a keresztuta
kat, mivel ezek a munkálatok ma
gas szaktudást igényelnek, azért ezt
jobb, ha szakemberre bízzuk.
Tápanyagellátás,
talajfertőtlenítés
A tápanyagellátás egyik leg
fontosabb tényező, amit tudnia

kártételt, és növelte a karfiol ter
mésmennyiségét. Szintén vizs
gálatok mutatták ki azt is, hogy
a káposzta közelébe ültetett ko
riander csökkenti a káposzta-le
véltetű fertőzését, azon kívül még
távol tartja a káposztafélék olyan
károsítóit, mint a káposztapolos
ka, káposztalepke, liszteske és a
földibolha. A káposzta és a fe
hér mustár kölcsönösen gátolják
egymás fejlődését. A káposzta és
a hagyma szintén rosszul tűrik
egymás közelségét.
Petrezselyem. A petrezselyem
segíti a közelében lévő rózsa és a
paradicsom fejlődését. Jó mézelő,
a rendkívül erős illóolajai azon
ban kedvezőtlenek lehetnek né
hány növényre. Például a fejes sa
láta a petrezselyem szomszédságá
ban nem fejesedik, hanem rögtön
felmagzik. Jó szomszédja viszont
még a retek és a hagyma is.
Saláta. A saláta szereti a sza
móca közelségét, jól megfér a sár
garépával, a nyári retekkel. Egyes
adatok szerint a saláta, a káposzta
és a répa jó együttest alkot. A fe
jes saláta illata távol tartja a sár
garépalegyet és megakadályoz
za a lepetézését a fiatal répákra.
A saláta megvédi szomszédjait
a földibolha kártételétől is. Pet
rezselyemmel soha se társítsuk.
Sárgarépa. Célszerű morzsa
lékos talajba (pl. len, borsó vagy
szója után) vetni. Mint azt az
imént említettük, a saláta és a sár
garépa egymásra gyakorolt hatá
sa kedvező, mert nem csak a saláta
közelsége van jó hatással a sárga
répára, hanem a sárgarépa is előse
gíti a saláta fejlődését. A kártevői
nek elriasztására a kiskertekben ja
vasolják az illóolajnövények kö
zeli elhelyezését. A vöröshagyma
és a póréhagyma a sárgarépa mel
lé vetve távol tartja a sárgarépale
gyet, valamint csökkenti a liszt
harmat, és a levéltetvek megjele
nését is. A szomszédságában fejlő
dő kaprot kevésbé károsítják a le
véltetvek, a kapor hatására pedig a
sárgarépa egyenletesebben kel ki.
Csak néhány ismertebb zöld
ségnövény társítását volt al
kalmunk most megismertetni.
Ezen kívül szerettük volna be
mutatni és összegezni azokat
a gyógynövényeket, fűszer- és
disznövényeket, amelyek önma
gukban is, vagy a belőlük készült
főzetekkel, természetes permetle
vekkel elriasztják, elpusztítják a
kártevőket, kórokozókat. Ezek
kel a lehetőségekkel a következő
cikkünkben fogunk foglalkozni.

Miért barnulnak ősszel a
tujabokrok?
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Az utóbbi évtizedekben a kertek kedvelt, örökzöld cserjéi
lettek a tuják, főleg a nyugati
életfák (Thuya occidentalis),

növények is váltják a tűlevele
iket és a lehullottak helyett ta
vasszal újak nőnek. Nem ritka az
sem, hogy a nagyon vízigényes

amelyek a miénknél hűvösebb,
csapadékosabb, párásabb vidékekről származnak.
A tuják nagy értéke, hogy
nem különösebben igényes nö
vények, formájuk, alakjuk vál
tozatos, viszonylag gyorsan nő
nek és – ami a legfontosabb – té
len is zöldek maradnak.
Sokan panaszolják azonban,
hogy a tujabokrok hajtásai bar
nulnak és főleg a bokor belsejé
ben nagyarányú tűhullás is ész
lelhető. Ez a jelenség bekövet
kezhet természetes okok miatt,
vagyis azért, mert az örökzöld

nyugati tuják nem jutnak ele
gendő nedvességhez és ez okoz
za a barnulást, amit bőséges ön
tözéssel és több, könnyen felve
hető tápanyag juttatásával lehet
korrigálni.
Gyakori azonban, hogy a tu
jákat (és a hamisciprusokat, vala
mint a borókákat is) levéltetvek,
pajzstetvek vagy atkák támadják
meg. Ezeket kézi nagyítóval biz
tonságosan fel lehet ismerni. El
lenük eredményesen védekezhe
tünk a Mospilan 20 SP nevű ro
varölő szer 0,04%-os oldatának
kipermetezésével.

Miért fejletlen a szelídgesztenye termése?

Gyakran előfordul, hogy az
egészségesen fejlődő szelídgesztenyefa tüskés termésében
a mag satnya, fejletlen marad.
Ennek az az oka, hogy a
gesztenyefa egylaki növény, va
gyis hím- és nővirágai ugyan
azon a növényen vannak, a virá

ti a már meglevő fa nővirágait.
Sok esetben eredményes az
az eljárás, amikor a gazda egy
virágzó ágat levág egy távo
li gesztenyefáról és azt a saját,
nem termő gesztenyefája ágára
felakasztja. Mivel a szélporozta
barkákban igen gazdagon érik a

gai pedig egyivarúak, vagyis kü
lön állnak a hímvirágokat egyesí
tő barkák és a kevésbé látványos
nővirágok. Egyazon hím- és nő
virágai azonban gyakran kü
lönböző időben nyílnak, ezért
a megtermékenyülés elmarad,
a szelídgesztenye idegen meg
porzásra szorul. Ha a környéken
csak egy gesztenyefa áll, akkor
az nagy valószínűséggel meddő
marad, a magja nem fejlődik ki,
fogyasztásra alkalmatlan.
Az önmeddőségen a legter
mészetesebb módon lehet segíte
ni: a meglevő fa közelébe (max.
30-40 m távolságra) kell ültetni
egy másik gesztenyefát, amely
nek virágpora megtermékenyí

virágpor, a megtermékenyítési
kísérlet sikeres lehet.
Mi az oka annak, ha az egészsé
ges szelídgesztenyefa nem terem?
A magról kelt szelídgeszte
nyéből fejlődött fa (a dióhoz ha
sonlóan) csak a 13-14. évében
kezd el teremni. Ezért ajánlatos
a kisebb méretű kertbe oltvány
gesztenye-csemetét ültetni; ez
már a 4-6. évben termést érlel
és nem nő olyan hatalmas fává,
mint a magról kelt növény.
Az oltvány nagy előnye az
is, hogy biztosan jó minőségű,
nagy szemű, kellemes zamatú
magot terem.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

kell minden termelőnek, aki
gyümölcsöst akar telepíteni.
Már sokat írtam a cikkeimben,
hogy a mi termőföldjeink igen
savanyúak a pH értéke 3,5–4,5,
ami azt jelenti, hogy nélkü
lözhetetlen a kémiai meliorá
ció, pontosabban 8-10 tonna
mészpor kijuttatása hektáron
ként. Ezenkívül kötelező a ta
laj humusztartalmának növelé
séhez 80-100 tonna istállótrá
gya hektáronkénti kijuttatása.
Jó minőségű facsemetéket
csak ellenőrzött, bejegyzett cé
gektől vásároljunk. Nálunk ilyen
a Holland Plant Ukrajna fais
kola, ami az Ungvári járásban,
Őrdarmán (Sztorozsnyica) ta
lálható.
Továbbra is várom kérdése
iket, keressenek meg telefonon
és szívesen válaszolok Önöknek.
Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

balintgazda.hu
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2020.
szeptember 23.

Heti műsor

Köszöntjük Vencel nevű olvasóinkat!

Köszöntjük Mihály nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 28. Kedd
18:45 Fogd a kezem

18:45 Fogd a kezem

19:35 Rex felügyelő

19:35 Rex felügyelő

Török tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:50 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 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.

20:30 Kékfény
21:25 McMafia

Angol tévéfilmsor.

22:25 Kenó
22:35 Ne ölj! II
Krimisor.

23:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

00:40 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

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

asszony

Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:50 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 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
00:15 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:50 CSI: Miami
helyszínelők
Am. krimisor.

02:00 Szuperzöld
02:40 Fókusz
03:30 Amerika legviccesebb videói
Am. vígjátéksor.

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 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:30 Családi Titkok
01:35 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 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 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 kalandozások a világ
körül
13:20 Galápagos - David
Attenborough
sorozata
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo
Tévéfilmsor.

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

Olasz bűnügyi tévé- 04:05 Egy csodálatos
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 A bank

Köszöntjük Malvin nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 30. Csütörtök

Török tévéfilmsor.

Olasz bűnügyi tévé- 04:05 Egy csodálatos
filmsor.

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 Öt kontinens
06:25 Summa
06:45 Család'20
Am. krimisor.
07:10 EtnoKlub
01:55 Autogram
08:20 Élő népzene
02:35 Fókusz
03:25 Amerika legvic- 08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól
cesebb videói
a nóta
Am. vígjátéksor.
09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
10:15 Mai hitvallások
05:05 Családi Titkok 10:33 Isten kezében
11:15 Férjhez menni
06:15 MOKKA
tilos!
06:25 Tények Reggel
Magyar filmvígjáték
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
09:35 TELESHOP
10:50 Csapdába csalva 13:15 Roma magazin
11:20 Jóban Rosszban 13:45 Domovina
14:20 Család-barát
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 15:50 Divat & dizájn
12:30 Walker, a Texas-i 16:20 Magyar Krónika
16:50 Öt kontinens
kopó
Am. akciófilm-sor. 17:20 Ízőrzők
13:30 Walker, a Texas-i 17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
kopó
Am. akciófilm-sor.
szakácskönyve
14:35 Vészhelyzet
19:00 Jó ebédhez szól
Mexikóban
a nóta
Mexikói filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
15:40 Kegyetlen város
a nóta
Török filmsor.
20:00 Legenda - válogatás
16:45 Remények földje 20:25 Legenda - válogatás
Török romantikus
21:00 Híradó
filmsor.
21:25 V4 híradó
18:00 Tények
21:35 Ridikül
18:45 Tények Plusz
22:30 Dokuzóna
19:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 23:30 Hazajáró
20:45 Bezár a bazár! 00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
22:15 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók 00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
00:30 Családi Titkok
01:35 Bűnös Chicago 00:55 Himnusz
Am. akciófilm-sor. 01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
02:40 Tények Este
01:35 Legenda - válogatás
02:30 Férjhez menni
tilos!
Magyar filmvígjáték
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
04:45 Bringasport
Sporthíradó
05:00 Múlt és Jelen
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin 05:30 Forma-2
06:30 Sporthíradó
07:15 Domovina
07:00 Sporthíradó
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr 07:30 Labdarúgó
közvetítés
Olasz vígjátéksor.
09:25 Szabadidő
09:35 Fogd a kezem
10:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
10:25 Jövünk!
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 11:00 Labdarúgó
közvetítés
12:01 Híradó
13:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
13:25 Labdarúgó
Sporthíradó
közvetítés
12:55 Kulináris kalandozások a világ 15:30 Öttusa
16:00 Kosárlabda
körül
magazin
13:25 Galápagos - David
17:00 Sporthíradó
Attenborough
17:15 Boxutca
sorozata
14:20 Sorsok útvesztője 17:45 Kézilabda
magazin
Török tévéfilmsor.
18:45 Góóól2
15:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 19:45 Felvezető műsor
20:00 Labdarúgó
filmsor.
közvetítés
16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.
21:50 Értékelő műsor:
17:05 Ridikül
Labdarúgás
18:00 Híradó
22:15 Sporthíradó
18:25 Nemzeti
22:40 Kosárlabda
Sporthíradó
magazin
21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:35 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:45 Gyilkos lelkek

Szeptember 29.

Köszöntjük Jeromos, Médea nevű olvasóinkat!

asszony

Török filmsor.

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

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
04:50 Teleshop
Észt tévéfilmsor.
Olasz bűnügyi tévé05:15 Barátok közt
22:20 Kenó
filmsor.
06:00 Reggeli
22:30 Pietro szigete
20:30 Skandináv Lottó
09:05
Asztro
Klub
Bűnügyi tévéfilmsor.
20:40 Hölgyek
10:05 Teleshop
23:30 Don Matteo
paradicsoma
11:45 Glades – TengerOlasz tévéfilmsor.
Olasz romantikus
parti
gyilkosságok
00:30 4 összeesküvő
tévéfilmsor.
Am.
krimisor.
és 1 temetés
21:45 Szétszakítva 12:50
Drága
örökösök
Német bűnügyi téEgy család törMagyar filmsor.
véfilmsor.
ténete
14:05
Nyerő
Páros
01:20 Új idők, új dalai
Német tévéfilmsor.
01:45 Rúzs és selyem 15:55 Egy csodálatos 23:30 Kenó
asszony
02:15 Fülszöveg: Cs.
23:40 Elfeledett hőseink
Török filmsor.
Szabó Sándor
00:10 Szabadság tér ´89
17:05
Barátok
közt
02:45 Mesterember
00:55 Don Matteo
18:00 RTL Híradó –
Olasz tévéfilmsor.
Esti kiadás
01:55 4 összeesküvő
18:50 Fókusz
és 1 temetés
20:00 Drága örökösök
Német bűnügyi té05:00 Híradó
Magyar filmsor.
véfilmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek 21:05 Nyerő Páros
02:45 Új idők, új dalai
05:20 Német nyelvű
22:55 Barátok közt
hírek
23:45 RTL Híradó 05:25 Orosz nyelvű hírek
Késő esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek 00:20 CSI: Miami
05:00 Híradó
05:55 Esély
helyszínelők
05:15 Angol nyelvű hírek
06:15 Kék bolygó
Am. krimisor.
06:40 Magyar gazda
01:25 ÉletmódKalauz 05:20 Német nyelvű
hírek
07:10 EtnoKlub
02:05 CSI: A
05:25 Orosz nyelvű hírek
08:15 Élő népzene
helyszínelők
05:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 Élő népzene
Am.-kanadai
05:55 Család'20
09:10 Jó ebédhez szól
krimisor.
06:15 Élő egyház
a nóta
02:45 Fókusz
09:35 Jó ebédhez szól 03:35 Amerika legvic- 06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
a nóta
cesebb videói
08:20 Élő népzene
10:10 Református
Am. vígjátéksor.
08:50 Élő népzene
magazin
09:20 Jó ebédhez szól
10:33 Evangélikus
a nóta
riportok
11:05 Önkéntesek
04:30 Kívánságpiac Extra 09:45 Jó ebédhez szól
a nóta
11:40 Égető Eszter
05:05 Családi Titkok
10:25 Rome Reports Tévéfilmsor.
06:15 MOKKA
Vatikáni híradó
12:50 V4 híradó
06:25 Tények Reggel
10:33 Így szól az Úr!
13:00 Híradó
06:55 MOKKA
13:15 Srpski ekran
08:45 MOKKACINO 10:55 Kereszt-Tények
11:05 Vallás és szabadság
13:45 Unser Bildschirm 09:35 TELESHOP
14:20 Család-barát
10:50 Csapdába csalva 11:10 A sokszínű vallás
15:50 Novum
11:20 Jóban Rosszban 11:30 Égető Eszter
Tévéfilmsor.
16:20 Család'20
Magyar filmsor.
16:40 Térkép
12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
17:10 Útravaló
12:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
13:15 Hrvatska
17:25 Ízőrzők
kopó
Kronika
Am. akciófilm-sor.
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 13:30 Walker, a Texas-i 13:45 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
kopó
szakácskönyve
Am. akciófilm-sor. 15:55 Magyar gazda
19:00 Jó ebédhez szól
14:35 Vészhelyzet
16:20 Mesterember
a nóta
Mexikóban
16:50 Hazajáró
19:25 Jó ebédhez szól
Mexikói filmsor.
17:25 Ízőrzők
a nóta
20:00 Már egyszer tetszett! 15:40 Kegyetlen város 17:55 Ízőrzők
Török filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
21:00 Híradó
16:45 Remények földje
szakácskönyve
21:25 V4 híradó
Török romantikus
19:00 Jó ebédhez szól
21:35 Ridikül
filmsor.
a nóta
22:30 Klasszikusok
18:00 Tények
19:25 Jó ebédhez szól
délidőben
18:45 Tények Plusz
a nóta
23:30 Hazajáró
19:50 Mintaapák
23:55 Hagyaték
Magyar fikciós sor. 20:00 Hogy volt?!
00:35 Hetedhét kaland 20:45 Bezár a bazár! 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
00:45 M2 matricák 22:15 Újratervezés
Hevül a vegyület 23:25 Magánnyomozók 21:35 Ridikül
00:55 Himnusz
00:30 Családi Titkok 22:30 l
01:00 Híradó
01:35 Bűnös Chicago 23:30 Hazajáró
01:20 Angol nyelvű hírek
Am. akciófilm-sor. 00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
01:35 Már egyszer tetszett! 02:40 Tények Este
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
04:55 Kékek
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
05:20 Vízilabda
gondolatok
01:30 Hogy volt?!
közvetítés
06:00 Híradó
06:30 Sporthíradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
07:30 Labdarúgó
06:45 Kenó
közvetítés
04:50 Kézilabda
06:50 Hrvatska
09:25 Öttusa
közvetítés
Kronika
10:00 Sporthíradó
07:20 Ecranul nostru 06:30 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó
07:30 UEFA Bajnokok
07:50 Ridikül
közvetítés
Ligája
08:45
Drága
doktor
úr
12:30 Boxutca
09:25 Fradi Tv
Olasz vígjátéksor.
13:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
09:35 Fogd a kezem
13:25 Kézilabda
10:25 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
közvetítés
közvetítés
10:25
Család-barát
15:05 Labdarúgó
12:25 Jövünk!
12:00
Déli
harangszó
közvetítés
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
17:00 Sporthíradó
13:25 Vízilabda
12:35 Nemzeti
17:10 Bringasport
közvetítés
Sporthíradó
17:30 Fradi Tv
14:35 Labdarúgó
12:50
Kulináris
kalan18:00 Felvezető műsor:
közvetítés
dozások a világ
Labdarúgás
16:30 UEFA Bajnokok
körül
18:15 Labdarúgó
Ligája összefoglaló
13:20 Galápagos - David
közvetítés
17:00 Sporthíradó
Attenborough
20:00 Értékelő műsor:
17:15 CHI – A belső erő
sorozata
Labdarúgás
14:15 Sorsok útvesztője 17:50 Aranyoroszlánok
20:30 Felvezető műsor:
18:25 UEFA Bajnokok
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
Ligája
15:10 Rex felügyelő
21:00 UEFA Bajnokok
Olasz bűnügyi tévé- 20:30 Felvezető műsor:
Ligája
filmsor.
Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor: 16:00 Don Matteo
21:00 UEFA Bajnokok
Tévéfilmsor.
Labdarúgás
Ligája

Október 1.

18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Glades – Tengerparti gyilkosságok
Am. krimisor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Bagi Nacsa Orfeuma
21:30 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

22:25 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:55 Kenó
23:00 Névnap

Tévéjáték

12:50 Drága örökösök 00:25 Don Matteo
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

Olasz tévéfilmsor.

01:25 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

17:05 Barátok közt
02:15 Új idők, új dalai
18:00 RTL Híradó –
02:40 Rúzs és selyem
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
21:05 Nyerő Páros
05:15 Angol nyelvű hírek
22:55 Barátok közt
05:20 Német nyelvű
23:45 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás 05:25 Orosz nyelvű hírek
00:25 Brandmánia
05:30 Kínai nyelvű hírek
01:00 Kalandozó
05:55 Novum
01:45 Édesítő
06:20 Summa
02:30 Fókusz
06:40 Világ
03:30 Amerika legvic- 07:10 EtnoKlub
cesebb videói
08:25 Élő népzene
Am. vígjátéksor.
08:55 Jó ebédhez szól
a nóta
09:20 Jó ebédhez szól
a nóta
04:30 Kívánságpiac Extra 09:45 Útravaló
05:05 Családi Titkok 10:05 Isten kezében
06:15 MOKKA
10:30 Új nemzedék
06:25 Tények Reggel 10:55 Jézus és...
06:55 MOKKA
11:15 Tóparti látomás
08:45 MOKKACINO
Magyar játékfilm
09:35 TELESHOP
12:50 V4 híradó
10:50 Csapdába csalva 13:00 Híradó
11:20 Jóban Rosszban 13:15 Slovenski Utrinki
Magyar filmsor.
13:50 Alpok-Duna12:00 Tények Délben
Adria
12:30 Walker, a Texas-i 14:20 Család-barát
kopó
Am. akciófilm-sor. 15:55 Kék bolygó
13:30 Walker, a Texas-i 16:20 Noé barátai
16:50 Szerelmes földrajz
kopó
Am. akciófilm-sor. 17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
14:35 Vészhelyzet
18:30 Borbás Marcsi
Mexikóban
szakácskönyve
Mexikói filmsor.
15:40 Kegyetlen város 19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
Török filmsor.
16:45 Remények földje 19:25 Jó ebédhez szól
Török romantikus
a nóta
filmsor.
20:00 Szenes Iván írta
18:00 Tények
Andreával
18:45 Tények Plusz
Zenés filmsor.
19:50 Mintaapák
21:00 Híradó
Magyar fikciós sor. 21:25 V4 híradó
20:45 Bezár a bazár! 21:35 Ridikül
22:15 Újratervezés
22:30 A Zinner
23:25 Magánnyomozók 23:25 Hazajáró
00:30 Családi Titkok 00:00 Hagyaték
01:35 Bűnös Chicago 00:35 Hetedhét kaland
Am. akciófilm-sor. 00:45 M2 matricák 02:40 Tények Este
Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
01:35 Szenes Iván írta
gondolatok
Andreával
06:00 Híradó
Zenés filmsor.
06:30 Nemzeti
02:30 Tóparti látomás
Sporthíradó
Magyar játékfilm
06:40 Kenó
06:45 Slovenski
Utrinki
07:15 Alpok-Duna04:45 Öttusa
Adria
05:15 Fradi Tv
07:45 Ridikül
05:40 UEFA Bajnokok
08:40 Drága doktor úr
Ligája összefoglaló
Olasz vígjátéksor.
06:05 UEFA Bajnokok
09:35 Fogd a kezem
Ligája összefoglaló
Török tévéfilmsor.
06:30 Sporthíradó
10:25 Család-barát
07:25 Aranyoroszlánok
12:00 Déli harangszó 08:00 Labdarúgó
12:01 Híradó
közvetítés
12:35 Nemzeti
10:00 Sporthíradó
Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok
12:50 Kulináris kalanLigája
dozások a világ 12:30 CHI – A belső erő
körül
13:00 Sporthíradó
13:20 Galápagos - David 13:20 UEFA Bajnokok
Attenborough
Ligája
sorozata
15:20
Kézilabda
14:15 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
17:00 Sporthíradó
15:10 Rex felügyelő
17:20 Pecatúra
Olasz bűnügyi té22:55 Pecatúra
véfilmsor.
23:25 UEFA Bajnokok
16:00 Don Matteo
Ligája
Tévéfilmsor.
01:25 Jégkorong
17:05 Ridikül
közvetítés
18:00 Híradó
03:30 Vízilabda
18:25 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
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Heti műsor
Köszöntjük Petra nevű olvasóinkat!

Péntek
04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

12:15 KölyökKalauz
12:50 Drága örökösök
Magyar filmsor.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

Október 2.
Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 ATenkes kapitánya

Köszöntjük Helga nevű olvasóinkat!

Szombat

Tévéfilmsor.
04:05 Kölyökklub
21:00 Egy eszement éj- 04:50 Infinity Nado
szaka Rómában
Kínai animációs
Filmvígjáték

22:20 Kenó
22:30 Apák és lányaik
Angol filmdráma

00:30 Partitúra: Őrség
01:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

02:35 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

03:25 Rúzs és selyem
03:55 Élő egyház

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
05:00 Híradó
Esti kiadás
05:15 Angol nyelvű hírek
18:50 Fókusz
05:20 Német nyelvű
20:00 Drága örökösök
hírek
Magyar filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
21:05 Nyerő Páros
05:30 Kínai nyelvű hírek
22:55 Barátok közt
05:55 Multiverzum
23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás 06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
00:15 CSI: Miami
07:10 EtnoKlub
helyszínelők
08:25 Élő népzene
Am. krimisor.
08:50 Élő népzene
01:25 Az Év Hotele
09:25 Jó ebédhez szól
02:05 Kapcsolat
a nóta
Am. filmsor.
09:50 Jó ebédhez szól
03:05 Fókusz
a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Útmutató
05:05 Családi Titkok 11:25 Címzett ismeretlen
Magyar romanti06:15 MOKKA
kus film
06:25 Tények Reggel
12:50 V4 híradó
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 13:00 Híradó
13:15 P'amende
09:35 TELESHOP
10:50 Csapdába csalva 13:45 Öt kontinens
11:20 Jóban Rosszban 14:20 Család-barát
15:50 Püspökkenyér
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 16:20 Multiverzum
12:30 Walker, a Texas-i 16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők
kopó
17:50 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor.
13:30 Walker, a Texas-i 18:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
kopó
19:00 Jó ebédhez szól
Am. akciófilm-sor.
a nóta
14:35 Vészhelyzet
19:25 Jó ebédhez szól
Mexikóban
Mexikói filmsor.
a nóta
15:40 Kegyetlen város 20:00 Önök kérték
Török filmsor.
21:00 Híradó
16:45 Remények földje 21:25 V4 híradó
Török romantikus
21:35 Ridikül
filmsor.
22:30 Ezt a kezemből
18:00 Tények
többé ki nem
18:45 Tények Plusz
adom - Portréfilm
19:50 Mintaapák
Szecsődi Ferenc
Magyar fikciós sor.
hegedőművészről
20:45 Bezár a bazár!
- MMA portré
22:15 Újratervezés
23:30 Hazajáró
23:25 Magánnyomozók 00:00 Hagyaték
00:30 Családi Titkok 00:35 Hetedhét kaland
01:35 Bűnös Chicago 00:45 M2 matricák Am. akciófilm-sor.
Igaz vagy hamis?
02:40 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
02:15 Címzett ismeretlen
05:55 Hajnali
Magyar romantigondolatok
kus film
06:00 Híradó
03:40 Borbás Marcsi
06:30 Nemzeti
szakácskönyve
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
04:40 Bringasport
07:50 Ridikül
04:55 Kézilabda
08:45 Drága doktor úr
közvetítés
Olasz vígjátéksor.
06:30 Sporthíradó
09:35 Fogd a kezem
07:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
09:25 CHI – A belső erő
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 10:00 Sporthíradó
10:25 Pecatúra
12:01 Híradó
13:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
13:20 Vízilabda
Sporthíradó
közvetítés
12:50 Kulináris kalandozások a világ 14:35 Aranyoroszlánok
15:05 Labdarúgó
körül
közvetítés
13:20 A rejtőzködő
17:00 Sporthíradó
természet
14:20 Sorsok útvesztője 17:15 Puskás Akadémia
17:50 Futsal magazin
Török tévéfilmsor.
18:25 Női labdarúgó
15:10 Rex felügyelő
magazin
Olasz bűnügyi tévé19:00 Péntek Esti Foci
filmsor.
20:00 Labdarúgó
15:55 Don Matteo
közvetítés
Tévéfilmsor.
21:45 Péntek Esti Foci
17:05 Ridikül
22:15 Sporthíradó
18:00 Híradó
22:40 Puskás Akadémia
18:25 Nemzeti
23:10 Női labdarúgó
Sporthíradó
magazin
18:45 Fogd a kezem
01:40 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
közvetítés
19:35 Rex felügyelő

Október 3.

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse
Szombat
19:40 Katona-blues

10:20 Vallás és
szabadság
10:25 Evangélikus
Október 4. 10:50 magazin
A sokszínű
10:25 Több mint
vallás
TestŐr
11:05 Biblia és
11:00 Super Car
képzőművészet
11:30 Életmódi
11:30 Önkéntesek
12:05 Innovátor
12:00 Déli harangszó
12:35 Brandépítők
12:01 Híradó
13:10 Mrs. Doubtfire - 12:35 Nemzeti
Apa csak egy
Sporthíradó
van
12:55 Jó ebédhez szól
Am. vígjáték
a nóta
15:50 Én a vízilovak- 13:30 Otto Wagner, a
kal vagyok
modern építéOlasz akcióvígjáték
szet látnoka
18:00 Tények
14:25 Édes anya18:50 Sztárban sztár
nyelvünk
22:00 A kém
14:40 Egy csók és más
Am. akcióvígjáték
semmi
00:45 Schindler listája
Magyar romanti-

Köszöntjük Ferenc nevű olvasóinkat!

Vasárnap
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08:25 Noé barátai
08:55 Novum
09:25 Önök
kérték
10:20 Ízőrzők
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:55 l
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:30 Múlt és Jelen
22:05 A Zinner
23:00 A nagyok
23:30 Angi jelenti
23:55 Családmeséink a családi talkshow

04:10 Kölyökklub
04:50 Infinity
21:30 Cleo - Ha vissza
Nado
forgathatnám
filmsor.
Kínai animációs
az időt
filmsor.
05:10 Győzike
Német romanti05:15 Fókusz
06:00 Teleshop
kus film
Plusz
06:30 Kölyökklub
23:05 Kenó
06:00 Teleshop
09:05 KölyökKalauz
23:15 Bagi Nacsa
06:35 Kölyökklub
09:40 Teleshop
Orfeuma
09:30 Teleshop
10:40 Brandmánia
10:30 A Muzsika
11:15 ÉletmódKalauz 00:15 Csak színház
és más semmi
TV bemutatja!
11:45 Autogram
Tévéfilmsor.
10:55 Kalandozó
12:30 Édesítő
04:30 Ute tv
01:15 Don Matteo
11:40 Szuperzöld
13:10 Szabadítsátok
04:55 Kosárlabda
Olasz tévéfilmsor.
12:20 Az Év Hotele
ki Willyt! 2.
közvetítés
02:10
4
összeesküvő
Am.
filmdráma
Am.-fr. kalandfilm
kus film
13:00 XXI. század – a
06:50 Vízilabda
és
1
temetés
15:20 A tenger szívében
16:00 Hatoslottó
legendák velünk
közvetítés
Német bűnügyi téAm. kalandfilm
sorsolás
élnek
08:05 Múlt és Jelen
véfilmsor.
18:00 RTL Híradó –
16:05 Hogy volt?!
08:30 Jövünk!
03:00 Rúzs és selyem 13:35 Házon
04:20 Himnusz
Esti kiadás
17:00 Mozogj otthon! 09:00 Kosárlabda
kívül
03:30
Család'20
19:00 Fókusz Plusz
14:10 A dzsentlemanus 04:25 Ezt a kezemből 17:10 Mozogj otthon!
közvetítés
többé ki nem
20:00 A mi kis falunk 03:55 Esély
Am. vígjáték
17:25 Borbás
11:05 Labdarúgó
adom
PortréMagyar vígjátéksor.
16:40 Cobra 11
Marcsi
közvetítés
film Szecsődi
21:05 Taxi 5.
Német akciószakácskönyve
13:05
Labdarúgó
Fr. akciófilm
Ferenc hegefilm-sor.
18:00 Híradó
közvetítés
04:05 Ridikül
23:20 Amerikai
dőművészről 18:00 RTL Híradó –
18:25 Nemzeti
14:40 Felvezető
05:00 Híradó
mesterlövész
MMA portré
Esti kiadás
Sporthíradó
műsor:
05:15 Angol nyelvű
Am. akciófilm
19:00 Álarcos énekes 05:25 Borbás
18:45 Családi kör
Labdarúgás
hírek
02:15 Kapcsolat
Marcsi
Ki van a maszk
19:40 Magyarország
15:00 Labdarúgó
05:20 Német nyelvű
Am. filmsor.
szakácskönyve
mögött?
szeretlek!
közvetítés
hírek
03:15 Kapcsolat
05:55 Hajnali
21:30 Thor
21:10 Piaf
16:45 Értékelő
Am. filmsor.
05:25 Orosz nyelvű
Am. kalandfilm
gondolatok
Életrajzi film
műsor:
hírek
00:05 Portré
06:00 Híradó
23:25 Kenó
Labdarúgás
05:30 Kínai nyelvű
00:55 Kopp-kopp
06:30 Nemzeti
23:35
Az
óriáskerék
17:15 Felvezető műsor:
hírek
Amerikai thriller
Sporthíradó
Angol filmdráma
Labdarúgás
04:00 Kívánságpiac
05:55 Magyar
02:55 Kapcsolat:
06:50 Kenó
17:30 Labdarúgó
Extra
gazda
Átalakulás
07:00 Családi
közvetítés
04:30 Kívánságpiac
06:20 Unió27
Am. filmsor.
kör
19:15 Értékelő műsor:
Extra
06:45 Itthon vagy!
08:00
Isten
kezében
05:00
Híradó
Labdarúgás
05:00 Egy rém rendes 07:05 Opera
08:25 Kereszt-Tények 05:15 Angol nyelvű
19:40 Felvezető műsor:
család
Café
08:30 Katolikus
hírek
Am. filmsor.
Labdarúgás
07:35 Püspökkenyér
04:15 Lazíts, Kevin!
krónika
05:20 Német nyelvű
05:30 Egy rém rendes 08:00 Evangélium
20:00 Labdarúgó
Am. vígjáték-sor.
09:00 Így szól az Úr!
hírek
család
közvetítés
04:40 Lazíts, Kevin!
08:30 Hogy volt?!
09:05 Rome Reports - 05:25 Orosz nyelvű
Am. filmsor.
Am. vígjáték-sor.
21:50 Értékelő műsor:
09:25 Gasztroangyal
Vatikáni híradó
hírek
06:00 TV2 MATINÉ
05:00 Egy rém rendes
Labdarúgás
10:25 Rejtélyes
09:30 Református
05:30 Kínai nyelvű
10:25 Trendmánia
család
22:15 Góóól
XX. század
riportok
hírek
10:55 A Pénz beszél
Am. filmsor.
22:45 Labdarúgó
10:55 Öt kontinens
05:55 Térkép
11:30 SzÉpítők
05:30 Egy rém rendes 09:55 Református
közvetítés
11:25 A 111-es
ifjúsági műsor
06:20 Élő egyház
12:00 Bitter magazin
család
Magyar játékfilm
A
műsor
és a kezdési
10:00 Ortodox
12:35 Poggyász
06:45 Esély
Am. filmsor.
12:50 V4 híradó
időpont megváltoztatáifjúsági műsor
13:05 Innovátor
07:05 Világ
06:00 TV2 MATINÉ
13:00 Híradó
sának jogát minden
13:40 Az első igazi nyár 13:30 Múlt és Jelen
10:10 Metodista
07:25 Multiverzum
09:20 Fald Fel!
tévéadó fenntartja!
Am. filmdráma
ifjúsági
műsor
07:55 Mesterember
09:55 Tűsarok
22:05 Bagi Nacsa
15:50 Columbo
Orfeuma
Am. krimi
23:05 Virtuózok18:00 Tények
válogatás
18:55 Tények Plusz
23:25 Dokuzóna
19:45 Egyszer volt
00:25 Térkép
Budán Bödör
00:55 Himnusz
Gáspár
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
Fizetett hirdetés
01:00 Híradó
Magyar fikciós sor. 01:20 Angol nyelvű
A hirdetés szövegét figyel
Egyszerű
–
az
összes
fizikai
és
jogi
sze
20:50 Jumanji:
hibák és javítá
hírek
mélytől beérkezett hirdetés mesen,
Vár a dzsungel 01:25 Gasztroangyal
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
Am. kalandfilm-víg02:15 Dandin György
21-40
szó
30 hr.
játék
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
vagy a megcsúKeretes
23:25 Bad Boys 2. tevékenységet
folytatnak;
A szerkesztőség fenntartja
folt férj
Már megint a
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago 20 szó
30 hr.
Magyar filmvígrosszfiúk
nyújtása;
21-40 szó
60 hr.
játék
kat
nem
közöl
az
újságban.
Am. akcióvígjáték
– haszongépjárművek eladá Nem közölhetőek azok a hir
03:35 A 111-es
Kiemelt
02:30 Apacsok
Angol zenés film

Hirdessen nálunk, megéri!

Magyar filmdráma

Magyar játékfilm

04:25 Pecatúra
05:00 Női labdarúgó
magazin
05:30 Futsal
magazin
05:55 Labdarúgó közvetítés
07:55 Szabadidő
08:30 Építők
08:55 Labdarúgó
közvetítés
10:55 Ute tv
13:25 Szabadidő
14:00 Labdarúgó
közvetítés
16:45 Felvezető
műsor:
Labdarúgás
17:00 Labdarúgó
Német tévéfilmsor.
közvetítés
10:25 Család-barát
18:50 Értékelő
12:00 Déli harangszó
műsor:
12:01 Híradó
Labdarúgás
12:35 Nemzeti
19:15 Felvezető
Sporthíradó
műsor:
13:00 Ízőrzők
Labdarúgás
13:35 Hölgyek öröme 19:30 Labdarúgó
Angol tévéfilmsor.
közvetítés
14:35 Partitúra:
21:15 Értékelő műsor:
Szarvas
Labdarúgás
15:35 Dandin György 21:45 Kosárlabda
vagy a megcsúközvetítés
folt férj
23:40 Vízilabda
Magyar filmvígjáték
közvetítés
17:00 Gasztroangyal
00:50 Labdarúgó
18:00 Híradó
közvetítés
18:25 Nemzeti
02:45 Labdarúgó
Sporthíradó
közvetítés
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes
földrajz
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 A világörökség
kincsei
09:50 Nálatok, laknak
állatok?

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.

detések, amelyek ellentmon
20 hr.
danak a szerkesztőségi fel 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok
40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott in
formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Mozaik

5 táplálékkiegészítő, ami
égeti a zsírt

Iktasd be ezeket a zsírégető
tápanyagokat és gyorsítsd fel
a fogyást akár 70%-kal!
Hidd el, koplalás és drasztikus
diéta nélkül is lehet fogyni! Megfe
lelően összeállított étrend és mér
sékelt testmozgás mellé csupán bi
zonyos táplálék-kiegészítőket kell
beiktatni. Nem, nem a méregdrá
ga és extra gyors fogyást ígérő fo
gyasztótablettákra gondolunk. Bi

vezetünkbe, a mellékpajzsmiri
gyekben termelődő parathormon
(PTH) szintje megemelkedik. A
megemelkedett PTH következté
ben a bevitt cukor zsírrá alakul, a
szervezet pedig raktározni kezdi a
zsírt. A D-vitamin hiány megza
varja a leptint is, annak a hormon
nak az egyensúlyát, amely a jól
lakottság érzetet jelzi az agynak.
A szignál hiányában nem realizál

csak a D-vitaminhoz és a kalci
umhoz. A konjugált linolénsav
az erjesztés során képződik. Fo
gyasztásával a bevitt kalóriákat
zsír helyett energiává alakíthat
juk. A tanulmányok során azon
ban nagy mennyiségű CLA bevi
tel mellett számoltak be jelentős
zsírégetésről, így érdemes táplá
lék-kiegészítő formájában is ma
gunkhoz venni.
Omega-3
Az Omega-3 azáltal teszi lehe
tővé a fogyást, hogy beindítja azon
enzimek működését, amelyek elő
idézik a sejtek zsírégető folyamata
it. Ráadásul a hangulatunkra is jó
hatással van, így elkerülhetjük az

zonyos vitaminok és ásványi anya
gok beindítják a szervezet termé
szetes zsírégető folyamatait, míg
hiányuk hízáshoz vezet.
D-vitamin
A különböző tanulmányok
egymás után igazolják, hogy
a D-vitamin fokozza az inzu
lintermelő sejtek működését, a
glükózt energiává alakítva. Azt,
amennyire az inzulin a sejtek
be juttatja a glükózt, inzulin ér
zékenységnek nevezzük. Mi
nél érzékenyebben reagálnak a
sejtek az inzulinra, annál jobb.
Minél kevésbé érzékenyen, an
nál jobban raktározódik a bevitt
kalória a zsírsejtekbe. Ha ke
vés D-vitamint viszünk a szer

juk, hogy jóllaktunk, így könnyen
túlehetjük magunkat.
Kalcium
A kalcium egy olyan ásvá
nyi anyag, amely a D-vitaminnal
együttműködve segíti a zsírégetést.
A kalcium a zsírsejtekben raktáro
zódik, és minél több kalcium van
bennük, a kutatások szerint annál
inkább beindul a szervezet zsír
égető folyamata. A kalcium ráadá
sul avval is támogatja fogyókúránk
sikerét, hogy a zsírt a béltraktus
hoz köti, megakadályozva annak a
véráramban történő felszívódását.
Konjugált linolénsav (CLA)
A CLA remek zsírégető, termé
szetes formában leginkább a tejter
mékekből juthatunk hozzá, akár

érzelmi evésből ránk rakodó plusz
kilókat. És ha még nem soroltunk
fel elegendő érvet az Omega-3
mellett, akkor íme egy újabb: jól
lakottság érzetet üzen az agynak,
így csökkenti az étvágyat.
Polifenolok
A polifenol olyan antioxidáns,
amelynek, többek között, a zöld
tea is köszönheti anyagcsere pör
gető tulajdonságát. A polifenolok
fogyasztásával akár 17%-kal
is emelhető a nyugalmi anyag
csere értéke. Csökkenti az éh
ség és a sóvárgás mértékét is.
A leghatékonyabban felszívó
dó polifenolok az izoflavonok,
ezeket követik a katechinek és a
flavononok.

Nem mozdul a mérleg nyelve?
Ezt rontod el

Hónapok óta fogyókúrázol és
sportolsz, mégsem mutat egyetlen dekával sem kevesebbet a
mérleg? Lehet, hogy valamelyik nagy fogyókúrabaki áll a
háttérben, amire eddig nem is
gondoltál.
Nem jól osztod el az
étkezéseidet
Lehet, hogy odafigyelsz a mi
nőségi ételek fogyasztására, de
könnyen hiba csúszhat a gépe
zetbe, ha ezeket nem jól időzí
ted. Sokan például a reggeli ki
hagyásával próbálnak a bevitt ka
lóriák számán csökkenteni, ami
nagyon káros, ugyanúgy, aho
gyan a késői vacsora is, legyen
az akármennyire is diétás. A reg
geli zabpehely és friss gyümöl
csök feltöltik az energiaszintet,
és beindítják az emésztést, hoz
zájárulva az anyagcsere fokozá
sához, a súlyvesztéshez. Viszont
este, elalvás előtt 2-3 órával már
felesleges enni, csak leterheljük
a szervezetet, az étel pedig zsír
formájában raktározódik, hiszen
nem kerül elégetésre.
Csak kardiózol
Téved, aki azt gondolja,
hogy csupán aerob típusú moz
gásformákkal (futás, úszás, brin
gázás) lehet tartós és látványos
eredményt tud elérni. Tény,

hogy a kardió típusú mozgásfor
ma a leghatékonyabb zsírégető,
de erősítő edzések hiányában egy
idő után megáll a fejlődés. Ezek
a sportok ugyanis nem fejlesztik
kellőképpen az izomzatot, így a
tempót és a távot sem lehet fokoz
ni olyan mértékben, hogy az a ki
lók számában (hiányában) is meg
mutatkozzon. Muszáj heti egy-két

Nem tartod be az edzés
előtti és utáni kajaszabályt
A mozgást egészségünk és
alakunk megőrzése miatt választ
juk legtöbben. Ahhoz azonban,
hogy az a rengeteg munka, amit
az edzéseinkbe fektetünk, meg
felelően meg is térüljön, az étke
zésünkre is figyelnünk kell. A cél
az, hogy minden alkalommal a
maximumot hozzuk ki magunk
ból. Ahhoz, hogy az intenzív ter
helést bírjuk, energiára van szük
ség. Sportolás előtt egy órával
ezért érdemes lassan felszívódó
szénhidrátot fogyasztani, hogy

súlyzós edzést is beiktatnod, ha
kitartóbbá szeretnél válni, és na
gyobb teljesítményeket elérni pél
dául a futásban azért, hogy minél
több kalóriát égethess el egy-egy
edzés alkalmával.

feltöltekezve a kemény edzés
alatt minél több kalóriát égethes
sünk el. Viszont a mozgás utáni
fél óra a fehérjedús táplálkozás
ról szóljon, hogy a zsír olvadjon,
az izom viszont fejlődjön.

Top 3 zsírégető turmix edzéshez
A mesterséges turmixokat igazi
csodaszernek tartjuk, fogyaszt,
vagy épp izmot épít, ráadásul
nem macerás, csak fel kell oldani egy kis vízben vagy tejben,
és már fogyasztható is. Azonban sokkal egészségesebb italt
készíthetünk magunknak pár
perc alatt, csak némi hozzávaló és egy botmixer kell hozzá.
A következő könnyedén elké
szíthető italok teljesen természete
sek, tele vannak tápanyagokkal, és
egy shakerben vihetjük magunk
kal őket akár az edzőterembe is.
Energiabomba:
Banánturmix
A banánturmix könnyen elő
állatható, csak banán, zabpehely,
tej és méz kell hozzá. A banán
fogyasztása edzés előtt különö
sen ideális, mert megakadályoz
za az izomgörcsöket és a végtag
ok remegését. Szénhidráttartal
ma is pont meg
felelő, ráadásul
gyorsan felszí
vódik, így ha
mar feltölt ener
giával. A zabpe
hely segít, hogy
az egész edzés
alatt a leg
jobb formádat
hozhasd. Las
san felszívódó
szénhidrátként
biztosítja a megfelelő energia
szintet. Felhasználás előtt főzd
meg, vagy tedd egy-két perc
re a mikróba, hogy könnyebben
emészthető legyen. Ha nem bírod
a tejes turmixokat, akkor a hagyo
mányos tehéntejet helyettesítsd
laktózmentessel vagy szójatejjel.
A zsírégetés ásza: Zöld
teás turmix
Elsőre furcsán lehet ez a nem
szokványos, tea alapú turmix,
de ha zsírégetés a célod, jobbat
nem is ihatnál. Az ananász és a
gyömbér kombinációja remekül
felerősíti a zöld tea amúgy is pá
ratlan zsírlebontó hatását. Ké
szíts el egy bögre zöld teát, de

ügyelj rá, hogy 3 percnél ne áz
tasd tovább, mert különben ke
serű lesz. Hagyd kihűlni, majd
turmixold össze a már felaprított
ananásszal. Ha nem tudsz friss
gyümölcsöt szerezni, a 100%-os
ananászlé is megteszi, de termé
szetesen csak az, amely hozzá
adott cukrot nem tartalmaz. Vé
gül bolondítsd meg a turmixod
frissen reszelt gyömbérrel és egy
kevés mézzel.
Edzés utáni regeneráló:
Túrós turmix
Edzés után nagyon fontos a
gyors fehérje- és szénhidrát-pót
lás, lehetőleg egy órán belül. Bár
a turmixokról biztosan nem a
túró jut eszünkbe elsőként, az
alábbi ital komplex összetevői
vel a legjobb egy fárasztó aerobik
vagy fitness edzés után. A túrót
mixeljünk össze búzacsírával, re
szelt almával, fahéjjal és mézzel.

Esti edzés után a legjobb vá
lasztás a túró, mert lassú lebon
tású fehérje, segíti a zsírégetést
és biztosítja a kellemes alvást.
A búzacsíra igazi ásványi anyag
bomba, védi a szívet és a cson
tokat. Az alma és a fahéj zsír
égető és stabilizálja a vércukrot.
A méz esti fogyasztásától sokan
óvakodnak, pedig ez a természe
tes édesítőszer alvás alatt is se
gíti a zsírégetést, és a szervezet
méregtelenítő folyamatait. A re
szelt almának a levét is tedd bele,
hogy könnyíts a turmix állagán.
Ha így is túl töménynek érzed,
akkor joghurt hozzáadásával lá
gyabbá teheted.

Így nem maradsz éhes evés után

Akár fogyni próbálsz, akár a
súlyodat szeretnéd tartani egy
diétával, az erőfeszítéseidet bizony szabotálhatja a sóvárgás.
Azzal, ha értékes tápanyagoktól fosztod meg a szerveze
ted, csak éhesebb leszel, és kön�
nyen landolhat a tányérodon va
lami cukor-/kalóriabomba.
Az egyik ilyen tápanyag a rost.
Nem minden szénhidrát egyforma,
az egyszerű cukrok, mint a fehér
kenyér, tészta, a rizs gyorsan meg
emelik a vércukrot, de étkezés után
rövidesen valószínűleg hamar éhes
lesz tőle az ember – ezt Colleen
Wysocki-Woods, dietetikus, a Zest
Nutrition tulajdonosa mondta el a
Popsugar-nak. Ennek az oka a glü
kóz, amely mindezen ételekben
megtalálható, akárcsak az édessé
gekben, és gyorsan lebomlik. Ez
az elsődleges energiaforrás, a glü
kózból származó kalóriákat hasz
náljuk fel mindenre, a testmozgás
tól kezdve az olyan funkciókig,
mint a légzés.
A rostban gazdag, komplex
szénhidrátokat lassabban emészt
jük meg, és ezek segítenek ab
ban, hogy hosszabb ideig érez
zük magunkat eltelítve. Ilyenek a
gyümölcsök, a zöldségek, a teljes
kiőrlésű gabonafélék, a teljes ki
őrlésű tészták, stb., melyek mind
csökkentik az inzulinszint hirte

len kiugrását. Colleen szerint na
ponta 25 g rostra van nagyjából
szüksége egy felnőttnek, főétke
zésenként érdemes nagyjából 9
g-ot fogyasztani rostból.
Szintén kulcsfontosságú az
éhség elhárítása érdekében a fe
hérje, amely emésztése hos�
szabb ideig tart, mint a szénhid
ráté, és stabilabb jóllakottság-ér
zetet biztosít, mert nem lengeti
ki a vércukrot. Az állati eredetű
fehérjék között vannak a húsok,
a halak, a tojás, a tejtermékek, a
sajt, stb., míg a növényi erede
tűek között a hüvelyesek, a bab,
a kukorica, a szója, a tempeh, és
az olyan teljes kiőrlésű gabona
félék, mint a quinoa.
Végül nem szabad megfe
ledkezni a zsírokról sem, hiszen
a kiegyensúlyozott étkezéshez
ezek is fontosak. Ezekből ér
demes olyan egészséges válto
zatokat választani, mint az ola
jos magvak, az olajos halfélék
– mint a lazac, a tonhal, a szar
dínia –, a lenmag, melyek lehe
tővé teszik, hogy hosszú ideig
jóllakottnak érezzük magunkat.
A zsírok emésztése tart a legto
vább, 8-12 órán át. Így ha úgy
érzed, hamar megéhezel a va
csorára fogyasztott csirkés salá
ta után, adj hozzá egy kevés olí
va olajat is.
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Tűzesetben vesztette életét egy férfi
Beregszászban

Halálos kimenetelű tűzeset történt a napokban Beregszászban, a Lónyai utcán,
számol be a pmg.ua.
A szomszédok elmondása szerint
a tűz a lakóház egyik szobájában ütött
ki, ahol egyedül lakott egy 70 éves fér
fi. Az idős férfi egészségügyi gondok

kal küzdött, nem tudott önállóan mo
zogni a házban. A helyszínre kiérkezett
a tűzoltóság azonban a lángok megfé
kezése után már csak a férfi holttesté
re bukkantak.
A tűz kitörésének okát és az általa oko
zott kár értékét még vizsgálják.

Ittas nő okozott halálos balesetet Ungváron

Szeptember 18-án este halálos kimenetelű közúti baleset történt a megyeszékhelyen, számol be a mukachevo.net hírportál. 23 óra 55 perckor a Szobránc utcán
fának ütközött egy gépkocsi. Az esetről
a szemtanúk értesítették a rendőrséget.
A helyszínre kiérkezett rendőrök meg
állapították, hogy egy Skoda Fabia típusú
gépkocsi sofőrje az ukrán–szlovák határ
átkelő irányába haladva elvesztette ural
mát a jármű felett, letért az úttestről, majd

egy fának ütközött. A balesetben egy 19
éves utas életveszélyes sérüléseket szen
vedett. Az ungvári lány a kórházba szál
lítást követően vesztette életét. A másik
utast, egy 22 éves ungvári lányt az első
segélynyújtást követően hazaszállították.
A 23 éves sofőr nem sérült meg a bal
esetben. Az orvosi vizsgálat során kide
rült, hogy az ungvári lány ittas volt, őt elő
zetes letartóztatásba helyezték. Az ügyben
tart a nyomozás.

Halálos kimenetelű baleset történt a Técsői
járásban

Halálos kimenetelű baleset történt a
técsői járási Tiszaló településen szeptember 17-én, írja a mukachevo.net.
A hatóságok által megadott in
formációk szerint egy motorkerék
pár egy villanypóznának ütközött.
A járművön ketten utaztak, a baleset

következtében az 1983-as születésű
sofőr a helyszínen életét vesztette,
1976-os születésű utasát sérülések
kel szállították kórházba, jelenleg az
intenzív osztályon ápolják.
A baleset pontos körülményei egyelő
re nem ismertek.

Öngyilkos lett egy kárpátaljai képviselő

Az egykori köztisztviselő öngyilkosságának tényét szeptember 16-án regisztrálták. A helyi média információi szerint felakasztotta magát Moskola I. I., az Ilosvai
Járási Közigazgatás egykori helyettes vezetője – írja a PMG.ua internetes kiadvány.
A 60 éves ilosvai illetőségű férfi holt
testét hozzátartozói találták meg a saját
kertjében. Az öngyilkosság tényét a Kár
pátaljai Megyei Rendőrségen is megerősí
tették. A halál végleges oka az igazságügyi
szakértői vizsgálat után derül ki.

Jelenleg nincs információ arról, hogy
a férfi miért lett öngyilkos.
A férfi 2000–2005 között az Ilosvai
Járási Közigazgatás elnökhelyettesi tiszt
ségét töltötte be. 2005 és 2010 között az
Ilosvai élelmiszergyár igazgatójaként dol
gozott. 2010 és 2011 között az Ilosvai Já
rási Közigazgatás agrár-ipari fejleszté
si osztályának vezetője volt. 2011. június
8-án kinevezték az Ilosvai Járási Állam
igazgatás helyettes vezetőjévé. A férfi két
héttel ezelőtt nyugdíjba vonult.

Meghalt egy ternopili turista a Kárpátokban

Életét vesztette a Kárpátokban egy
Ternopil megyei turista, írja a mu
kachevo.net.
Az áldozat szeptember 17-én lett ros�
szul a Klifa-hegy közelében. A Rendkívüli

Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ)
kárpátaljai kirendeltségénél elmondták, hogy
a helyszínre azonnal elindult egy négytagú
mentőalakulat, azonban amikor odaértek, a
férfit életjelek nélkül találták.

Hét haszid zarándokot találtak egy
mikrobuszban Kárpátalján

Szeptember 18-án hajnalban a hatóságok hét haszid zarándokot tartóztattak le
Kárpátalján, adja hírül a mukachevo.net.
Az előállított személyek Magyar
ország területéről jutottak törvénytele
nül Ukrajnába, a rendőrség egy Merce

des mikrobuszban bukkant rájuk, két uk
rán állampolgár kíséretében. A zarándo
kok az USA-ból érkeztek, s csak kette
jüknél voltak személyazonosságot igazo
ló okmányok.
Az ügyben eljárás indult.
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Minaji vereség az Olimpiktól

Győzelmét követően vereséggel folytatta szereplését az országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Minaj
FC. Vaszil Kobin együttese az Olimpik
Donyeck elleni idegenbeli találkozóján
Kijevben lépett pályára és 3-0 arányban
alulmaradt ellenfelével szemben.
A kárpátaljai együttesnek igazából
nem volt esélye a pontszerzésre, az első
félidő 29. percében került hátrányba, majd
a második játékrészben újabb két találat
landolt Popovics kapujában, ami el is dön
tötte a három pont sorsát.
A 3. fordulót követően már csak a
Vorszkla áll pontveszteség nélkül. A
poltavaiak az FK Olekszandrija vendége
ként nyertek 2-0-ra, és 9 ponttal vezetik a
bajnoki tabellát.
A Dinamo Kijev az FK Lvivet győz
te le magabiztosan, míg a Sahtar Donyeck
ikszelt a Zorja ellen.
Eredmények: Olimpik Donyeck –
Minaj FC 3-0, Dinamo Kijev – FK Lviv
3-1, Zorja Luhanszk – Sahtar Donyeck
2-2, SZK Dnyipro – Mariupol 1-2, Inhulec
Petrovo – Gyeszna Csernyihiv 1-1, Ruh
Lviv – Kolosz Kovalivka 1-2.
A tabellát a 9 pontos Vorszkla vezeti a
7 ponttal második Dinamo előtt. A Minaj
3 ponttal a középmezőnyben foglal helyet.

A következő, szeptember 26-án sor
ra kerülő játéknapon a kárpátaljai együt
tes eredetileg a Dinamo Kijevet látta vol
na vendégül Ungváron, de a két csapat
megállapodása értelmében erre a talál
kozóra Kijevben kerül sor. A fővárosiak
azért kérték erre a Minaj vezetését, mivel
szeptember 23-án és 30-án a belga Gent
ellen játszanak sorsdöntő Bajnokok Ligája
play-off selejtezőt, és a két találkozó kö
zött meglehetősen kényelmetlen lett vol
na Mircea Lucescu csapata számára egy
ungvári kirándulás.
Újdonság még a Minaj FC háza tájá
ról, hogy az Ukrán Kupában szeptember
30-án a másodosztályú Poliszja Zsitomir
lesz a csapat ellenfele a legjobb 16 közé
jutásért vívandó párharcban.
***
Minden pályára lépő magyar élvo
nalbeli klub gond nélkül jutott tovább a
labdarúgó Magyar Kupában. A Dinamo
Zagreb elleni bravúros BL-győzelmet kö
vetően az FTC lényegében második csa
patával állt ki a megyei másodosztályú
bajnokságban szereplő Ráckeve otthoná
ban és 6-1-re nyert.
A ZTE 11, a Kisvárda 10, az MTK 8,
a címvédő Honvéd 8 gólt rúgott alacso
nyabb osztályú ellenfelének.

Néhány sorban

meglepetésre már csak Nagybakta áll
pontveszteség nélkül.
A listavezető az előzetesen esélyesebb
nek tartott Zápszony ellen nyert 3-0-ra.
További eredmények: Badaló –
Kovászó 7-0, Tiszakeresztúr – Kígyós
5-0, Beregvidék – Nagybégány 1-1,
Nagybereg – Nagymuzsaly 5-0.
A tabellát 9 ponttal vezető Nagybakta
mögött Badalónak, Beregvidéknek,
Nagyberegnek és Nagybégánynak is egy
formán 7-7 pontja van.
Némi meglepetés, hogy a pont nélkü
li együttesek között találjuk Kovászó és
Nagymuzsaly mellett a korábbi években
jó erőkből álló kígyósiakat is.
***
A Honvéd kivételével minden magyar és
ukrán együttes továbbjutott a nemzetközi
labdarúgó kupákban.
A Bajnokok Ligája 3. selejtezőköré
ben az FTC 2-1-re nyert a horvát Dinamo
Zagreb ellen, és lapzártánk után, szerdán,
a norvég Molde otthonában lép pályára a
főtáblára kerüléséért.
Ugyanez lehet a célja a Dinamo Kijev
nek is a belga Gent ellen, miután túljutott
a holland AZ Almaaron (2-0). A főtáblá
ra kerülésért lejátszandó párharcok már
oda-visszavágós alapon zajlanak.
Az Európa Ligában a Kijev melletti

Az Ukrán Kupában nem sikerült a to

vábbjutás az Ungvári FC számára, a
honi bajnokság harmadik osztályában vi
szont továbbra is őrzi hibátlan mérlegét a
Volodimir Vaszjutik által irányított megye
székhelyi alakulat.
Az Ukrán Kupában a legjobb 32 közé
jutásért lejátszott egymeccses párharc
ban a másodosztály egyik élcsapata, az
Agrobiznesz Volocsiszk látogatott Ung
várra, és egyenlő erők csatájában 1-0-ra
legyőzte vendéglátóját.
A kupából való kiesés után a bajnok
ságban vigasztalódtak az ungváriak, a 3.
fordulóban a Csernyivci Bukovina ottho
nában sikerült nyerniük. A három pont sor
sát eldöntő szépségdíjas gólt Viktor Rjasko
szerezte a 41. percben.
Mindez azt jelenti, hogy a harmadosz
tály nyugati régióját felvonultató A-cso
portban három játéknapot követően már
csak egyedül az Ungvári FC áll hibátlan
mérleggel.
Az Ungvár FC a szeptember 26-án
sorra kerülő 4. fordulóban a Csajka ott
honába látogat.
***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnok
ságban a 4. forduló mérkőzéseit rendez

Autóbusz-megállónak ütközött egy gépkocsi:
ketten meghaltak

A tragikus baleset hétfőn történt az
Ilosvai járásban.
Reggel 5 óra körül Lukova településen
az autóbusz-megálló épületének hajtott egy
VAZ–2106 típusú gépkocsi, számol be a
pmg.ua. A helyszínre kiérkezett rendőrök
megállapították, hogy a sofőr egyelőre tisz

tázatlan okok miatt áttért a szemközti sáv
ba, majd az útszélre sodródott, s nekiütkö
zött a megálló betonfalának. A járműveze
tő és az utasa a helyszínen életét vesztette.
Később kiderült, hogy a volán mögött
egy 22 éves bilkei lakos ült, utasa pedig
egy 34 éves falubelije volt.

Hármas baleset történt Técsőn

Hármas baleset történt Técsőn. A
mukachevo.net hírportált a szemtanúk
értesítették az esetről.
Az információk szerint szeptember
15-én egy személygépkocsi sofőrje nem
tartotta be a követési távolságot és be

lehajtott az előtte haladó mikrobuszba,
amely egy kamionnak ütközött.
A balesetnek szerencsére nincsenek
személyi sérültjei, a járművekben azon
ban jelentős károk keletkeztek. A történtek
pontos okait még vizsgálják a hatóságok.

Két autó ütközött össze Nagyszőlősön

Közúti baleset történt Nagyszőlősön
a Kopanszkij utcában szeptember 19én, a késő esti órákban – tájékoztat a
zakarpattya.net.ua hírportál.
A balesetben két személyautó – egy
Mercedes és egy BMW – frontálisan

ütközött egymással. Az előzetes in
formációk szerint az egyik sofőr ittas
volt. Eddigi értesülések szerint nin
csenek sérültek.
A hatóságok vizsgálják az ütközés kö
rülményeit és okát.

Még több információ a karpatinfo.net-en

A Fradi tovább menetel a BL-ben!
ték a hétvégén. A játéknap meglepetése
ként, Irhóc gól nélküli döntetlenre végzett
a címvédő Nagyszőlős otthonában.
További eredmények: Huszti FC –
FC Polena 3-1, FK Medvigy Borhalom
– Ilosvai Buzsora 1-0, Rahói Kárpáti –
Szerednye 3-1.
Az FK Medvigy áll a tabella élén a 8
pontos Huszti FC és a 7 ponttal harma
dik, de egy mérkőzéssel kevesebbet ját
szó Nagyszőlős előtt.
***
A beregszászi járási labdarúgó-bajnok
ságban három fordulót követően némi

kiscsapat, a Kolosz Kovalivka bravúros,
2-1-es győzelmet aratott a görög Arisz
Szaloniki vendégeként, és csütörtökön
a horvát Rijeka ellen folytathatja. Ebben
a szakaszban már a másik ukrán együt
tes, a Gyeszna Csernyihiv is bekapcsoló
dik a küzdelmekbe, az ellenfele a német
Wolfsburg lesz majd.
A Mol Fehérvár a máltai Hibernians
vendégeként nyert 1-0-ra és készülhet a
francia Stade de Reims elleni összecsa
pásra, míg a Honvéd kétgólos vereséggel
búcsúzott a kupától a svéd Malmö ellen.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

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

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

Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel
vagy cserélhető egyszobás
lakásra. Mob.: 066-0214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás eladó Be
regszászban a kórház köze
lében, az 5. emeleten. Mob.:
+38063-1751451.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton (Mikrorajon), a 113-as
házban a második emeleten
eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36205648127.

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.
Beregszászban a BúcsúProjektna u. 21. szám alatt
eladó egy kétszintes csalá
di ház: víz, gáz, kút, mellék
épületek, nagy kert, privati
zált föld. 4 szoba, 2 konyha,
fürdőszoba, garázs. Csere is
érdekel 3 szobás felújított la
kásra. Tel.: +38050-0596146.

Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás csa
ládi ház eladó nyári kony
hával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpar
tig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +3630-8428559.
Sürgősen eladó Beregszász
ban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt ker
tes ház bútorostól, víz, gáz,
háromfázisú elektromos há
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alat
ti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Tarpán családi ház eladó.
Egy telken két ház található
külön bejárattal. Ára 2,5 mil
lió Ft. Mob.: 066-5395506.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó he
lyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – el
adó egy régi építésű ház, ben
ne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földte
rület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban, 10 perc
re a központtól összkom
fortos családi ház eladó. Te
rülete 120 m2, bútorozott, 3
szobás, külön az étkező és
a konyha, fürdőszoba, gáz,
víz bevezetve, garázzsal. Tel:
095-1399379 (viber).

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 eladó
kerttel. Mob.: 066-8958003.

Lakás kiadó
Beregszászban, a Kor
jatovics utcában kiadó egy
kétszobás lakás, csak család
részére. Tel: 050-8094680.

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

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

Technika
Televízió
Vásárolnék elektronikát: a
szovjet időből tévéket, rádió
kat, magnókat és számítógé
peket. Mob.: 050-8215686.

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok, minő
séges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Benzines kaszával kaszá
lást vállalok Beregszászban.
Mob.: +38066-2406034.

Ardóban eladó kétszobás,
összkomfortos ház, kerttel,
0,083 területű. Tel: 0957254060.

Utcáról, kertből, udvarból fa
kivágását vállalom Beregszász
ban és környékén. Valamint he
gesztést, betonozást és kémény
pucolást is. Mob.: 050-1948976.

Vásárosnaményban a Sző
lőskert u. 17. szám alatt 640
m2-es telken rendezett ud
var, új építésű, padlófűtéses,
alápincézett, 3 szobás össz
komfortos családi ház eladó.
Mob.: +3670-3304131.

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

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Borász, borásztechnikus,
pincemunkás álláslehetősé
gek. Szőlészetben, borászat
ban jártas, önálló munka
végzésre képes munkatársa
kat keresünk. Traktorveze
tői, targoncavezetői jogosít
vány előny. Szükség esetén
lakást biztosítunk. Panziónk
ban, szőlészetünkben a há
zastársnak is munkát tudunk
biztosítani. Fizetés megegye
zés szerint. Elérhetőségek:
+3630-6054171. Önéletraj
zot a sales@weklerpince.hu
email címre kérjük elküldeni.
Nyíregyházi cég érvényes
okmányokkal rendelkező
megbízható kamionsofőrt ke
res nemzetközi fuvarozásra.
Az érintett országok: Auszt
ria, Csehország, Németor
szág, Románia és Szlovákia.
Követelmény: magyar nyelv
tudás. Érdeklődni: Göllér
Ákos, mob. +3670-7724226.
Sürgősen keresek magán
tanárt német nyelvből. Tel:
050-8094680.
Beregszászi fodrászatba
felveszünk férfifodrászokat.
Mob.: 050-8152824.
Keresek fürdőszobai csem
pézőt. Mob.: 050-5943899.
Káposztaszedés Hollandiában kombájnnal. Fi
zetés: 220 euró/nap telje
sítménytől függően. Mob.:
067-5050410.

Otthon

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

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

További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

akció

-20 -40
%!

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

Barkács, szerszám
Husqvarna 3,65 special
láncfűrész új állapotban el
adó. Mob.: 099-1922231.
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapá
csok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +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.

Bútor
Eladó egy rekamié. Érd.:
+38050-5943899.
Használt szolyvai szek
rénysor eladó, valamint egy
könyves szekrény. Tel: 0668548536.

Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Eladó gerenda. Mob.: 0954090053.

Hűtés, fűtés
Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 métere
sek, armatúra vasak, 3-4 mé
teresek, deszkák, 5-7 méte
resek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Mezőgazdasági gépek elő
adók. K-700 (Kirovec)
1995-ös évjáratú, jó álla
potban eladó. Hozzávaló
8 köldökös eke, Quivogne
– 6 méteres nehéz tárcsa,
és Unimat – 8,4-es mag
házkészítő kultivátor. Ár
megegyezés szerint. Tel:
+38050-9667397, +380967003545.
Eladó DON-1500A kom
bájn gabonaasztal, 6 so
ros Oros kukorica adap
ter szárzúzóval, naprafor
gó lifterekkel. Bizon kom
bájnhoz gabonaasztal
befogadókamrával együtt
eladó. Ár megegyezés sze
rint. Tel: +38050-9667397,
+38096-7003545.
Folytatás a 13. oldalon

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

Hirdetések
Eladó egy robbanómoto
ros háti permetező és egy
használt fűnyíró, akár al
katrésznek is. Tel: +380668548536.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
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
kukoricabetakarító kom
bájn, ár: 3500 f.e., továb
bá 3 köldökös eke és 5 mé
ter hosszú 250 mm átmérő
jű 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.: 0994278458.

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

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyü
mölcsfa, szőlőoltványok, kon
téneres dísznövények és dió
faoltványok nagy fajtaválasz
tékban eladók. Érdeklődni
Bodnár Istvánnál (Nagybakta,
Akadémia u. 5/1.). Mob.:
+38050-7102136.

Egyet fizet, hármat kap!

Beregszászban szamócapa
lánta eladó. Mob.: +380662406034.

Háziállatok
Fejőskecskék eladóak Be
regszászban. Mob.: 0957405750.

XVII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű
ködve 2020. október 30-ra meghirdeti a Fiatal Kárpát
aljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferen
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.
A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe
lületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell
tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe
les sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).
A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát
postai úton is várjuk.
Nevezési határidő: 2020. október 5. (hétfő) 14.00 óráig.
Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma
il címen kaphatnak.

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

+380 (66) 285 0 283

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

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

2020.
szeptember 23.
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Soós Kálmán ösztöndíjprogram
a 2020/2021-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alap
kezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre is
mét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj
program célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felső
oktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segít
se azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem
tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcso
latos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő
alprogramokból tevődik össze:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű fel
sőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján
magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák
kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek
széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar
nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentke
zését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben
munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot
tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egye
temen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium
ban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Mun
kácsi Állami Egyetemen.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent
felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a
2020/2021-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is
benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az
előadás nyelve a magyar.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemu
tatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék
tintával író tollat használjon
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tár
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiá
nyos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szó
tár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és
szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat
be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fi
atalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátításá
ra és eddig még nem került publikálásra.
A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kuta
tók jelentkezését várjuk!
A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betű
típus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegy
zettel, vagy szaknyelvi szótárral.
A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai kö
vetelményeknek.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen
tum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az
elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgo
zatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szak
dolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – veze
tőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek)
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen
tum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék
tintával író tollat használjon
Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi re
gisztrációs felületen külön alprogramonként:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem: https://forms.gle/
DTFpakKYKr6BwnDi8
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése:
https://forms.gle/rnStV23U74bHShxy8
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása: https://forms.
gle/QrQRRU6JZXvu6M9dA
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felü
leten a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton
is várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kos
suth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) te
lefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tá
jékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz
való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata.
A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés
benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további doku
mentumokat kérjen be.
A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok
értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett
Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pá
lyázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen meg
fogalmazott szempontrendszer szerint.
A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.
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Kaleidoszkóp
Nagybégányban szeptember 24-én
ünnepli 3. születésnapját

Nagy Atilla-Gennagyij.

Nagyon nagy szeretettel köszönti őt
a távolból anya, apa, nővére, LíviaDominika és nevelő mamija.
„Drága kisfiunk!
Isten a legszebb
csillagot adta nekünk, mely ott ragyog a két szemedben. Boldogságot, mely minden mosolyodban tündököl. Minden napfelkeltét, mely érted
boldogan kezdődik. Nagyon szeretünk, boldog
3. születésnapot!”

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2020. szeptember 23.

39

Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

Friss zöldfűszer
télire

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Szept 28 ‒ okt. 4.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

7. oldal

Őszi csemegék: alma, dió, szőlő

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 2019/2020as 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

A nyár és kora ősz friss
zöldfűszereit különböző
módszerekkel tartósíthatod - lássuk, hogyan, mindegyiknek az előnyeivel és a
hátrányaival együtt!

Kedvelt őszi csemegénk a dió, az alma
és a szőlő. Vásárláskor azonban
rengeteg kérdés
merül fel bennnük:
hogyan vásároljunk jó szőlőt, mikor finom az alma,
melyik a jó dió. Segítünk dönteni!

4. oldal

Ezért nem mindegy, hogy orron
vagy szájon át veszel levegőt

Nátha, allergia, orrpolip vagy orrsövényferdülés miatt is bedugulhat az orr. Ha ilyenkor nem található gyors
megoldás az orrdugulás
megszüntetésére, a szájlégzés miatt idővel még
rosszabb lesz a közérzet.

Balla Milán
I07.xls

BRAUN
RÓBERTIDÉZET

ÓKORI
NOMÁD
LOVAS NÉP
TAGJA

ÁRAMFEJLESZTŐ
GÉP

… KIRÁLYA LALO
OPERÁJA

SPANYOL
AUTÓJEL

RÖVID
CÉGFORMA

RÖVIDLÁTÓ

OKOS

ILJUSIN
RÉNYI TAMÁS
TERVEZTE
RENDEZTE
REPÜLŐGÉP
FILM
JELE

11. oldal

MÁKSZEM!
… TESZ BECSAP

GRAMM

4

SZÉLHÁRFA

FÉLÉV!

NUKLEINSAVAT
ALKOTÓ
PURINBÁZIS

AZONOS
BETŰK

T

1
TITKON
FIGYEL

KENDERT
TÖRŐ

ÉSZAKEURÓPAI
NÉP TAGJA

AZ ASZÚ
HAZÁJA

OLASZ
SZÍNÉSZ
(FRANCO)

ARANY
OMSZK
EGYIK
FOLYÓJA

NITROGÉN
ANYAGI
VESZTESÉG

THELMA
PÁRJA BRAD
PITT
FILMBEN

DELEJ

DÉL-AFRIKAI
FOLYÓ

NÁTRIUM
MŰSZÁLFÉLE

TARTÓSÍTÓ
GŐZPÁRA
PÁRATLAN
KRÍZIS!

ÁTMÉRŐ

3

☼

NÉMET
VÁROSKA
RÉGI
FRANCIA
VÁLTÓPÉNZ

… HAJRÁ BUZDÍTÁS

2

NAPSZAK

RÓKA
KICSINYE

EGYNEMŰ
ÓMEN!

HANGOSKODÓ VARJÚ

KÖZELKELETI ENSZKATONÁK
ALAKULATA

HIDROGÉN

SZORGALMAS

CIPŐBETÉT!
CSÓNAKGERINC

ROVAR

NÉMA RÓKA!

MEGGYŐZŐDÉS
HANGOSAN A
ZENÉBEN

☼

Ü

Á

5
ÍTÉLET
RÉSZE!

BALTI NÉP
TAGJA

HIVATALI
HELYISÉG

ZORRÓ JELE

TONNA

REGÉNY
SZEREPLŐJE

ZABSZEM!
FRISS

Az ukránok közel fele követi a
koronavírus-járvány híreit
2. old..
40%-kal csökkent a
gyermekek száma
2. old.
a személyszállító
AUkrajnában
lengyelek kevesebbet
fizetnek
fogják
ajárművek
kenyérért,súlyát
mintisazmérni
ukránok
2. old.
Százszorosára
nő az városa
Európa
legveszélyesebb
orvhalászatért
kiszabott bírság
lett
Marseille a migránsok
miatt
3. old.
Sebességmérőket
telepítenének
Brüsszelben
is küzdenek
az
az ukrán
rendőrautókba
afrikai
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Kos (3. 21.-4. 20.)
Bármennyire is fur
csán hangzik, ezen a
héten az Ön boldog
sága az életében sze
replő nőktől fog származni.
Milyen energiát társítunk ál
talában a nőiességhez? Táplá
lás, anyaság, gyengédség stb.
Mindenki, aki részesül ezek
ben a csodálatos dolgokban,
örömöt, biztonságot érez, ám,
aki ezekkel a tulajdonságok
kal rendelkezik, még nagyobb
magaslatokba emelkedik.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ezen a héten nemcsak
a fiatalabb rokonokkal
kerül szorosabb kap
csolatba, hanem a sa
ját belső gyermekéhez is sok
kal közelebb kerül végre. Ez a
magunkba zárt, gyakran mé
lyen elrejtett részünk rengete
get taníthat arról, hogy kik va
gyunk, továbbá arról is, hogy
mik a valódi szükségleteink,
kívánságaink. Ha hallgat a bel
ső gyermekére, nagyon sokat
fog emelni a hangulatán.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Jegyéből adódóan
Ön a kommunikáció
nagymestere, a zo
diákus hírnöke, akinek az a
dolga, hogy a többi tizenegy
jegyhez továbbítsa az infor
mációkat. Ezen a héten még
inkább kifinomult képessé
ge van arra, hogy hallassa
a hangját és kifejezze ma
gát, ezáltal hatalmas lépés
előnyökre tehet szert mind
a szakmai, mind a magán
életében.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki
Gönczy Sándornak, a Földtudományi és Turizmus Tan
szék docensének, az őt ért súlyos veszteség, édesanyja el
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

www.karpatinfo.net

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten Ön rend
kívül megalapozott,
megítélései határo
zottak, amelynek kö
szönhetően olyan hatékony
döntéseket fog meghozni,
melyek mind a szakmai,
mind pedig a magánéletére
pozitív hatással lesznek. Ma
ximálisan bízhat önmagában,
és abban, hogy a lehető leg
jobb irányba tereli mind a sa
ját, mind pedig a környeze
te életét.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A héten a szívügyeket
illetően mennyei pil
lanatokban lesz része,
és igazán boldognak
érezheti magát. Könnyedség,
öröm, szórakozás, szenve
dély ezek jellemzik a napja
it, amikor a kedvesével lehet.
Nem csoda hát, ha folyama
tosan csillog a szeme, a mo
soly pedig letörölhetetlen az
arcáról. Pénzügyei és egész
ségi állapotát illetően azon
ban óvatosnak kell lennie.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Számos lehetőség
kerül az útjába ezen
a héten, ami által
jelentős kapcsola
tokat alakíthat ki mások
kal. Sok-sok mozgás, uta
zás, ingázás, szabadidős él
mény vár Önre, így, ha út
kereső, minden esélye meg
van rá, hogy rá talál a saját
útjára. Ehhez azonban az
kell, hogy kellő figyelem
mel és tudatossággal élje
meg a napokat.

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

Ezen a héten játszi
könnyedséggel vonz
be az életébe min
dent, ami szép és kényel
mes. Ha romantikusan ös�
szefonódik valakivel, akkor
minden esélye meg van rá,
hogy egyenes út vezet a há
zassághoz, vagy legalábbis
az egyesülés megszilárdulá
sához. Fantasztikus formá
ban van, szépnek és vonzó
nak érzi magát, különösen,
ha szerelmes.

Ezen a héten úgy él
jen, mint egy veze
tő (még akkor is, ha
nem az). Mit is jelent
ez? Egy vezetőnek mindig jó
példával kell elől járnia. Kö
telezettségeit, felelősségvál
lalásait, feladatait a legkisebb
felhajtás mellett érdemes tel
jesítenie, és azt is tudnia kell,
hogy esetlegesen szükség
van-e egy-egy projekt átru
házására annak érdekében,
hogy elérje a céljait.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ezen a héten újabbnál
újabb kihívások me
rülnek fel az életében,
de ha minden képességét fel
használja, akkor olyan kön�
nyedén lép túl rajtuk, hogy
mindenkit lenyűgöz maga
körül. Ahol káosz van, rendet
teremt, és ez hatalmas elége
dettséggel tölti el, sőt, még
inkább hatékonnyá válik. Ve
zetői szerepét, rátermettségét
csak növeli a kommunikáci
ós képessége.

Szűz (8.24.-9.22.)
A hét legfőbb témája
az oktatás, a fejlődés
és az újítások. Min
dig is vonzotta az önfejlesz
tés és a fejlődés, hiszen soha
nem tud nyugton megülni,
és olyan szomja van a tudás
ra, mint egy kiszáradó félben
lévő növénynek a vízre. Sok
szempontból ez az életcélja,
és részben ezért érzi köteles
ségének azt, hogy minden tu
dást felkutasson, amire csak
szüksége van.

A szerencsének meg
van a maga munka
módszere, és sem Ön,
sem pedig más nem lehet ha
tással rá. Nem tudja irányíta
ni és a saját javára fordítani,
egyszerűen csak bízni kell
abban, hogy minden akkor
és úgy történik meg, amikor
és ahogy annak lennie kell.
Bízzon hát a folyamatban,
amennyire csak tud. Az éle
tében lévő gyermekek miatt
aggodalmaskodhat a héten.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ezen a héten valahogy
tökéletes összhangban
van megmagyaráz
hatatlan erőkkel, ezáltal olyan
iramban váltja valóra az ötle
teit, mint senki más. Újítások
és újdonságok jellemzik a he
tet, de bizony az is előfordulhat,
hogy ki kell kérnie néhány idő
sebb, tapasztaltabb ember véle
ményét egyes helyzetekben. Ez
egyáltalán nem baj, hiszen ők
azok, akik tényleg segíteni, tá
mogatni tudják Önt.

Mozaik

Viszketés kiütés nélkül? Íme az okok
Szakorvos segít tisztázni a lehetséges okokat.

A viszketés és a kiütések gyakran együtt jelentkez
nek meg a bőrön, de ez nem minden esetben van így. A
Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa, klinikai onkoló
gus azokat a gyakori okokat vette számba, amelyek kiütés
nélküli viszketést eredményezhetnek.
A diagnózis a komolyabb betegségek kizárása miatt
is fontos
– Nagyon gyakran ártatlan okok húzódnak meg a visz
ketés, mint tünet mögött, de fontos, hogy ezt szakorvos di
agnosztizálja, hiszen ki kell zárnunk az olyan ritkább oko
kat, mint például az idegek, a vese, a máj, a pajzsmirigy

nek olyan csípést, amely viszketést és irritációt okoz. Az
esetek döntő többségében ezek semmiféle kezelést nem
igényelnek, de ha a viszketés nem múlik néhány nap alatt,
esetleg romlik, vagy a csípés helye felülfertőződik, érde
mes megmutatni orvosnak.

Gyógyszer mellékhatás
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Mikor érdemes ellenőriztetni a
pajzsmirigyet?
Bizonyos esetekben akkor is érdemes ellenőriztetni pajzsmirigyünket, ha nincsenek tüneteink.
A pajzsmirigyzavarok gyakran sokáig rejtve marad

Viszonylag gyakori, hogy bizonyos gyógyszerek sze
dése (főként receptköteles opioid származékok, magas vér
nyomás gyógyszerek) esetén viszketés jelentkezik mellék
hatásként, kiütésekkel vagy anélkül. Erről mindenképpen
beszélni kell azzal az orvossal, aki elrendelte a kezelést,
amelyen esetleg ezért módosíthat, vagy más módon eny
híthet a viszketésen.

Idegi rendellenességek, betegségek

Bizonyos idegeket is érintő rendellenességek, betegsé
gek akár viszketést is okozhatnak, ilyen például a stroke, a
cukorbetegség vagy a herpesz vírus okozta betegség után je
lentkező neuralgia. Az idegeket érintő sérülések következmé
nyeként is jelentkezhet ilyen panasz. Ilyenkor a neurológus
vagy az adott szakorvos kezelése szüntetheti meg a tünetet.

Vesebetegség

egyes betegségei – hangsúlyozza a Dermatica bőrgyógyászkozmetológusa, klinikai onkológus. – A pontos diagnózis
felállításához éppen ezért figyelembe kell vennünk számos
körülményt, például, hogy állandóan vagy időszakosan je
lentkezik-e a viszketés, a teljes testet érinti vagy csak bizo
nyos területet, enyhe vagy erős viszketésről beszélünk-e,
mióta tart, van-e konkrét kiváltó oka. Az alapos kikérde
zés és vizsgálatok után mondhatjuk ki, mi okozza a tüne
tet és milyen kezeléssel tudunk rajta segíteni.

8 lehetséges ok a viszketés mögött
Száraz bőr

Nagyon gyakran a száraz bőr kezd viszketni, különösen
a hidegebb hónapok során. Ez sokszor együtt jár a pikke
lyes felszínnel is. Ilyen esetben a gyakori, rendszeres hid
ratáláson túl a bőrgyógyász életviteli tanácsokat és megfe
lelő, speciális készítményeket is ajánlani tud.

Rovarcsípés

Szúnyog, pók, ágyi poloska és más rovarok is ejthet

A vesebetegség, különösen előrehaladott stádium
ban, okozhat bőrviszketést, bár ennek konkrét kiváltó oka
még nem teljesen ismert. Ebben az esetben nem csak a
nefrológust, de a bőrgyógyászt is ajánlott felkeresni, mert
az alapbetegséget figyelembe véve elrendelhető a viszke
tést enyhítő gyógyszeres kezelés.

Májbetegség

Az olyan májbetegségek, mint a cirrózis és a hepatitis
okozhatnak viszketést, amely gyakran a tenyéren és a tal
pon a legkínzóbb. Néhány betegnél a meleg és az éjsza
ka fokozza a tünet súlyosságát. Ezt mindenképpen szak
orvosnak kell kezelnie.

Bőrdaganat

Bár a bőrdaganatok nem feltétlenül járnak szignifikáns
tünetekkel, korai jelként néha jelentkezhet a viszketés. Akár
erről a panaszról, akár más gyanús változásról van szó, a
bőrgyógyászati ellenőrzés mindenképpen fontos, főként a
korai felismerés miatt.

Hodgkin limfóma

A nyirokrendszer daganatos megbetegedése – más jel
legzetes tünetek mellett – akár viszketést is okoz, de eb
ben az esetben természetesen elsősorban az alapbetegsé
get kell kezelni.

5 tipp a koleszterinszint gyors
csökkentésére

Magas a koleszterinszinted? Nem tudod,
hogy tegyél ellene? Adunk öt bevált tippet, ugyanis apró változtatásokkal, már
komoly eredményeket érhetünk el!

A magas koleszterin kialakulása mögött számtalan té
nyező állhat: nagyban hozzájárul a feszült, stresszes, moz
gásszegény életmód, és a helytelen táplálkozás is, ami ne
héz, zsíros ételekben gazdag, míg könnyű zöldségekben,
gyümölcsökben és rostdús gabonákban szegény.
A tartósan magas koleszterin miatt az érfa
lakon ásványi anyagokból, zsírból álló lerakó
dások alakulnak ki, amik csökkentik az erek ru
galmasságát, szűkítik az átmérőt. Ideális esetben
az összkoleszterin értéke 5,1 mmol/l alatti, az
LDL-koleszterin 3,4 mmol/l alatti, míg a HDLkoleszterin 1 mmol/l fölötti.

2. Intsünk búcsút a fehér lisztnek és a
cukornak

A finomított alapanyagok (fehér cukor, fehér liszt,
fehér rizs) helyett teljes értékű termékeket részesítsük
előnyben, így például inkább teljes kiőrlésű lisztből ké
szített kenyeret, péksüteményeket, tésztaféléket, a cu
kor helyett nyírfacukrot, sztíviát, mézet, a rizsből pe
dig barna rizst.

Családban előfordult pajzsmirigy
betegség

Ahogy sok másik betegség, úgy a pajzsmirigyzava
rok is öröklődhetnek, ezért érdemes rendszeresen ellen
őriztetni az értékeit, ha a családjában előfordult már va
lamilyen pajzsmirigy betegség. Ekkor lehetőleg évente
menjen el vérvizsgálatra (TSH, T3, T4, ATPO), valamint
ultrahangra is, ahol kiderülhet, ha megnagyobbodott a
pajzsmirigye, illetve göbök keletkeztek rajta.

Testsúlyváltozások

Ha valaki – látszólag minden ok nélkül – jelentősebb
súlyt veszít vagy szed fel, akkor fennáll a pajzsmirigy
zavar gyanúja (fogyás esetén pajzsmirigy túlműködés,
hízás esetén alulműködés). Figyelje meg, állt-e be vala
milyen változás az étrendjében, mozgásában, és ha nem,
úgy célszerű vérvételre mennie!

Gombócérzés, nyelési nehézség,
rekedtség

A torokban lévő gombócérzés, nyelési nehézség, re
kedtség gyakran felső légúti megbetegedés tünete, ám ha
nincs ilyen problémája, akkor meglehet, hogy a pajzsmi
rigy megnagyobbodása (golyva, strúma), göbös strúma

3. Ne féljünk segítséget kérni

Kérjük dietetikus segítségét egy étkezési tervünk kidol
gozásában. Ez egyrészt valóban optimális, egyénre szabott
étkezést fog megtervezni, másrészt egy végig gondolt terv
csökkenti a diéta alatti bűnözések esélyét.

4. Mindig legyen a táskádban egy alma

Kutatások bebizonyították, hogy a nagy mennyiségű
oldódó rost bevitele lelassítja a koleszterinben gazdag le
pedék lerakodását az artériákban. Az almában található fe
okozza a kellemetlen érzést. Nem ritka az sem, amikor
a beteg arról számol be, hogy olyan, mintha folyamato
san szorítaná a ruhája, nyakkendője a nyakát. Ultrahan
gos vizsgálattal ez könnyen kideríthető és gyógyszerrel,
esetleg műtéttel orvosolható.

Hangulatingadozások

1. Egyszerűbb, mint gondolnánk!

Jó hír: nem kell teljesen lemondanunk a zsí
rokról, de ne együnk napi 50-60 grammnál többet
belőlük. Arra is figyeljünk, hogy elsősorban telí
tetlen zsírokat juttassunk a szervezetünkbe, mert
ezek jót tesznek a szív- és érrendszernek. Kerül
jük a készételeket, amik sokszor felesleges zsíro
kat tartalmaznak. Az ételeket ne bő olajban süs
sünk, inkább grillezzünk vagy tegyük a sütőbe!

nak, melynek elsősorban az az oka, hogy a betegséget
sokszor nem jelzik figyelemfelhívó tünetek. A Budai
Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája ezért elmond
ja, mikor érdemes ellenőriztetni a pajzsmirigy funkciókat.

Mind a pajzsmirigy alul- mind a túlműködés pro
dukálhat pszichés tüneteket, így könnyű összeke
verni mentális zavarokkal. Depressziós tüneteket pl.
a pajzsmirigy alulműködés okozhat, míg idegessé
get, stresszt a túlműködés. Megfelelő kezelés hatá
sára ezek a panaszok azonban csökkennek, megszűn
nek – mondja a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy
specialistája.
nolos vegyületek megakadályozzák, hogy rossz koleszte
rin kerüljön a szervezetbe, és megszilárduljon az érfalakon.

5. Igyunk több vizet!

Illinoisi Egyetem kutatói kiderítették, ha egyetlen szá
zalékkal megnöveljük a naponta bevitt víz mennyiségét,
csökkentjük az bevitt cukor, kalória, nátrium és koleszte
rin mennyiségét. Tehát igyál napi egy vagy két pohár víz
zel többet a szükséges mennyiségen felül, és a változást
hamarabb észreveszed, mint gondolnád!

Családalapítás előtt

Családalapítás előtt érdemes ellenőriztetni a pajzs
mirigy funkcióit, mivel annak zavarai könnyen okozhat
nak meddőséget, vetélést, koraszülés, a babánál fejlődési,
idegrendszeri problémákat. Mivel nagyon gyakori prob
lémának számítanak a pajzsmirigyzavarok, fontos, hogy
még a terhesség előtt kiderüljenek a problémák, nem kell
megvárni, hogy pl. meddőség vagy egy vetélés miatt ke
rüljön diagnosztizálásra.
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Számtalan jó tulajdonsága van a céklának, ismerd
meg ezeket!
A kissé földízű, édeskés
zöldség megosztó, már ami
a kedvelését illeti. Akik fo
gyasztják, azok is többnyi
re csak savanyúság formá
jában, pedig a cékla főzve
is finom, tápláló és szám
talan jótékony hatással ren
delkezik.
A céklát ősidők óta is
meri és használja az embe

szervére – van jó hatással.
A májban a méreganyagok
lebontása során szabadgyö
kök képződnek, melyeket
a cékla antioxidáns ható
anyagai semlegesítenek.
A méregtelenítés pedig az
ideális testsúlyod elérésé
ben is segít.
3. Fejlődési rendellenességek ellen is
hatásos
Az ősi rómaiak a cékla
levet láz és székrekedés ke

riség, ennek oka, hogy ha
mar felismerték a szerve
zetre gyakorolt jótékony
tulajdonságait. A cékla lú
gosít, kiváló antioxidáns és
segíti a vörösvérsejtek kép
zését, méregteleníti a bél
csatornát, szabályozza az
anyagcserét és még a diétá
ba is remekül beilleszthető.
1. Levében van a
legtöbb vitamin
A cékla kiváló káli
um-, kalcium-, vas-, szi
lícium- és magnéziumfor
rás, de tartalmaz rezet, cin
ket, mangánt, ként, jódot,
kobaltot, krómot, nikkelt,
B1-, B2-, B6- és C-vita
mint, folsavat, niacint és
biotint is. Ezen kívül tar
talmaz folsavat is, ami jól
hat a hormonokra. A renge
teg kálium jót tesz a test
nek, főként az izomzatnak,

zelésére fogyasztották, va
lamint afrozidiákumnak is
tulajdonították, melyet az
óta tudományos úton bizo
nyítottak. Sőt, azóta arra is
fény derült, hogy a zöldség
ben található folsavnak kö
szönhetően a terhesség ko
rai szakaszában számos fej
lődési rendellenesség – pél
dául a nyitott gerinc – ki
alakulása is megelőzhető a
céklával, ezért a kismamák
számára különösen ajánlott
a fogyasztása. Ráadásul se
gíti a sebgyógyulást, és az
izomszövet épülését is.
4. Javítja az
állóképességet
Ha rendszeresen spor
tolsz, ne feledkezz meg
a céklaléről, mely álló
képesség-fejlesztő tulaj
donságokkal is rendel
kezik. Mindez a zöldség

és akkor fejti ki legjob
ban a vitaminban bővel
kedő szerepét, ha a levét
fogyasztod. Éppen ezért a
cékla a manapság népszerű
smoothie-k gyakori alap
anyaga. Érdemes kipróbál
nod, akár magában, akár
más zöldséggel – uborká
val, avokádóval – kombi
nálva. A rubinvörös zöld
ség rendkívül erős vér
képző hatású, a benne lévő
nyomelemeket a test job
ban tudja hasznosítani, va
lamint a vörösvérsejtek re
generálódását és képződé
sét egyaránt serkenti.
2. Rákellenes
csodanövény
Kiváló antioxidáns tu
lajdonsággal rendelkezik.
Különösen a májra – a test
legfontosabb méregtelenítő

szokásosnál magasabb
nitráttartalmának köszön
hető, hiszen már mindös�
sze egy grammnyi adag
ban is nagyjából 20-szor
több található ezen anyag
ból, mint bármelyik más
zöldségben. Ez az összeté
tel elősegítheti a véráram
lást és az alacsony vérnyo
mást is.
5. Elbutulás ellen
Nem is gondolnád, de a
cékla a demenciát – közna
pi nevén az elbutulást – is
gyógyíthatja. A benne ta
lálható nitrogén-monoxid
ugyanis javítja a vér áram
lását, ezáltal pedig segíti az
agy működését. Hatásos le
het az Alzheimer-kór ellen
is. Száz gramm cékla már
fedezi a napi ajánlott rost
fogyasztás 10 százalékát is.

ERREFELE !
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FÉLSZ !

Plusz egy vicc

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta
nóját állíthatja össze:
– Képzelje, doktor úr! A férjem egész nap vicceket
mesél! – panaszkodik egy nő a pszichiáternél.
– És ez olyan nagy baj?
– …!

Emeletes élvezet

Kétbetűsek: ÁG, BÁ,
BÍ, DE, DÜ, EB, GB, GE,
NE, ÓN, ŐA, SD, SE, ÚR.
Hárombetűsek: AVA,
ICO, KÉT, LEÓ, NEM,
OMA, ÓPA, RŐF, STA.
Négybetűsek: ACAT,
A K I K , A L E F, E M E L ,
EMEZ, ETEL, IGAL, IJED,
ÍRÓS, KÁRÓ, KÉVE, KIES,
KILO, KORI, KŐÚT, LIMA,
PÁNT, RECE, SVÁB, TAKI,
TÁRT, TŐLE, TÚRA.
Ötbetűsek: AFRIK,
AZIKA, BEKEN, ITIKE,
IVARI, JUTNI, KAMIN,
LÁPOS, LEHET, LÓGÁS,
NYÁRS, TANYA.
H a t b e t ű s e k : ATA 
MÁN, DOKTOR, ELESIK,
EPILÁL, ERIE-TÓ, FIL
TER, KEZELT, KONYAK,
LEMARÓ, SZÓHOZ, TE
KINT, ZSIGER.
Hétbetűsek: ALAKZAT,
AMELYIK, OKOSÓRA,
OTTILIA.

Nyolcbetűsek: ALAP
ELEM, APOLÓGIA, BE
LEMEGY, ÉGERERDŐ,
M E N T Á L I S , S Z AVA 
LAT.
Kilencbetűsek: IBO
LYAKÉK, KITAKARÁS.
Tízbetűsek: AKAR
NOKSÁG, ARATÓÜNNEP,
KECSKEMÉTI, SOVÁNY
SAJT.
Tizennégy betűsek: AR
TICSÓKALEVÉL, NYÁR
SAS ANTILOP.

2020. 38. szám meg
fejtése: A nő olyan,

mint a Google. Be
sem fejezted még a
mondatot, máris találgat.

Plusz egy vicc: – Ne
igyál többet, mert már
elmosódott az arcod!

kocka

1. réteg: 40 dkg darált háztartási keksz, 8 dkg lágy margarin, 8 dkg porcukor, kb. 2 dl tej (annyi kell hozzá, amennyit felvesz a massza)
2. réteg: 25 dkg túró, 10 dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja,
1 csomag vaníliás cukor, 2 dl habtejszín, 1 csomag habfixáló
3. réteg: 2 csomag főzés nélküli vanília ízű pudingpor, 5 dl
tej, 1 csomag vaníliás cukor
4. réteg: 2 dl habtejszín, 1 csomag habfixáló, 2 kiskanál porcukor, 2 kiskanál vaníliás cukor
A tetejére: 5 dkg étcsokoládé.
Elkészítése: A darált kekszet, az olvasztott margarint, a por
cukrot gyúrjuk össze annyi tejjel, amennyivel összeáll. Egy kö
zepes méretű tepsit szórjunk meg darált keksszel, és a masszát
egyenletesen nyomkodjuk el az alján. A habtejszínt a habfixáló
val, verjük kemény habbá. A túrót villával törjük át, majd a por
cukorral, a vaníliás cukorral és a reszelt citrom héjával keverjük
habosra. Adjuk hozzá a felvert tejszínt és kenjük a tésztára. A
pudingport a vaníliás cukorral és az 5 dl tejjel, gépi habverővel
verjük kemény krémmé. Ezt kenjük el a túrókrém tetején. Végül
pedig a habtejszínt a habfixálóval, a porcukorral és a vaníliás
cukorral, verjük kemény habbá. Ezt simítsuk a pudingos krém
re. Ezután reszeljük rá az étcsokit, és tegyük hűtőbe pihenni.

