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A kisebbségben élő magyarság
erőforrás és kapocs
Tanévnyitó a főiskolán – Szijjártó Péternek adományozták a Rákóczi-díjat

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba:

zsaluzó-ács, betanított
zsaluzó munkás
Amit nyújtunk:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és
szerszámokat biztosítjuk
• az útiköltséget térítjük
Bérezés: nettó 1500-2200 forintos órabér
gyakorlattól és telejsítménytől függően
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem
Egyéb információ:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani
Munkaidő:
• egy műszakos munkarend (9-10 óra)
Magyar útlevél szükséges!
Jelentkezés:
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

www.karpatinfo.net
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mmár hagyomány,
hogy a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a
beregszászi református
templomban tartja tanévnyitó ünnepségét, hogy
Isten áldását kérjék az

elsősök tanulmányaira, az
intézményben folyó munkára. A rendezvényen jelen volt Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere, s bár ide várták, az
utolsó pillanatban mégis lemondta részvételét a Kár-

pátalján tartózkodó ukrán
külügyminiszter, Dmitro
Kuleba, aki a délelőtt folyamán Ungváron találkozott magyarországi kollégájával.
A tanévnyitó Taracközi
Ferenc helyi református

Beregardóban átadták a
Perényi Kultúrkúriát
Néptáncoktatás, kiállítás, kézműves foglalkozások

lelkész igei köszöntőjével vette kezdetét, majd
a főiskola himnuszát követően Molnár Andrea, a
főiskola titkára üdvözölte a megjelenteket.
Folytatás a 3. oldalon

B

eregardóban, Beregszász város zöldövezetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részvételével átadták a magyar kormány támogatásával megújult
Perényi-udvarházat,
amely ezután a Perényi
Kultúrkúria néven működik tovább, s ahol a jövőben rendszeresen szerveznek közösségi kulturális és hagyományőrző
programokat.
Az átadási ünnepségen elhangzott, hogy több
évszázadon át innét irányították a Perényiek kiterjedt gazdaságát, amely
felölelte az agrárium számos ágát, a legeltetéses
állattenyésztéstől kezdve
a gabonatermesztésen át
egészen a szőlőművelésig. 1789-ben itt született
báró Perényi Zsigmond.
Folytatás az 5. oldalon
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Kuleba: szabad a szlovák légtér az
ungvári reptér számára

Mint arról az UNN beszámol,
szeptember 24-én Dmitro Kuleba
Szlovákiába látogatott, ahol megkötötte azt a megállapodást,
amely lehetővé teszi az ungvári
repülőtér működését.
Az ukrán külügyminiszter a
Twitteren számolt be arról a sikerről,
amit Pozsonyban sikerült elérnie az
Ungvári Nemzetközi Repülőtér működése érdekében. Mint arról korábban beszámoltunk, az egyetlen kárpátaljai polgári légikikötő azért nem
üzemelhetett, mert a gépek le és felszállásához a szlovák légtér haszná-

lata szükséges. Ám nem volt meg
az ezt lehetővé tévő megállapodás.
Mint arról Kuleba beszámol, sikerült megkötni a szerződést, amely
lehetővé teszi az ungvári reptér újbóli megnyitását. Az innen induló és
ide érkező gépek ugyanis szabadon
berepülhetnek a szomszédos ország
légterébe. A külügyminiszter szerint ez óriási eredmény a két ország
kapcsolatainak ápolása terén és nagy
előrelépés a fejlődés útján Kárpátalja számára. Az ungvári repülőtér szabadon fogadhat és indíthat nemzetközi járatokat is.

Ukrán-magyar külügyminiszteri
találkozó Kárpátalján
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter meghívására szeptember 23-án Kárpátaljára érkezett
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter. A két politikus
ungvári megbeszélését követően
sajtótájékoztatót tartott.
Magyarország az Ukrajnával
való jószomszédi kapcsolatok
helyreállításában érdekelt, mert a
kialakult helyzet nem jó egyik or-

ra, a záhonyi Tisza-híd felújítására,
a beregszászi elkerülő és azt a határral összekötő út megépítésére, a
nagyhódosi határátkelő megnyitására, valamint 2021-ig az M3-as autópálya kiépítésére az ukrán határig. „Hat év alatt 90 milliárd forintot biztosítottunk ukrajnai fejlesztési programokhoz, kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, fenntartjuk az Uk-

szágnak, illetve a kárpátaljai magyar kisebbségnek sem – jelentette ki a sajtótájékoztatón Szijjártó
Péter. Szijjártó bejelentette, hogy
a jóindulat jeleként, látogatása alkalmával, ötven lélegeztetőgépet
hozott Magyarországról kárpátaljai kórházaknak. Jelezte továbbá az ukrán külügyminiszternek,
hogy magyar részről készen állnak a beregszászi kórház felújításának részbeni finanszírozásá-

rajnába irányuló gázszállításokat,
biztosítjuk az ukrán állampolgárok
tranzitját Magyarországon keresztül
Nyugat-Európa irányába, és a keleteurópai EBESZ-misszióban a magyaroké az egyik legnagyobb kontingens, s ez így marad a jövőben
is” – emelte ki a magyar külügyminiszter. Hozzáfűzte: örömmel vette
ukrán kollégája azon megközelítését, amely szerint Kárpátalját közös
ukrán-magyar „sikertörténetté” kell

Ukrajnában megugrott a
munkanélküliség a második negyedévben
Ukrajnában jelentősen nőtt a
munkanélküliség a második negyedévben a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések
hatására.
Az ukrán statisztikai hivatal
honlapjára feltett adatok szerint a
második negyedévben a munkanélküliek száma 1,7 millió volt, a
munkanélküliségi ráta 9,9 százalékra emelkedett az első negyedévi 8,6 százalékról. A második negyedévben a 15–70 év közöttiek
körében a foglalkoztatottak száma 15,6 millió volt. A kormány
következő három évre vonatkozó előrejelzése szerint a 15–70 év
közöttiek körében a munkanélküliségi ráta 2021-ben 9,2 százalék,
2022-ben 8,5 százalék, 2023-ban
pedig 8 százalék lesz.
A koronavírus-járvány komoly

gondot okozott az ukrán gazdaságban is. Az ország hazai összterméke (GDP)11,4 százalékkal csökkent
az idei második negyedévben a tavalyi azonos időszakkal összevetve.
Az első negyedévben a gazdaság
1,3 százalékkal zsugorodott éves
összevetésben. Az ukrán kormány
egyelőre fenntartja azt a várakozását, hogy idén a GDP 4,8 százalékkal csökken, jövőre viszont már 4,6
százalékkal nő.
Amennyiben beigazolódnak az
előrejelzések, akkor az idei lesz
az első év 2015 óta, amikor csökken az ukrán gazdaság, akkor a
GDP 9,8 százalékkal esett. Ukrajna gazdasága 2019-ben 3,2 százalékkal, 2018-ban 3,3 százalékkal, 2017-ben pedig 2,5 százalékkal nőtt.
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Teljes harckészültség – közel az
azeri-örmény háború
Kihirdették a rendkívüli állapotot, és teljes katonai mozgósítást
rendeltek el vasárnap Örményországban, miután összecsapás volt
az örmény és azerbajdzsáni haderő között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban – jelentette be Nikol Pasinjan örmény
miniszterelnök.
Óriásira nőtt a feszültség Örményország és Azerbajdzsán között vasárnap délelőtt, miután Jereván közlése
szerint az azeri erők nehéztüzérséggel
támadtak célpontokat Hegyi-Karabah
területén. Azeri közlés szerint akciójuk ellencsapás volt, válasz arra, hogy
az örmény támogatást élvező erők
azeri célpontokat támadtak a régióban. „Háborút hirdettek? Megkapják!”
– közölte a Hegyi-Karabah Köztársaság, más néven Arcah Köztársaság
miniszterelnöke, Arayik Harutyunyan
abban a videóban, amit Örményország
hivatalos Twitter-oldalán tettek közzé.
A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy a régió székhelyén,
Sztepanakertben és a környező falvakban is lövedékek csapódtak be,
több ház is megrongálódott, és sebesültek is vannak.
Vasárnap reggel az örmény kormányfő közölte, hogy egy azeri támadást elhárítva az örmény haderő lelőtt két azeri katonai helikoptert, három drónt, és kilőtt három páncélozott
harcjárművet. Azeri részről azt állították, hogy az általuk indított katonai akció válasz volt egy örmény támadásra.
Az EU-tagállamok nevében
Charles Michel, az Európai Tanács
elnöke súlyos aggodalmának adott
hangot, és felszólította a feleket, hogy
haladéktalanul szüntessék be a katonai műveleteket, és térjenek vissza a
tárgyalásokhoz. Ez az egyedüli járható út, az egyedüli módja annak, hogy
elejét vegyék a konfliktus eszkalálódásának – írta Twitter-üzenetében a
vezető uniós tisztségviselő.
Törökországban a kormánypárt szóvivője, Omer Celik azt írta
Twitter-oldalán, hogy Ankara „vehemensen elítéli az Azerbajdzsán elleni örmény támadást”. A török állás-

pont szerint örmény provokáció történt, és Örményország veszélyezteti a
regionális békét. A török elnök szóvivője is elítélte Örményországot, amiért polgári célpontokra támadt, és ezzel megsértette a tűzszünetet.
A két, egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaságnak régóta
területi vitája van egymással: a túlnyomórészt örmények lakta HegyiKarabah a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kinyilvánította függetlenségét, vagyis elszakadását Azerbajdzsántól. Baku fegyverrel lépett
föl a szeparatisták ellen, és bár a felek
1994-ben fegyverszünetet kötöttek,
a térség azóta is alacsony intenzitású
fegyveres konfliktus színtere. Júliusban a szinte mindennapos határmenti
villongásoknál komolyabb összecsapás tört ki Hegyi-Karabahtól északnyugatra, az azeri-örmény határ térségében. A felek akkor is egymást okolták a konfliktus elmérgesedéséért.
Polgári célpontok ellen intézett
támadást az azeri haderő a vitatott
hovatartozású Hegyi-Karabahban.
Ezt Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök jelentette be vasárnap reggel.
Az örmény védelmi minisztérium közlése szerint az incidensre
adott válaszul az örmény hadsereg
lelőtt két azeri katonai helikoptert és
három drónt.
Szintén örmény forrás szerint az
azeri haderő Hegyi-Karabah régió
székhelyén, Sztepanakertben is támadott több célpontot, bár az nem derült
ki, hogy mik voltak ezek.
Az azeri védelmi minisztérium
azt írta közleményében, hogy „ellenoffenzívát indított a teljes frontvonalon, hogy véget vessen az örmény haderő műveleteinek, és megvédje a civil lakosságot”. Baku elismerte egy helikopter elvesztését, de
közölte, hogy a légi jármű személyzetéből senki sem sérült meg. Az azeri
és az örmény támogatást élvező erőket egymástól elválasztó vonal sűrűn
aláaknázott senkiföldje, vagyis nem
lakott területen húzódik – jegyezték
meg hírügynökségi tudósítások.
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Kárpátaljára látogatott
Volodimir Zelenszkij

Szeptember 24-25-én, egy hónappal a helyi választások előtt,
Ukrajna elnöke Kárpátaljára
látogatott.
Volodimir Zelenszkij szerdai
hivatalos szlovákiai látogatása
után – Pozsonyban a két ország
államfője számos kétoldalú megállapodást írt alá, többek között a
légtérhasználatról, ami lehetővé
teszi az ungvári reptér működését
– érkezett Kárpátaljára. Az elnök
Ungvárra tartó gépe leszállt Kassán, itt rövid tárgyalást folytatott
a városvezetéssel, majd autóval
folytatta útját. Az elnöki konvoj
Felsőnémeti–Ungvár szlovák-ukrán közúti határátkelőn lépett be
az országba csütörtökön a kora
esti órákban. Az elnök itt megtekintette a felújítás alatt álló határállomást, mivel nem olyan ütemben halad a fejlesztés, ahogy azt
tervezték, az elnök javaslatára az
ungvári határátkelő rekonstrukcióját beemelik a „Nagy építkezés”
kormányprogramba. Az elnök elégedetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy hetek óta
szinte folyamatosan több kilométeres kamionsor torlódik az átkelő
előtt. Az illetékesek a szlovák oldalt „hibáztatták” a torlódás miatt,
ugyanis a felsőnémeti határátkelőn
napok óta nem működik a kamionok átvizsgálására használt röntgen-berendezés. A technikai problémák miatt jelentősen lecsökkent
a határátkelő áteresztő képessége.
Zelenszkij az éjszakát a megyeszékhelyhez közeli Derenivska
Kupil szállodakomplexumban töltötte, majd reggel első útja Bereg-

vidékre vezetett. Az államfő a Chizay
szőlészetben tartott beszédében kiemelte, hogy miután a megyében befejeződik a kormányprogram keretében az úthálózat fejlesztése, az új iskolák és kórházak építése, várak, múzeumok és a kulturális örökség körébe tartozó épületek felújításához látnak hozzá. Kihangsúlyozta, hogy az
ukrán parlament az elmúlt héten elfogadott egy törvényt, amely a koronavírus-járványnak leginkább kitett
turisztikai ágazatot számos azonnali adóintézkedéssel segíti. Elmondta, hogy a régió gazdag és változatos turisztikai potenciállal rendelkezik, de kiaknázatlan lehetőségeket
lát a szőlészetben és borászatban,
az autóiparban, az ásványvizek és
bioélelmiszerek területén, valamint
síturizmusban. A helyszínválasztás
sem volt véletlen, Zelenszkij itt jelentette be, hogy a jövőben szakmai ünnepnapja lesz a szőlészeknek és borászoknak, az erről szóló rendeletet
egy nappal korábban írta alá. Utána
Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója bővebben ismertette a régió fejlesztését szolgáló stratégiatervet.
Zelenszkij felkereste a Beregszászi Linner Bertalan Központi
Járási Kórházat, ahol az intézmény
igazgatója, Ivan Males referált az
augusztus végén megkezdett felújítási munkálatokról. Az új épületszárny átadása 2022 végére várható.
Az elnök megtekintette az M-24
autóút Nagydobrony–Munkács–Beregszász–Asztély határátkelő szakaszának már felújított szakaszát. Sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a
„Nagy építkezés” program keretében eddig soha nem látott mértékű

tenni. „Ennek nyilvánvalóan magában kell foglalnia azt, hogy a
Kárpátalján élő magyarok élvezhessék mindazokat a kisebbségi
léthez fűződő jogokat, amelyeket az európai szabályok biztosítanak a számukra” – jegyezte
meg. Reményét fejezte ki, hogy
sikeres lesz a párbeszéd a kárpátaljai magyar közösség jogainak
biztosításáról.
Dmitro Kuleba kérdésre válaszolva közölte: „van reális
esély” arra, hogy Ukrajnában
is elfogadottá válik a kettős állampolgárság intézménye. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy
ez Ukrajnában „jóval szélesebb
kérdés”, ami nem csak a magyar
kisebbséget érinti.
Szijjártó Péter, szintén újságírói érdeklődésre elmondta, hogy
Magyarország „örömmel feloldaná” Ukrajna NATO-val való
kapcsolattartásának blokkolását. Szavai szerint ehhez egyetlen
egy dologra van szükség, hogy a
kárpátaljai magyarok azt jelezzék Budapestnek: megoldódtak
a számukra fontos nyelvhasználati és oktatási kérdések.
Az Orbán Viktor magyar
miniszterelnök és Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök találkozójára vonatkozó kérdésre válaszolva, közölte: ezen a két ország egy átfogó jószomszédi
megállapodást szeretne tető alá
hozni, amelyet a hamarosan ös�szeülő vegyes bizottságok készítenek elő. Hozzátette, hogy
amint a három vegyes bizottság – a kisebbségi, a határmenti
együttműködési és az infrastrukturális – sikeresen befejezi ezt az
előkészítő munkát, elhárul minden akadály a találkozó megtartása elől.
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útfelújítás valósul meg a megyében. Zelenszkij utalt arra, hogy útfejlesztések mellett a program keretében 5-5 óvoda és iskola, valamint 8 sportobjektum építése zajlik. Fontosnak tartotta kiemelni,
hogy Kárpátalja nem egy megye
Nyugat-Európa és Közép-Ukrajna között, hanem Ukrajna része.
Az államfő arra az újságírói kérdésre, hogy mikor és hol kerülhet
sor a személyes találkozóra Orbán
Viktor magyar miniszterelnökkel,
azt válaszolta: folynak a találkozó
előkészületei. Emlékeztetett arra,
hogy szerdán Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dmitro Kuleba
ukrán külügyminiszter Ungváron
megbeszélést folytatott egymással.
„Ezeken az egyeztetéseken tekintik át a találkozó részleteit. A tárgyalásokat a magyarok kezdeményezték, de mindkét fél érdekelt
a jó viszony visszaállításában”
– fogalmazott Zelenszkij, az elnök hozzátette: kész bárhol és bármikor találkozni Orbán Viktorral.
Az ország vezetője a nap
második felében a Skoda modelleket forgalmazó és gyártó
Eurocar vállalat tiszasalamoni
gyárában gazdasági fórumon
vett részt, amelyen a megye óriásvállalatainak vezetőivel tárgyalt. Zelenszkij találkozott a
görögkatolikus és az ukrán pravoszláv egyház kárpátaljai vezetőivel, valamint megtekintette az
ungvári filharmónia, az egykori
zsinagóga épületét, ami szintén
bekerül a „Nagy építkezés” kormányprogramba. Végezetül felkereste az ungvári repülőteret,
ahol ismertették vele a légikikötő újraindításának a tervét.
Volodimir Zelenszkij pénteken az esti órákban repülőgéppel hagyta el a megyét.
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Közösség
Tanszercsomag az elsősöknek

Tanévnyitó a főiskolán – Szijjártó Péternek adományozták a Rákóczi-díjat

A kisebbségben élő magyarság
erőforrás és kapocs
Elejét lásd az 1. oldalon

Csernicskó István megbízott rektor ünnepi beszédében
elmondta, hogy a Rákóczi Főiskola alapítványi felsőoktatási intézmény, amely így állami vagy
önkormányzati támogatásban
nem részesül, ám az ukrán állami felsőfokú intézmény követelményeinek meg kell felelni, s

meg is felel. A rektor beszámolt
arról is, hogy idén 939 hallgató
kezdte meg a tanévet, akik valamennyien sikeresen letették a
ZNO-t ukránból is, a mesterképzésre jelentkezők pedig emellett
középfokú angol nyelvvizsgával
is rendelkeznek, ami azt bizonyítja, hogy az anyanyelven, jelen esetben a magyarul elvégzett
középiskolára építve is megalapozható a többnyelvűség.
Az önálló kárpátaljai magyar felsőoktatás elindításának 20. évfordulója alkalmából a Rákóczi Főiskola Tudományos Tanácsa 2014-ben megalapította a Rákóczi-díjat, amelyet évente egy külhoni és egy
kárpátaljai személynek ítélnek
oda. Azok tevékenységét ismerik el ezzel a
díjjal, akik „erkölcsi,
anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve
boldogulásukat szülőföldjükön. A díj odaítélésének az is szempontja,
hogy olyan személy kapja, aki a magyar nemzetért és annak kárpátaljai
közösségéért személyes
kiállásával is tevőlegesen is sokat tett, ezért ez
a díj nemcsak egy intézmény, hanem a kárpátaljai magyarság legmagasabb kitüntetésének számít” – olvasható a díj leírásában. Az ezüst emlékéremből és a Rákóczi Fejedelem pecsétnyomó címerképét ábrázoló fehérarany gyűrűből álló Rákóczi-díjat idén – az intézmény
iránt megnyilvánuló többéves támogatását, segítségnyújtását, a
kárpátaljai magyarok iránti elkötelezettségét megköszönve – a
Főiskolai Tanács Szijjártó Péternek adományozta. Ezt a külügyminiszter a múltra vonatkozó elismerés mellett a jövőre való biztatásként értékelte, s azért is fogadta örömmel, mert – amint fogalmazott – egy olyan közösség-

től kapta, amelyiknek a Magyarország határain kívül élő nemzetrészek közül a legnagyobb kihívás jutott osztályrészül: a megmaradás. A nemzeti kormány vallja: minden magyar felelős minden
magyarért. Feladatunk kiállni, küzdeni önökért, megmaradásukért,
hangsúlyozta a politikus. Egymás
nélkül nem tudunk erősek és sikeresek lenni, mondta. A mi felada-

tunk, hogy közösen tegyünk erőfeszítéseket azért, hogy egyszerre legyünk erősek határokon belül és kívül is. Az elmúlt 100 évre visszatekintve a külügyminiszter úgy értékelt, hogy kevés nemzet bírta volna ki a megpróbáltatásokat, a magyar nemzet viszont nemcsak kibírta, de meg is erősödött. Ma Magyarország egy erőtől, öntudattól
duzzadó ország. A politikus annak
a meggyőződésének is hangot adott
– s ezt bizonyítják az elindult pozitív folyamatok is –, hogy az Európai Unió jövőjét Közép-Európában írják. A külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a szomszédos
országok vezetői is hamarosan belátják: ha az ott élő magyaroknak
jó, akkor az nekik is jó, a náluk élő
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jal köszönte meg a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetségnek
a magyar nyelvű oktatás megőrzéséért, fejlesztéséért végzett
felelősségteljes munkája mellett
a főiskola megalapításában játszott meghatározó szerepét, valamint az immáron negyedszázados partneri viszonyt.
Orosz Ildikó, a KMPSZ elnökeként köszönő beszédében kifejtette, hogy a pedagógusszövetség a minőségi anyanyelvi
oktatás biztosításáért dolgozik.
Azért küzdenek, amiért az ukrán nép is küzdött évtizedeken át.
Ők is azt vallották a ’80-as években az iskolák oroszosításakor,
amit mi, hogy anyanyelven lehet igazán
alapos tudást szerezni,
amire aztán lehet építeni. Kár, hogy a mai
ukrán nemzedék ezt
elfelejtette. Mi őshonos lakosok vagyunk
ezen a vidéken, megilletnek hát bennünket
az anyanyelvi tanuláshoz való jogok, s mivel Ukrajna adófizető
polgárai vagyunk, az
államnak kellene biztosítani ehhez minden
feltételt, mondta az elnök asszony.
Brenzovics László,
a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke azt kívánta a főiskolai tanulmányaikat most kezdő elsősöknek, hogy használják
ki az intézmény nyújtotta lehetőségeket, vértezzék fel magukat
megfelelő tudással, s folytassák a
küzdelmet a kárpátaljai magyarság megmaradásáért. Az elnök
megköszönte Szijjártó Péternek a
kárpátaljai magyarok érdekeiért,
jogaiért, szerzett jogai megvédéséért való bátor kiállását.
A tanévnyitón több elismerés átadására is sor került.
A Tomcsányi Hűségdíjat idén
Kótyuk István, a filológiai tudományok kandidátusa, egyetemi
docens kapta. A Rákóczi Főiskoláért Emlékérmet Füzes Otília főkönyvelő és Kovács Piros-

Magyarul tanulni jó!

Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy az utóbbi év(tized)ek
legmegpróbáltatóbb tanévkezdetén vagyunk túl. Az egész világot, így Kárpátalját is immáron több mint fél éve korlátok
közé szorító koronavírus-járvány nem csak az elmúlt tanév
zárására, de a mostani tanévkezdetre is kihatással volt. Ilyen
előzmények után, és a napról napra egyre elkeserítőbb
számadatok mellett már annak

és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével értékes tanszercsomagokkal látta el a magyar oktatási intézményekben tanulmányaikat elkezdő elsősöket, ezzel is
elősegítve és megkönnyítve számukra a számok és betűk világába történő eligazodást.
A gróf Gvadányi József nevét viselő Badalói Általános Iskolában az idén szeptemberben
21 gyermek kezdte meg tanul-

is örülni lehet, hogy a járvány
terjedése nem okozott különösebb fennakadást a megye oktatási-nevelési intézményeinek
szeptemberi működésében.
Kisebbségi létben élő kárpátaljai magyarként is van okunk a
bizakodásra, abban a tekintetben,
hogy a felsorolt nehézségek és a
nemzeti öntudatunk megcsonkítása érdekében az ,,állambácsi” által beiktatott oktatási és nyelvtörvényi intézkedések ellenére, nem
nagyon csökkent a magyar oktatási intézményekbe járó gyermekek száma. Egyre több kárpátaljai magyar szülő szembesül a régóta fennálló igazsággal, miszerint
minden nemzet az anyanyelvén
válhat igazán naggyá…
A Széchenyi Jótékonysági
Alapítvány és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. az idei tanévkezdésben is igyekezett részt vállalni
azzal, hogy a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)

mányait, ami azt bizonyítja, hogy
az itt élő fiatal szülők elsősorban
az anyanyelvi oktatásban látják
gyermekeik testi és szellemi fejlődésének zálogát. Mindez azt vetíti elő, hogy a Tisza-parti településen élő közösség az elkövetkezendő években, évtizedekben is
hű kíván maradni magyar és keresztény értékeihez. Adja Isten,
hogy így legyen!
A névre szóló díszes és
hasznos tanszercsomagokat a
KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke nyújtotta át az elsősöknek, jó egészséget, szorgalmas tanulást és sok sikert kívánva
számukra az iskolakezdéshez. A
jeles eseményen jelen volt Veres
Csilla iskolaigazgató, Marcsuk
Zsanett igazgatóhelyettes és Erdei Mária, az elsősök tanára. MAGYARUL TANULNI JÓ!

Jakab Lajos,
a KMKSZ Badalói
Alapszervezetének elnöke

Nem nyitja meg határait az EU az
ukrán állampolgárok előtt

magyarságra nem konfliktusforrásként, hanem erőforrásként, a két ország közötti kapocsként kell tekinteni. Az ukrán-magyar kapcsolatokról szólva elmondta, hogy azt mihamarabb pozitív irányba kell terelni. Magyarország mindig is segítette és támogatta Ukrajnát – ezen a
napon is 22 kárpátaljai kórház számára 50 lélegeztetőgépet. A kárpátaljaiak, illetve a főiskola – mely az
itteni magyarság megmaradásának
bástyája – a jövőben is számíthat a
magyar kormány segítségére, erősítette meg Szijjártó Péter.
A Főiskolai Tanács Rákóczi-díj-

ka pénzügyi előadó, a Rákóczi
Főiskola Kiváló Dolgozója címet
pedig Belovics Miklós, az Apáczai Tanári Vendégház gondnoka vehette át.
Semjén Zsolt miniszterelnök
és Szili Katalin miniszteri megbízott levélben köszöntötte a tanévnyitó résztvevőit. Az elsősök fogadalomtételét követően a történelmi egyházak vezetői kérték Isten áldását a diákok, tanárok életére. Az ünnepség nemzeti imánk és a Szózat eléneklésével ért véget.

Kovács Erzsébet

Az országban kialakult járványügyi helyzet miatt az Európai
Unió (EU) nem nyitja meg határait az ukrán állampolgárok
előtt – tudatta szeptember 28-án

a mutató hatszor nagyobb a megengedettnél.
Fontos, hogy a harmadik országok statisztikai adatai hozzáférhetőek és megbízhatóak legyenek. Ez

a Novini Zakarpattya internetes
hírportál.
Az Európai Tanács július 1-én
döntött arról, hogy az unión kívüli
országok állampolgárai milyen feltételek mellett léphetnek az EU területére. A rendelet értelmében három kritériumnak kell megfelelni. E szerint a koronavírus-fertőzöttek száma a megelőző 14 napban 100 000 lakosra nem haladhatja meg az EU országainak adatait vagy alacsonyabbnak kell lennie annál. Ukrajnában jelenleg ez

kulcsfontosságú kritérium a határok
megnyitásának kérdésében. Ezenkívül olyan szempontokat is figyelembe kell venni, mint a tesztelés,
a kapcsolattartás nyomon követése,
a kezelés és a jelentések megírása.
Még mindig alacsony az elvégzett PCR-vizsgálatok száma is.
Egymillió emberre 52 900 teszt jut.
Az egyetlen pozitívum, hogy az elmúlt két hétben a fertőzöttek száma
stabilizálódott. Így a három szempontból csupán egynek felel meg jelenleg Ukrajna.
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Lélektől lélekig
Beszélgetés Marosi István görögkatolikus áldozópappal

Teljes szívvel

„Taníts engem utaidra, Uram,
hogy igazságod szerint járjak,
és teljes szívvel féljem nevedet.”
(Zsolt 86,11)
Minden embernek megvan a
szabadsága olyan úton járni, amihez éppen kedve van. Vannak tiltott
és veszélyes utak is, ezeket útjelző
táblák jelzik, az autóstérképeken is
feltüntetik. Megtörtént, hogy valaki a bankrablás után menekült, és
az őt üldöző rendőrök elől a veszélyes és tiltott útszakaszra tért. Tettével tragikus balesetet okozott, magát is, másokat is veszélybe sodort.
Ugyanígy van ez a lelki életünkben is. Magam döntöm el,
hogy akarok-e Isten útján járni. Igaz, ez keskeny és göröngyös út, de egyenes és még „a
bolond sem tévedhet el rajta”. Vagy választhatom a széles utat, amely csábító, tekervényes, és sok meglepetést tartogat, s még az is eltéved rajta,
aki nagyon okosnak képzeli magát. Ez az út a kárhozatra visz.
Nekem kell választani, dönteni, hogy milyen úton akarok haladni. Az Úr irányt mutat, tanácsol és vezet, és attól sem kell
félnem, hogy az úton magamra
maradok, mert velem vándorol
Jézus is. De! A keskeny úton
nem lehet egy kicsit csalni, egy
kicsit hamiskodni, egy kis titkot takarni... Isten az igazság,
és akik az Ő követői, azoknak
is igazságban kell járni.
Dávid azt kéri az Úrtól: „Segíts, taníts, vezess engem a Te utadon, a Te igazságodban, hogy teljes szívvel féljem a Te nevedet!”
Mit jelen ez: teljes szívvel? Azt,
hogy nem lehet a szívemben senki más az első, csak Ő, nem lehet a szívemnek semmi más fontosabb, mint az Ő igazsága. Nem
lehet a szívemben első helyen a
szerelmem, a gyermekem, nem

lehet fontosabb a rangom, iskolám, pénzem, házam, munkám,
bankbetétem, mint Isten.
A teljes szívben az első hely
Istené! A teljes szív nem megosztott! Nem követhetem Őt megosztott szívvel: egy kis félrelépés,
egy kis iszogatás, egy kis csalás – úgyis majd vasárnap megbocsát az Isten, ha a templomba
elmegyek. Isten valóban megbocsát, ha valaki őszintén megbánja a bűneit, de nem lehet játszani
Isten szeretetével, kegyelmével.
A középkorban élt egy szerzetes, aki nem volt különösen bölcs,
sem híres. A neve Szent Lorence.
Egyszerű munkát végzett a konyhában, a kertben, de minden munkáját nagy szeretettel, pontosan
és alázattal végezte. Azt mondta
a rendtársainak, hogy neki számot kell adni a munkájáról Istennek, nem végezheti azt pontatlanul, neki teljes munkát kell
végeznie, mert ő Isten kis szolgája. Ez a szerzetes példa számunkra is a megosztatlan-szívűségével. Nem fért bele az életébe a pontatlanság, lustaság, hanyagság. Mindig azért imádkozott, hogy semmit ne tartson meg
gondolataiban és szívében, ami őt
elválasztja Istentől. Megosztatlan
és teljes szívvel járt az üdvösség
felé vezető keskeny úton.
A te szívedben ki van a fő helyen? Mi foglalja el a legfontosabb helyet? Vizsgáld meg szívedet az Úr előtt és döntsél, még
ma! Válaszd az üdvösség felé vezető keskeny utat!
Tisztíts meg teljesen, szentelj
meg, hogy életem csak a Tied legyen! Segíts, hogy teljes szívvel
féljem a Te nevedet, megosztatlan élettel járjak igazságodnak
útján! Ámen. (Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Beiktatták a Munkácsi Egyházmegye
új apostoli adminisztrátorát

Nílus Luscsak apostoli kormányzót szeptember 27-én iktatták be hivatalába az ungvári Szent Kereszt Felmagasztalása-székesegyházban.
A vatikáni hivatal július 20án tette közzé Ferenc pápa döntését a tragikus hirtelenséggel el-

hunyt Milan Šašik megyéspüspök helyére lépő egyházi vezető személyét illetően. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye adminisztrátorának Nílus
Luscsak segédpüspököt nevezte ki az egyházfő a Szentszék további döntéséig.

„Hagyományainkat a hit által
élhetjük meg igazán”

A papi hivatás komoly elköteleződést kíván, egy szabadon választott döntést Isten és az emberek szolgálatára. A lelkészre
kitüntetett feladatot bíz a Jóisten, emellett a közösség is nagyfokú elvárásokat támaszt felé.
Egy jó pap közel áll a hívekhez,
egész életét a vallás, az Istenbe
vetett hit tölti ki.
Marosi István görögkatolikus
áldozópap életében már gyermekkorától jelen van a hit megélése. A diákok körében végzett
szolgálata a hit és a tudás egységének keresését mutatja. Ismerjük meg őt!

kor is formálódott, fejlődött a személyiségem.
– Majd hazaérkezett Kárpátal
jára. Meséljen erről!
– Ez egy hosszú időszak az éltemben, több községben is szolgáltam hazatérésem óta. 1999-ben
szenteltek pappá, majd Tiszaújlakra
kerültünk a feleségemmel, Anitával. 2001-ben – párhuzamosan a
tiszaújlaki munkámmal – Orosz István atyával kezdtük el szervezni a
karácsfalvai líceumot. 2002-ben át
is helyeztek Karácsfalvára, majd
három év elteltével Nagybégányba
kerültünk a családommal. Ekkor
a nagybégányi egyházközségi te-

– Mit tudhatunk az atyáról?
– Beregdédában születtem,
ott is jártam általános iskolába.
Ezt követően egy évet a Beregszászi 11. Számú Szakközépiskolában tanultam hegesztő-vízvezeték szerelő szakon. Családunkban
mindig is jelen volt a vallás, Isten szeretete. Ennek, illetve még
számos egyházhoz, papi személyekhez kapcsolódó példa hatására döntöttem úgy, hogy nekem
a papság felé kell fordulnom. A
szakiskolai tanulmányaimat félbeszakítottam, és a 3. Számú Zrínyi Ilona Középiskolában érettségiztem le. A bizonyítványom
megszerzése után jelentkeztem
papnak, és püspököm a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe küldött felkészülni
a papságra.
– Az életében mi volt az a
pont, amikor eldöntötte, hogy a
papi hivatást választja?
– Mint említettem, egy vallásos családban nőttem fel, ahol
a hagyományainkat hitben éltük
meg a kommunizmus éveiben is.
Így az egyházzal már egész kicsi
gyermekként kapcsolatba kerültem. Láttam, ahogyan tekintenek az emberek a papra, elfogadják a gondolatait. Az elhatározásomban pedig nagyban segített
'89-90-es évek fordulata, az egyházi ébredés, a görögkatolikus
egyház legalizálása, amikor is
egy sokkal nyitottabb egyházkép alakult ki. Így már bennem
is egyre erősebb lett az elhatározás, hogy a papi hivatást szeretném választani.
– Milyen érzések voltak ön
ben, mikor pappá szentelték?
– A papi képzésnek a folyamata, hogy kialakítson bennünk
egy tudatot, hogy mi Krisztus
képviselői vagyunk a Földön.
Ez egy hatéves tanulmányi képzés, melynek a végén felszentelik
a papot. Inkább az éveket, a folyamatot tudnám meghatározónak nevezni az életemben, ami-

endőim mellett a beregszászi főiskola lelkészi szolgálatát is elláttam. Több mindennel kezdtünk el
foglalkozni Beregszászban is, például megalakult a Görögkör, később elkezdődött az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium
szervezése, majd építése, ennek következtében 2018-ban helyeztek át
a Vérke-parti városba.
– Miért volt fontos a karács
falvai líceum létrejötte?
– Az egyházüldözés időszakában a görögkatolikusokat teljes
mértékben fel akarták számolni,
40 évig nyilvánosan nem működhettünk. A ’90-es évek végén megjelent az igény az egyházi iskolák
megalakulására, hogy a különböző
tantárgyakat úgy ismertessük meg
a gyermekekkel, hogy azokban felfedezhessék Isten szerepét, jelenlétét, illetve a keresztény erkölcs szerint nevelődjenek. Ezért határoztuk
el, hogy szeretnénk felépíteni a líceumot.
– Ennek továbbviteleként meg
alakult a Görögkör, valamint az
Ortutay Szakkollégium.
– Mint mindennek, az egyháznak is alkalmazkodnia kell az aktuális kihívásokhoz, és meg kell találnia azokat a csatornákat, ahol lehet
az evangéliumot hirdetni és eljuttatni az emberekhez. Úgy éreztük,
hogy a felsőoktatásban is meg kell
jelennie a hitnek. Mindig szerettem a fiatalok között lenni, megismerni őket, a lelkivilágukat, azokat
a problémákat, amelyek nyomasztják őket és a keresztény értékrendre
irányítani a figyelmüket. Hogy közelebb hozzuk a hit kérdését a fiatalokhoz, megalakítottuk a Görögkört. Ennek továbbfejlődése lett a
szakkollégium, ahol diákok személyiségét szeretnénk tovább formálni. Kiemelt célunk annak bemutatása, hogy a különböző tudományokban a hit hogyan jelenik meg.
– Tehát a hit és a tudomány nem
válik ketté, hanem egységben van.
– Úgy gondolom, hogy ez így
van. Szeretnénk, ha egy történész,

egy biológus, egy nyelvész a saját tudományterületén felfedezné
Istent, Isten munkáját, mivel Ő itt
van körülöttünk. A tudós azt az
anyagot tudja megvizsgálni, amit
Isten megteremtett, Őt pedig a hiten keresztül tudjuk megismerni.
Ezért gondoljuk úgy, hogy nem
válik külön a hit és a tudomány.
– Hogyan működik a szak
kollégium?
– A kollégiumunk nemcsak
egy lakhatási lehetőséget biztosít a diákoknak, hanem egy lelki-személyiségi fejlődési lehetőséget is ad. Egyfajta profilnak
tekintjük, hogy a görögkatolikus
egyházat, illetve azon keresztül a
hallgatók a világot ismerjék meg.
Ki kell emelnem, hogy nem csupán görögkatolikusok laknak a
kollégiumban, hanem más vallást gyakorlók is. Ennek nagyon
örülünk. Nem akarunk senkit
megváltoztatni, annyit kérünk
csupán, hogy az illető nyitott legyen a mi vallási gyakorlatunk,
hagyományunk iránt. Programokat, előadásokat szervezünk,
amelyeken részt vesznek a diákok. Ilyen előadásokon megismerkedhetnek Kárpátaljával,
az építészetével, kultúrájával,
az egyházzal és számos más világnézetüket, hitüket alakító dologgal. Az itt eltöltött évek végén egy tanúsítványt kap kézhez
a kollégista, melyben fel vannak
tüntetve azok az előadások, amelyeket ő látogatott.
– Kanyarodjunk vissza kis
sé személyesebb vonalra. Csa
ládként hogyan élték meg, mi
kor szolgálatra egyik községből
áthelyezték egy másikba?
– A költözködések folyamata
egészen a házasságkötésünkhöz
nyúlik vissza. Feleségem, Anita Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében, Álmosdon született. Nyíregyházán ismerkedtünk
meg, majd amikor összeházasodtunk, neki nemcsak másik községbe, de másik országba is kellett költöznie. Ez elég nagy váltás
egy ember életében. Első gyermekünk Tiszaújlakon született, a második és harmadik Karácsfalván, a
negyedik pedig Nagybégányban.
Ezek az állomások mind mérföldkövek az életünkben. Az első
költözködésekkor a gyermekeink még kicsik voltak, nem értették a dolgot, és így nem viselte
meg őket a váltás. Talán az utolsó, már kamaszkorban lezajlott
költözésünk nehezebb volt számukra. Bennlakásos egyházi iskolába járnak, gyakran több hétig
is ott vannak. Mikor elmentek itthonról, még Nagybégányban laktunk, hazautazásukkor már Beregszászba kellett hazajönniük.
Szerencsésnek mondhatom magunkat ilyen téren, hiszen többnyire mindig befogadó környezetbe kerültünk, olyan emberek
közé, akik megkönnyítették a változással járó nehézségeket.
– Milyen tervei vannak a jö
vőre?
– Az Ortutay Szakkollégiummal az Ortutay Központ kialakítása nem fejeződött be. Folyamatban van a Bendász István
Görögkatolikus Könyvtár szervezése, melyet a feleségem vezet és alakít, de a szervezésbe,
könyvgyűjtésbe és az infrastrukturális feltételek megteremtésébe
be kell kapcsolódnom. Ezenkívül
a központ részét képezi majd egy
templom és egy múzeum is. Reménykedünk abban, hogy terveink sikerrel zárulnak majd, és egy
valóban működő és sokakat gazdagító központot hozunk létre.
– Isten segítsen mindezek
megvalósulásában!

Kurmay Anita
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Közösség
Beregardóban átadták a Perényi Kultúrkúriát

Néptáncoktatás, kiállítás,
kézműves foglalkozások
Elejét lásd az 1. oldalon

Az 1848–49-es magyar szabadságharc vértanúja tiszteletére
1999-ben emléktáblát avattak
az épület falán.

cében találhatók és szorosan kötődnek a magyarság történelméhez. Izgalmas és egyben felelősségteljes feladat, hogy ezek immár újraértelmezett formában
új, a mai igényeknek megfele-

Szijjártó Péter avató beszédében arról szólt, hogy a magyar
kormány nem csupán a külhoni magyar közösségek boldogulását, szülőföldjükön való
megmaradását tekinti szívügyének, hanem az épített örökség azon kiemelkedő darabjainak a megőrzését is, amelyek szerte a Kárpát-meden-

lő funkciókban tovább szolgálják a helyi közösségeket. Látható módon Beregardó központja a
megújult Perényi-kúriával teljesen megszépült, olyan otthonos
hellyé vált, ahonnan remélhetően
nem vágyakoznak el az emberek.
Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy miközben Európa nyugati felén sorra zárják be a templo-

Szijjártó Péter sajtótájékoztatóján

Továbbra is számíthatunk az
anyaország támogatására

A magyar külgazdasági és külügyi tárca vezetője a Beregszászban (Beregardóban) európai színvonalon felújított
Perényi-udvarház, új nevén a
Perényi Kultúrkúria ünnepélyes átadását követően sajtótájékoztatót tartott.
Bár eleddig a legfontosabb
kérdésekben kevés kézzelfogható eredményeket hoztak az
ukrán féllel folytatott tárgyalások, ezeket folytatni kell, hisz
csak a párbeszéd révén juthatunk
előbbre, hangsúlyozta a miniszter. Magyarország alapvető érdeke, hogy egy minden tekintetben
jól prosperáló keleti szomszédja legyen, ahol nem csorbulnak
a nemzeti kisebbségek jogai, s
ahol a kárpátaljai magyarság a
két nemzet kapcsolatában a híd
szerepét tölti be.
A nemzeti kormány figyelemmel kíséri a Kárpát-medencében élő magyar nemzetrészek
sorsának alakulását, így a kárpátaljai magyarokét is. Látnunk kell,
hogy az október 25-én sorra kerülő helyhatósági választások tétje nem kevesebb, minthogy milyen mértékű lesz az itteni magyarok beleszólása sorsuk további irányításába, alakításába, ezért a megye magyarsága számára nagyon
fontos, hogy elmenjen szavazni. A külügyminiszter megígérte,
hogy amennyiben a járványhelyzet megengedi, a választás napjaiban megkönnyítik a külhonban
dolgozó kárpátaljai magyaroknak
a határon való hazajutását.
Szijjártó Péter bejelentette: a

kárpátaljai magyar iskolák zavartalan működtetése érdekében hamarosan félmillió maszkot, több tucat
érintés nélküli lázmérőt és jelentős
mennyiségű fertőtlenítőszert küldenek ezekbe az oktatási intézményekbe. Szólt arról is, hogy folytatódik a gazdaságfejlesztési program, a pályázatok még az ősz fo-

lyamán kiírásra kerülnek. Ezek célja a kis- és közepes vállalkozások
helyzetbe hozása, valamint a megye
agráriumának fejlesztése, hangsúlyozta a miniszter.
Brenzovics László, a KMKSZ
elnöke arra emlékeztetett, hogy a
magyarországi adományként most
átadott 50 lélegeztetőgéppel egy
olyan súlyos problémát sikerült
megoldani, amivel a helyi egészségügy mindmáig sikertelenül próbálkozott. Különösen nagy szüksé-

mokat, Magyarország segítségével az elmúlt negyedszázad alatt
a kárpáti régióban 2800 templomot újítottak fel és 120 újat
építettek. Az egyik nemrég átadott éppen itt, alig 200 méterre a szomszédságban található.
Az is figyelemre méltó teljesítmény, hogy a legutóbbi négy év
alatt, szintén a nemzeti kormány
támogatásával, 14 kastélyt és 15
várat sikerült felújítani.
A most átadott Perényi Kultúr
kúriában egy nagyszabású, kétnyelvű – magyar-ukrán – kiállításon az évszázados múltra visszatekintő Perényi család története
kerül bemutatásra. Egy másik teremben állandó kiállítás keretében
báró Perényi Zsigmond életét bemutató grafikai kiállítás tekinthető meg. A park bejárati részénél
találjuk a Beregszászi Nagy Pál,
híres nyelvtudós tiszteletére állított kopjafát.
A megnyitón elhangzott,
hogy itt lesz a székhelye a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskolának. Az alagsorban kialakított konyha és pincehelyiség a főiskola Egán Ede
Szakképzési Centrumának és
a főiskola földrajztudományi
és turizmus tanszékének egyik
gyakorlóhelye lesz. Az épület
ad majd otthont a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet
kulturális rendezvényeinek, kézműves foglalkozásainak, borkóstolóinak, valamint más gasztrokulturális programjainak. Magyar közösségi központként az
épület és az azt öveztő park és
játszótér egyben a helyi magyar
közösség kulturális életének a
központja kíván lenni.
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Munkában a Nagydobrony Térség Fejlesztéséért civil szervezet

Közösségépítés és
életminőség-javítás

Egy közösség élni akarásáról,
szülőföldjén való megmaradni
akarásáról leginkább az tanúskodik, ha maga is tesz környezete élhetőbbé tételéért. Ebben
élen jár a Nagydobrony Térség
Fejlesztéséért civil szervezet,
akiket elsősorban az utak önerőből való aszfaltozásáról ismernek immáron nem csupán
Kárpátalján, de országszerte.
Nagy Ferenccel, a szervezet elnökével Csongoron a Rózsa, a
Gyepes és a Töltés utcák egy részének, illetve a Szoros összekötő út leaszfaltozását követően beszélgettünk.
– Mikor és milyen céllal ala
kult a civil szervezet?
– 2016-ban indultunk azzal az
elhatározással, hogy szebbé, jobbá, élhetőbbé tesszük környezetünket. Megelégeltük már a sárt, a
koszt, a port, meg azt, hogy senki
nem csinál semmit. Ezért álltunk
össze hasonlóan gondolkodó, tenni akaró emberek, és szerencsére támogatókat is találtunk. Azóta – forrás függvényében – töretlenül dolgozunk. Ez az év na-

le, a temetőkbe kutakat telepítettünk. Három évvel ezelőtt indult
a Tegyük élhetőbbé Csongort projektünk. Három éve aszfaltozzuk
itt is az utakat. Barkaszón is felkaroltuk azt a jószándékot tenni
akarást, amivel hozzáláttak a bekötőút javításához. Ez a település
ugyan nem része a Nagydobronyi
Térségnek, de nem tudtuk némán,
segítségnyújtás nélkül szemlélni a
munkájukat, némi aszfalttal segítettük a szomszédokat a kitűzött
célok elérésében.
– Ebben az a szimpatikus,
hogy nem önök végeznek el min
den munkát, hanem bevonják a
helyieket is.
– Ez nálunk alapvető kritérium. Mi azokat a kezdeményezéseket tudjuk támogatni, amelyek
arra irányulnak, hogy egy közösség szebbé és jobbá tegye a környezetét. Az a tapasztalat, hogy ha
például egy utca lakossága beleteszi a maga erejét, munkáját, pénzét, akkor az eredményt jobban
megbecsüli. Örömünkre szolgál,
hogy sok helyen olyan közösséget találtunk, amelyet érdemes tá-

Kovács Elemér

günk van a jelenlegi helyzetben
ezekre a berendezésekre, mivel,
ne legyenek kétségeink, a koronavírus őszi, második hulláma
minket is komoly próbatétel elé
fog állítani. Brenzovics László
hangsúlyozta: örvendetes, hogy
az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program, valamint a Keleti
Partnerség keretében zajló, a kárpátaljai közintézmények felújítását célzó program tovább folytatódik. Az ukrán-magyar együttműködés keretében megvalósuló
határmenti infrastruktúra fejlesztési projekt megvalósítása valamennyi, a régióban élő polgár érdeke, függetlenül annak nemzeti-

ségétől, mutatott rá az elnök. Ebben a tekintetben óriási a lemaradás, hisz az utóbbi 30 év alatt ukrán-magyar relációban egyetlen
új határátkelő sem épült.
A KMKSZ elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy a veszélyhelyzet
idején egészségügyi felszerelésekkel kívánja biztosítani a kárpátaljai magyar iskolák zavartalan működését.

Kovács Elemér

Nagy Ferenc (jobbról a 2.) Csongoron
szemrevételezi az elvégzett munkát
gyon jól sikerült: aszfaltoztunk,
utat javítottunk, temetőt rendeztünk – kutat fúrtunk, kerítést építettünk, szemetet elhordtunk stb.
Most felgyorsultak a munkák, s
akárcsak tavaly, újra versenyt futunk az idővel. Az elmúlt évben
azért kellett sietnünk, mert sokáig
vártunk a kibővített keretösszegre. Idén ez megfordult, hiszen
a 2020-as költségvetésünk kiegészült a 2019-es maradékával.
Most alig bírjuk a tempót tartani.
– Kik támogatják önöket?
– Elsősorban olyan Nagy
dobronyból elszármazott, vagy a
településhez, az itteniekhez kötődő emberek, akik megengedhetik maguknak és fontosnak tartják, hogy anyagilag is támogassanak bennünket. Ez egy összefogás eredménye. Egyébként nem
csak utat építünk. Amikor lehetőségünk van rá, gyógyszertámogatást nyújtunk olyan idős, krónikus betegeknek, akik a mindennapi létükért küzdenek. Egy lengyelországi csapatnak köszönhetően pedig a rászoruló gyerekeket
is támogatjuk, leginkább tanszerekkel. A múlt évben még az iskola konyháját is tudtuk segíteni,
tányérokat vásároltunk számukra,
mert éppen erre volt szükségük.
– A civil szervezet nem csu
pán Dobronyban tevékenykedik.
– Eleve úgy indultunk – ahogy
a nevünk is tartalmazza –, hogy
Nagydobrony és térsége fejlesztése a célunk. Most a teljesség igénye nélkül sorolom:
Kisdobronyban is javítottunk utakat, Teleken a református óvoda
udvarának burkolásában segítettünk, a templomjárdát aszfaltoztuk

mogatni, akik összetartóak és képesek együttműködve jobbítani
az életkörülményeiken. Meg aztán egy ilyen munka összehozza
az embereket, fontosnak érzik magukat, együtt tesznek saját sorsuk
jobbra fordításáért. Hiszem, hogy
ezzel elindulhat egy olyan folyamat, ami nemcsak szebbé teszi
környezetünket, de az emberi kapcsolatokat is gazdagítja.
– További tervek.
– Az utak javítása már gőzerővel halad, s ezt tovább fogjuk
folytatni. Viszont az aszfaltozással párhuzamosan el kell kezdeni
a központi vízellátás kiépítését is.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
térség lakói egészséges ivóvizet
fogyasszanak. Nagydobronyban
mindenképpen elindítjuk ezt a
programunkat. Csongort is szeretnénk bevonni a közösségi ivóvíztisztítás és szennyvízkezelés
programunkba. Két éve volt egy
kezdeményezésünk, hogy minden utcában legyenek játszóterek, ahol a kisebbek is és a kicsit
idősebbek is tudnak szórakozni.
Jövőre újra megpróbáljuk ezt a
programot is elindítani.
– Nagyon sok mindent kellene megvalósítani. 30 éves lemaradásban vagyunk. Szeretnénk
utolérni az európai településeket,
sőt idővel magunk mögött hagyni őket fejlettségben és élhetőségben. És mindezt úgy, hogy a településeink megtartsák a falusi jellegüket, ahol a régi szokások helyet kapnak a modern lehetőségek mellett.
– Sok sikert kívánunk, és le
gyen ragadós a példájuk!

Marton Erzsébet
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Tükör

Szüret a Visszatekintőn

Sass borászat: hagyomány és
újszerűség

Javában tart a szőlőhegyek nagyhete a Kígyós határában húzódó Visszatekintő domboldalon. Egyre többen tudatosítják magukban, hogy ez a 40 hektáros terület Kárpátalja legnagyobb kiterjedésű magánkézen levő ültetvénye. Amelyet bő kéttucat gazda művel igen nagy igyekezettel, több-kevesebb sikerrel. Mert ebben az
idényben az időjárás alaposan feladta a leckét mindannyiunknak.
Azoknak is, akik a ház melletti lugas néhány tőkéjét próbálták
megvédeni a gombabetegségektől, meg azoknak is, akiknek több
hektárnyi ültetvényen gazdálkodva a létük függött attól, hogy sikeresen végezzék el a növényvédelmi teendőket.
– Szerencsére nálunk a be- szerű védekezés kerül középpontavatkozások hatékonynak bi- ba, csak ez bizonyul hatékonynak.
zonyultak – fogad a szüretelők Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
között a ládákat éppen kihordó mielőtt hátunkra vennénk a permeSass Krisztián. A huszonéves fi- tezőgépet, vagy útnak indítanánk a
atalember először borásznak ta- permetező berendezéssel felszerelt
nult Budapesten, majd nemrég traktort, bizony alaposan szét kell

ugyanott megszerezte a növénydoktori diplomát.
– Akkor idén megtörtént a
gyakorlati vizsga.
– Úgy is fogalmazhatnánk –
mondja a Sass dinasztia legfiatalabb szőlész-borásza. – Emellett
azt is el kell mondanom, hogy
egyre inkább az integrált, az ok-

nézni az ültetvényben. Ha lehet, nagyítóval a kezünkben. Mert bizony
a rügyfakadástól kezdődően a szőlő
legveszélyesebb kórokozói szövik
szorgalmasan a gombafonalakat,
legtöbbször a levelek hátoldalán. A
lisztharmatról, a peronoszpóráról, s
újabban a fekete ragyáról van leginkább szó. Ennek megfelelően kell

Relaxálva Nagy Irénkével

Ép testben ép lélek

A test, de különösképpen a bőr
ápolása, az arc szépítése és a
haj fényének fokozása már ősidők óta foglalkoztatja az embereket. Az egyiptomiak például illatos olajokat kentek hajukra, hogy megőrizzék annak
csillogását. A mai modern kozmetikában nem egy olyan szerrel találkozunk, amelyet már
három-négy ezer évvel ezelőtt
is használtak.
A szépségszalonok megjelenésével egyre többen vesszük
igénybe szolgáltatásaikat. Fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika – csak néhány azok közül, melyek szolgáltatásait előszeretettel igénylik nemcsak a nők, hanem a férfiak is. Ilyen szépségszalon a Beregszászban található Relax Szépségszalon. Vezetőjével, Nagy Irénkével beszélgettünk tervekről, sikerekről.
– Milyen ötletből indult a
vállalkozása?
– A középiskolai tanulmányaim után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára jelentkeztem angol-történelem szakra, melyet sikeresen el is végeztem. Tíz évig
dolgoztam pedagógusként,
majd úgy döntöttem, hogy szeretnék váltani, valami új dologban is kipróbálni magam.
Egyik barátnőmmel, aki fodrászként dolgozott, úgy határoztunk, hogy indítunk egy

szépségszalont. Így indult el négy
évvel ezelőtt a Relax szalon.
– Eközben önmagát is képezte
a testkezelések irányában.
– Így igaz, kurzusokra jártam, hogy minél alaposabban
megismerjem a kezelések jótékony hatását. Magyarországon sikerült elsajátítanom az
aromaterápiás kezelést és a
nyirokmasszázs alapjait. Ezt
követően itthon tovább képeztem magam, és elvégeztem egy kozmetikai kurzust
is, hogy minél jobban tájékozott legyek a bőr kezelésének
lehetőségeivel.
– Hogyan jött a névvá
lasztás?
– Nagyon sokat gondolkodtunk a megnevezésen.
Mindenképp olyan nevet szerettem volna, ami magába foglalja a pihenést és a szépséget.
Így jött a Relax, hiszen maga
a szó is pihenést, ellazulást
jelent. Szeretnénk, ha a vendégeink egy-egy fárasztó nap
után, betérve hozzánk, tényleg
ki tudnák magukat pihenni, fel tudnának töltődni energiával.
– Hogyan emlékszik a kezde
tekre? Könnyen ment?
– Számomra nagy kihívás volt,
hiszen a pedagógusi pálya után egy
ismeretlen, új dologba kezdtem bele.
Mindent az alapoktól kellett felépítenünk, emellett szerettem volna egyedivé tenni a helyet, hogy különböz-

megválasztani a szert, pontosabban
a szereket, mivel egy permetezés
alkalmával általában egy kontakt
és egy felszívódó hatásút permetezünk ki. Hogy ne alakuljon ki velük
szemben ellenállóképesség, ezeket
mindig váltogatjuk. Nem emlékszem, hogy az idén a felszívódó
szerek közül kétszer ugyanazzal a
készítménnyel védekeztünk volna.
Egyébként nekünk hétszeri beavatkozás elegendőnek bizonyult a termés megvédéséhez.
– Jelenleg hol tart a szüret?
– Az Irsai Olivér, az Ottonel
muskotály, a Cserszegi fűszeres, a
Tramini már bő két hete az erjesztő edényekben forr. Javában tart a
Saszla szüretelése, ami alapjában
véve csemegeszőlő, ám mi, mivel
évek óta nagyon finom bor készíthető belőle, ezt a tételt idén sem
értékesítjük. A technológián pedig annyit finomítottunk, hogy legfeljebb az illatos fajtákat áztatjuk
egy éjszakán át, a többi fehér szőlő nyomban bekerül a bogyózóba,
majd onnan a présbe. Ügyelünk a
feldolgozó üzem hűtésére, arra törekszünk, hogy itt a hőmérséklet
ne emelkedjen húsz fok fölé. Idén
a must foka átlagosan 19-20 Maligán-fokot mutat, ami nem túl magas. Ez azzal magyarázható, hogy a
tavaszi hűvös időjárás miatt a szokásosnál később fakadt a szőlő. Ám
a mostani hidegebb, csapadékosabb
időjárásnak is van egy pozitív hozadéka. Mivel a nyár folyamán ritkán
kúszott fel a hőmérő skálája a 31-32
fok fölé, így nem égtek el azok a finom savak, amelyek igazából megadják a beregszászi borvidéken termett nedűk karakterét.
– Korábban beszélt róla, hogy
a Sass pincészetben az ön kezde
ményezésére egy idő óta a kíméle
tes préselést alkalmazzák.
– Igen, legfőképpen akkor döntünk e mellett az eljárás mellett,
amikor a nagy, testes, késői szüretelésű borokat dolgozzuk fel. Nálunk egy ideje a Furmint, az Olaszrizling, a Bakator jelentős részénél

a bogyózást kihagyva egész fürtök
kerülnek a présbe, s ott alacsony,
két barre nyomáson nyerjük ki a
mustot. Ha valaki emellett a módszer mellett dönt, az megtapasztalja, hogy a hagyományos eljáráshoz képest sokkal tisztább a must,
az ízek, az illatok a borban jobban
megmaradnak.
– Közben csatlakozott hozzánk
a gazda, Sass Károly. Tőle először
arról érdeklődöm, hogy hányféle
bor készül idén az általa irányí
tott pincészetben.

vállaltuk fel. Az idei szüret kapcsán elmondhatom, hogy a fürtök
szinte száz százalékosan egészségesek, ám a hozam az átlagosnál
valamivel kevesebb. Ez főleg a
kedvezőtlen tavaszi időjárásnak
tudható be.
– Borértékesítés a koronaví
rus árnyékában.
– Mint az várható volt, március közepe óta jelentősen megcsappant a borkóstolásra hozzánk
érkezők száma. Ám nemhiába
vettünk részt az elmúlt húsz éven

– A minket felkereső vendégek
már megszokták, hogy igen gazdag a borpalettánk, általában közel 27-28 féle nemes nedűt kínálunk kóstolásra. Az általunk gondozott tíz hektáron több mint tizenhatféle szőlő terem, ezek házasításából készül a közel harmincféle bor. Legutóbb két hektáron
telepítettünk Rajnai rizlinget, valamint rózsaszín Bakatort – ezek
mindegyike vidékünkön régóta termesztett fajta –, no és egy új rezisztens fajtát, a Solarist. A korábban,
hét évvel ezelőtt létesített ültetvényünkben pedig a Cserszegi fűszeres a Bakator tőkék ugyanúgy megtalálhatók, mint a testes, vörös bort
adó grúz fajta, a Szaperávi. Mint
láthatjuk, a hagyomány és az újszerűség egyszerre jelen van tevékenységünkben. Mindezt tudatosan

át szinte minden jelentősebb megyei fesztiválon, mostanra a Sass
pincészet ismertsége az egész országra kiterjed. Így aztán ezekben a hónapokban alternatív postai úton (Nova Posta) küldjük el
az ország különböző részein élő
megrendelőinknek a kért tételeket. Van abban jókora igazság,
hogy a jó bornak nem kell cégér. Örvendetes, hogy mostanra
országszerte kialakult egy népes
törzsgárda, amely elkötelezett a
Sass pincészet borai iránt. Megvallom, ez igen nagy büszkeséggel tölt el. Mint ahogy az is, hogy
sokat tanulok mostanában a borász és növényvédelmi szakdiplomával rendelkező unokámtól,
aki mélyen elkötelezett a szőlész-borász szakma iránt.

zön a városban található többi szalontól. Mindig arra törekedtünk,
hogy a vendégeink azt érezzék, hogy
nálunk ők a legfontosabbak.
– Milyen szolgáltatásokkal vár
ják a szépülni vágyókat?
– Kezdetben aromaterápiás kezelésekkel, nyirokmasszázzsal és
mélytengeri iszapos testtekercseléssel foglalkoztunk. Szerettünk vol-

– A kezeléseink elsősorban feszesítő hatásúak, jók a zsírégetésre,
a narancsbőr eltávolítására. Simábbá, puhábbá varázsoljuk a bőrt. A
nyirokmasszázs egészségünk szempontjából is kiváló, hiszen salaktalanít. Emellett annak, aki álló- vagy
ülőmunkát végez, szintén kiváló,
mert ellazítja az izmokat, kevésbé
fáj tőle a láb. A nyirokmasszázst
még műtétek utáni rehabilitáció szempontjából is lehet
alkalmazni, ezáltal jobban
tud regenerálódni a szervezet. Tehát számtalan egészségmegőrző hatása van ezeknek a kezeléseknek.
– A férfiak keresik-e a
szépségipar szolgáltatásait?
– Úgy látom, hogy változóban van a korábbi tendencia, ma már nem csupán a nők járnak szépségszalonba. Manikűrre, pedikűrre, masszázsra, fodrászhoz éppúgy járnak az urak,
mint a hölgyek. Nincs már
olyan élesen ez elkülönülve, mint mondjuk 50 évvel
ezelőtt volt.
– Mint minden vállal
kozásnak, egy szépségsza
lonnak is fejlesztésekre van
szüksége.
– Természetesen, mi folyamatosan fejlesztünk. Kezdetben
kisebb volt a szalonunk, majd ahogy
több szolgáltatásunk lett, úgy bővítettük a helyet is. Ebben nagy segítségünkre volt a magyar kormány által elindított Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program. A lehetőség által nagyon sok munkaeszközt tudtunk beszerezni. Valamint a munkatársakat is arra ösztönzöm, hogy

önmagukat is képezzék, hiszen
újabbnál újabb technikák jelennek meg, amelyekkel nekünk is
fel kell vennünk a versenyt annak érdekében, hogy a vendégeink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.
– Hogyan élték meg a karan
tén időszakát?
– Nagyon nehéz volt számunkra is, nekünk is hónapokra
zárva kellett tartanunk. Tapasztalatból mondhatom, hogy nem
csupán anyagilag volt sokaknak
megterhelő ez az időszak, hanem emberileg is. A munkatársainkkal sok időt töltünk együtt,
és az, hogy nem láthattuk egymást, nem beszélhettük meg az
aktuális nehézségeinket, nem támaszkodhattunk a másikra, igen
nehéz volt. Reménykedünk abban, hogy hamarosan visszakerül minden a régi kerékvágásba.
– Milyen tervei vannak?
– Jelenleg jómagam és több
munkatársam is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Szakképzési
Központjában tanítunk diákokat
fodrászatra, kozmetikára. A hallgatók a mi szalonunkba jönnek
majd gyakorlati foglalkozásra.
Így ki kell alakítanunk számukra a megfelelő környezetet a tanulásra, külön termet, felszereléseket kell biztosítanunk nekik.
Ezen dolgozunk jelenleg is. Ezen
kívül fejlesztjük a vállalkozást is,
és önmagunkat is. És természetesen várjuk az újabb kihívásokat.
– Mi pedig sok sikert kívá
nunk!

na új terméket, új szépségápolási
formákat bemutatni az itt élőknek.
Ezt követően jött a döntés, hogy
bővítsük a szolgáltatásaink körét.
Így ma már nálunk fodrász, manikűr-pedikűrös, kozmetikus, mas�szőr és csontkovács is várja a kedves vendégeket.
– Ezek a testkezelések hogyan
hatnak a szervezetre?

Kovács Elemér

Kurmay Anita

Gazdaoldal
A másodvetésű paradicsom betegségei és kártevői

Támad a paradicsomvész!

Az őszi időszak nagyon kedvez a paradicsom talán legveszélyesebb betegségének, a paradicsomvésznek a feltűnéséhez és elterjedéséhez. Ezért érdemes újra foglakozni ezzel fertőzéssel.
1. Hogyan támad?
A fitoftóra fertőzési forrásául a szármaradványok szolgálnak. A kórokozó támadási képességét a léghőmérséklet, valamint
az időtartam határozza meg, amíg
nedves a lombfelület. A fertőzőképesség 120C–150C közötti hőmérsékleten a leggyorsabb, a növényben viszont 18–220C között

fejlődik a leginkább. A fertőzéshez szükséges még kb. 4–7 órán
át tartó növényfelület-nedvesség
(harmat vagy eső). A kórokozó
az ép növényi szöveteken át hatol be, seb nem szükséges a fertőzéshez.
2. Hogyan ismerjük fel?
A tapasztalt paradicsomtermelők már jól ismerik a jellegzetes tüneteket, de néha összetévesztik más gombabetegséggel.
A kezdeti tünetek a levélen
jelentkeznek, szürkészöld vizenyős foltok formájában. A foltok
rohamosan terjednek, a fonákon
finom fehér penészgyep jelenik
meg. A már elhalt foltok barnára
színeződnek és a levél elszárad.
Erős fertőzés esetén az állomány
úgy néz ki, mintha leforrázták
volna. A levélnyélen és a száron

ugyancsak megjelennek a tünetek
vizenyős, barnás
színű, szabálytalan
alakú és méretű foltok formájában. A
fertőzött zöld bogyókon barnás márványozottság látható, olykor fehér penészgyeppel.
3. Hogyan védekezzünk
ellene?
A hatásos védekezés a növényi maradványok eltakarításával, és legalább 2-3 éves ve-

Megfelelő szellőztetéssel és
fűtéssel igyekezzünk szárazon
tartani a lombozatot. Erre a legideálisabb a növekedési csövekkel kiegészített vegetációs fűtés.
A megfelelő szellőztetésről ne fe-

ledkezzünk el hűvös, csapadékos
időben sem!!!
Ha úgy látjuk, hogy a fitoftóra
fertőzéshez kedvezőek a feltételek, akkor már megelőző jelleggel el kell kezdeni a vegyszeres védekezést. A lassabb lombozatnövekedés időszakában
használhatunk kontakt réztartalmú szereket, vagy rézmentes „klórtalonil”, „kaptán” vagy
„mankoceb” hatóanyagot.
Az intenzív növekedés időszakában, valamint a fertőzés megjelenése esetén már szükséges a felszívódó hatóanyagú permetszerek
használata. Ilyen a „metalaxil”, a
„propamokarb”, a „cimoxanil”
vagy „azoxistrobin” hatóanyag.
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Pályázati Felhívás
Ösztöndíj Programra!

A „Pro Agricultura Carpatika” Alapítvány hallgatói ösztöndíjat
hirdet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kertészmérnök, állattenyésztő
és mezőgazdasági mérnök szakos hallgatói
számára havonta 30 000 (harmincezer) forintnak megfelelő hrivnya értékben, a tanév
során tíz hónapon keresztül. A pályázat feltételrendszere nem határoz meg szakonkénti kvótát. Sikeres pályázat esetén maximum
két hallgató részesülhet ösztöndíjban.
Benyújtási határidő: 2020. október 2.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
● Motivációs levél (max. 2000 karakter „Miért választottam ezt
a szakot”)
● Szakmai önéletrajz
● Leckekönyv másolata és tanulmányi átlag igazolása (Neptun
rendszerből nyomtatva)
A pályázatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 116-os irodájában adhatják le.
A pályázatban csak a II. és III. évfolyamos aktív hallgató vehet részt.
Az ösztöndíj programot az Agrárminisztérium támogatja.

A fagyok előtt ültessük el a
gyümölcscserjéket

A gyümölcscserjéket (ribiszkét, köszmétét, málnát, szedert) minél korábban, ősszel ültessük el, hogy még a fagyok beállta előtt
jól meggyökeresedjenek. E cserjék gyökérzete ugyanis még érzékenyebb a fagyokkal szemben, mint a gyümölcsfáké. Sokszor
szenvednek gyökereik a gyors kiszáradástól is, ezért ültetés után
feltétlenül szükséges a tövek felkupacolása.
A gyümölcscserjék számára 60x60 cm alapterületű és 40 cm mély
gödröt ássunk ki. A gyökereket csak a szükséges mértékben metsszük
meg, a hajszálgyökereket teljes hosszúságban meghagyva. Célszerű
a cserjéket eredeti helyzetüknél 5-cm-rel mélyebben ültetni, mert így
erőteljes, nagy gyökérzetük fejlődik, sőt még járulékos gyökerek is
képződnek. Gondosan ügyeljünk az ültetésnél arra is, hogy a vékony,
hajlékony gyökérágak ne forduljanak vissza, lefelé irányuljanak.

A szőlő ültetése

tésforgó betartásával kezdődik. De
ezen kívül még több fontos szabályt
be kell tartani.

Őszi munkálatok a
gyümölcsösben

A mostani kedvező időjárási vi- ség a gyümölcsöseinkben. A legjobszonyok segítik a gazdákat, hogy ban a birset, a körte- és az almafajidejében és minőségetákat támadja meg, és ha
sen elvégezzék a munnem kellő időben védekekálatokat a gyümölzünk ellene, teljes pusztucsösben. Sok munka
lást okozhat. Sajnos, mint
vár a gazdákra, de a
minden karantén beteglegfontosabb – amiről
séget, ezt is a nyugati orszeretnék beszámolni
szágokból hozták be hozés felhívni rá a gazdák
zánk. Jellemző módon
figyelmét – a betegsémost sincsenek felelősek.
Tel.: 2-41-74
gek elleni védekezés,
Különösen a 2020-es évami nélkül nincs termelés.
ben járványszerűen terjedt ez a beKülönös figyelmet szeretnék tegség az egész Kárpátalján.
fordítani a háztáji „családi” gyüVizuálisan is meg lehet állapímölcsösökre. Bizony ott az utóbbi tani a betegség tüneteit (elszáradt
időben sok probléma gyűlt össze. ágak, 1 éves ágak, fekete vagy söAz úgynevezett intenzív ipari gyü- tétbarna nem lehullott levelek). Ez
mölcsösökben, ahol nagy területe- jellemző a betegség tüneteire és
ken termesztik a gyümölcsöket, és megjelenésére. Azért írok most erahol 18-20 permetezést végeznek, ről, mert jó lehet látni szabad szemkevésbé jelentek meg ezek a prob- mel, és most távolítsuk el ezeket
lémák. Szeretném felhívni a terme- a beteg ágakat, mert ha a fák erőlők figyelmét egy új baktérium ál- sen fertőzöttek, akkor már nincs
tal okozott betegség megjelenésé- más kiút, csak kivágni és elégetre – főként az almatermésűeknél ni. Mivel az időjárási viszonyok
–, ez az úgynevezett „tűzelhalás”. kedvezőek, ajánlatos lenne ezen
Az utóbbi két-három évben kívül elvégezni a lemosó permeóriási pusztítást végzett ez a beteg- tezést réztartalmú szerekkel. Erre

Gál István,
Pro Agricultura
Karpatika Alapítvány
a célra a réz-szulfát hatóanyagú
gomba- és baktérumölő szereket
ajánlanám (bordói lé 3%-os oldat vagy Cuproxat 1%-os oldat).
Ezeket a permetezési munkálatokat talajmenti fagyok beálltáig el kell végezni, majd a védekezési munkálatokat meg kell ismételni kora tavasszal is, rügypattanás előtt, a fák nyugalmi állapotában ugyanezekkel a vegyszerekkel. A további védekezési
munkálatokat, amit tavasszal virágzás előtt és virágzás után kell
végeznünk, a kedves termelőket
időben fogjuk informálni.
Sajnos a baktérium okozta
betegségek rohamosan elterjedtek a mogyoró és diófákon is.
Ezt azért írom, mert sokan telepítettek ezekből a fákból az utóbbi időben, és hogy idejében védekezzünk ellene. Mindenki észrevehette, hogy nem lehet minőséges dióbelet vásárolni, ennek az
oka a baktériumos betegségek elterjedése. Ki gondolta volna korábban, hogy egyszer még a diófákat is kell permetezni!
Továbbra is várom kérdéseiket, keressenek meg telefonon
és szívesen válaszolok Önöknek.
Tel.: 0975166318

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

A gyökeres európai vesszőket és a gyökeres oltványokat ősszel
is lehet telepíteni, de jobb és biztonságosabb a tavaszi (március
közepétől április közepéig tartó) ültetés.
Forgatott talajba fúróval ültetünk oly módon, hogy az ültetőfúrót
50-60 cm mélységig lenyomjuk a talajba, majd megmozgatva hézagot készítünk; ebbe a hézagba engedjük bele az előkészített vesszőt
és alulról-felülről gondosan hozzászorítjuk a földet.
Házikertekben gyakoribb a gödörbe ültetés. Szőlőhöz 60x60 cm
alapterületű és 60 cm mélységű gödröt ássunk. Ezt azonban ne temessük be előre, hanem csupán az ültetés időpontjában. A gödrök
helyét úgy szokás kitűzni, hogy a gyökeres vessző, illetve a gyökeres oltvány a gödör egyik sarkára kerüljön. Az ültetési anyag előkészítése során a talpgyökereket mintegy 0,5 cm-re kurtítsuk be, az oldalgyökereket pedig tőből távolítsuk el. Az egyéves nemes vesszőt
két „világos” fejlett rügyre vágjuk vissza. Az így előkészített vesszőket agyagpépbe mártjuk, majd a kiásott gödörbe ültetjük. Ültetéskor
a vessző úgy helyezkedjék el, hogy a nemes rész töve 2-3 ujjnyival
emelkedjék a talaj felszíne fölé. A föld visszahúzása és tömörítése
után a vesszőket alaposan beöntözzük, hogy a föld a gyökerekhez
mosódjék. Az elültetést követően a nemes részt porhanyós földdel
gondosan felcsirkézzük úgy, hogy a föld 1-2 ujjnyira fedje a nemes
vessző hegyét. A csirkék felszínét állandóan porhanyósan kell tartani, hogy a gyenge, friss hajtás a talajrétegen könnyen áthatolhasson.
Amint az előzőekből kitűnik, a gyümölcsfák és a gyümölcstermő bokrok ültetésének ideje csupán néhány hétre korlátozódik; ős�szel a lombhullástól a fagyok beálltáig, tavasszal pedig a fagyok elmúltával a rügyfakadásig tart. Ez sok nehézséget és kényelmetlenséget okozhat azoknak a kertbarátoknak, akik csak szabad idejükben
és főként a hétvégeken foglalkozhatnak a szaporítóanyag beszerzésével és elültetésével. Gyakori a panasz, hogy ha a hétvége időjárása nem alkalmas a szabadban végzendő munkára, akkor kicsúsznak
az időből és elmarad a tervezett ültetés. Ezen a gondon segítenek a
tenyészedényben – vagy más néven: konténerben – előnevelt növények. Ezek ugyanis az év bármely szakában, akár nyáron is ültethetők
anélkül, hogy ez a fejlődésükben törést okozna. A tenyészedényben
előnevelt növények dús gyökérzetét az ültetés nem bolygatja meg.

Hogyan előzhetjük meg a mustgázmérgezést?
A must erjedésekor keletkező szén-dioxid légzési méreg, kisebb
mennyiségben köhögési rohamot, légzési nehézséget, súlyosabb
esetben halált is okozhat.Ezért az erjesztőhelyiségbe csak akkor
szabad belépni, ha meggyőződtünk arról, hogy ott nincs az emberi egészséget veszélyeztető mennyiségű szén-dioxid.
A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ezért a talaj felszíne felett
gyűlik össze és folyamatosan szaporodik, a mérgező réteg emelkedik.
A terepszint felett levő helyiségekből az ajtó kinyitásakor a szén-dioxid kifolyik, a mélyebben fekvő pincékből azonban csak körültekintő szellőztetéssel távolítható el.
A mustgáz mennyiségéről és elhelyezkedéséről úgy győződünk
meg, hogy botra erősítünk egy égő gyertyát és azt magunk előtt tartva lépünk be a pincébe. Ha a gyertya lángja elalszik, akkor a mustgáz addig a magasságig felhalmozódott, tehát csak szellőztetés után
szabad a pincébe belépni.
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Heti műsor

Köszöntjük Aurél nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

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

Október 5.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Am. krimisor.

05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini
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 A bosszú
csapdájában
Török filmsor.

17:20 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
23:20 Magánnyomozók
00:25 Családi Titkok
01:30 Bűnös Chicago
Am. akciófilm-sor.

02:40 Tények Este
03:30 Bombaparty
Maryvel

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

09:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Kulináris kalandozások a világ
körül
13:20 David Attenborough és a növények birodalma
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:05 Don Matteo
Tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

04:05 Egy csodálatos
asszony

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé- 04:05 Egy csodálatos
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:25 Utolsó órák

asszony

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

Német bűnügyi tévéfilmsor.

Krimisor.

Török filmsor.
01:10 Új idők, új dalai
17:05 Barátok közt
01:40 Rúzs és selyem
18:00 RTL Híradó –
02:10 Fülszöveg
Esti kiadás
02:35 Mesterember
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök

02:05 Autogram
02:55 Fókusz

Török tévéfilmsor.

Október 7.

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos
asszony

Tévéfilmsor.

22:05 Kenó
22:15 Ne ölj! II

00:20 4 összeesküvő
és 1 temetés

Magyar filmsor.

18:45 Fogd a kezem

Szerda

Olasz tévéfilmsor.

20:30 Kékfény
21:25 Diagnózis

Magyar filmsor.

21:05 Nyerő Páros
22:55 Barátok közt
23:45 XXI. század – a
legendák velünk
élnek
00:20 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:55 Gyilkos lelkek

Október 6.

Köszöntjük Amália nevű olvasóinkat!

19:35 Rex felügyelő
Török filmsor.
Olasz bűnügyi tévé04:50 Teleshop
filmsor.
05:15
Barátok
közt
22:25 Pietro szigete
20:30 Skandináv Lottó
06:00
Reggeli
06:00 Reggeli
Bűnügyi tévéfilmsor.
20:40 Hölgyek
09:05 Asztro Klub
09:05 Asztro Klub
23:15 Kenó
paradicsoma
10:10
Teleshop
10:10 Teleshop
23:25 Don Matteo
Olasz romantikus
11:50 Glades – Tenger11:50 Glades – TengerOlasz tévéfilmsor.
tévéfilmsor.
parti gyilkosságok 21:45 Egy marék
parti gyilkosságok 00:25 4 összeesküvő
Am.
krimisor.
Am. krimisor.
és 1 temetés
játékgolyó
12:50 Drága örökösök
12:50 Drága örökösök

23:15 Don Matteo

14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos
asszony

Kedd

Török filmsor.
Olasz bűnügyi tévé- 04:50 Teleshop
filmsor.
05:15 Barátok közt

Am. krimisor.

12:50 Drága örökösök

Köszöntjük Brúnó, Renáta nevű olvasóinkat!

Magyar filmsor.

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
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek 22:55 Barátok közt
23:45 Házon kívül
05:20 Német nyelvű
00:20 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű
00:55
Kapcsolat
hírek
Am. filmsor.
05:30 Kínai nyelvű hírek 02:10 Szuperzöld
05:55 Öt kontinens
02:55 Fókusz
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:10 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
05:05 Családi Titkok
08:45 Élő népzene
06:10 Tűsarok - mini
09:20 Jó ebédhez szól 06:15 MOKKA
a nóta
06:25 Tények Reggel
09:45 Jó ebédhez szól 06:55 MOKKA
a nóta
08:45 MOKKACINO
10:25 Önkéntesek
09:35 TELESHOP
11:20 Biblia és
10:50 Jóban Rosszban
képzőművészet
Magyar filmsor.
11:45 Petőfi: "Szülőföl- 12:00 Tények Délben
demen"
12:30 Walker, a Texas-i
Magyar tévéfilmsor.
kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
13:30 Walker, a Texas-i
13:15 Roma magazin
kopó
13:45 Domovina
Am. akciófilm-sor.
14:20 Család-barát
14:35 Vészhelyzet
15:50 Divat & dizájn
Mexikóban
16:20 Magyar Krónika
Mexikói filmsor.
16:50 Öt kontinens
15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
17:20 Ízőrzők
16:45 A bosszú
18:00 Ízőrzők
csapdájában
18:30 Borbás Marcsi
Török filmsor.
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 17:20 Remények földje
Török romantikus
a nóta
filmsor.
20:00 Legenda - válogatás
18:00 Tények
21:00 Híradó
18:45 Tények Plusz
21:25 V4 híradó
19:50 Mintaapák
21:35 Ridikül
Magyar fikciós sor.
22:30 Dokuzóna
20:45
Bezár a bazár!
23:30 Hazajáró
22:15 Újratervezés
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 23:25 Magánnyomozók
00:30 Családi Titkok
00:45 M2 matricák Bűnös Chicago
Igaz vagy hamis? 01:35 Am.
akciófilm-sor.
00:55 Himnusz
02:40 Tények Este
01:00 Híradó
03:30 Bombaparty
01:20 Angol nyelvű hírek
Maryvel
01:30 Legenda - válogatás
02:20 Petőfi: "Szülőföldemen"
Magyar tévéfilmsor.
03:20 Borbás Marcsi 05:55 Hajnali
gondolatok
szakácskönyve
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40
Kenó
04:40 Múlt és Jelen
06:45 Srpski ekran
05:05 Labdarúgó
07:20 Unser Bildschirm
közvetítés
07:50 Ridikül
06:30 Sporthíradó
08:40 Drága doktor úr
07:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
07:30 Labdarúgó
09:35 Fogd a kezem
közvetítés
Török tévéfilmsor.
09:25 Jövünk!
10:25 Család-barát
10:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
10:30 Labdarúgó
12:01 Híradó
közvetítés
12:35 Nemzeti
12:30 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Ligája magazin 12:50 Kulináris kalan13:00 Sporthíradó
dozások a világ
13:30 Labdarúgó
körül
közvetítés
13:20 David Attenbo15:40 Vízilabda
rough és a növéközvetítés
nyek birodalma
17:00 Sporthíradó
14:15 Sorsok útvesztője
17:15 Kosárlabda
Török tévéfilmsor.
magazin
15:10 Rex felügyelő
18:15 Kézilabda
Olasz bűnügyi tévémagazin
filmsor.
19:15 Góóól2
16:00 Don Matteo
20:40 Labdarúgó
Tévéfilmsor.
közvetítés
17:05 Ridikül
22:35 Sporthíradó
18:00 Híradó
23:00 Kosárlabda
18:25 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó

Magyar tévéfilm

Német bűnügyi tévéfilmsor.

Magyar filmsor.

01:20 Hogy volt?! - Vá- 14:05 Nyerő Páros
15:55 Egy csodálatos
logató adások
asszony
02:15 Új idők, új dalai
Török filmsor.
02:45 Rúzs és selyem
17:05 Barátok közt
03:10 Itthon vagy!
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:00 Drága örökösök
05:00 Híradó
Magyar filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
21:05 Nyerő Páros
05:20 Német nyelvű
22:55 Barátok közt
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek
00:10 CSI: Miami
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
05:55 Esély
Am. krimisor.
06:15 Kék bolygó
01:25 ÉletmódKalauz
06:40 Magyar gazda
02:10 Kapcsolat
07:10 EtnoKlub
Am. filmsor.
08:55 Élő népzene
03:05 Fókusz
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól
a nóta
10:50 Református
05:05 Családi Titkok
riportok
06:10 Tűsarok - mini
11:15 Evangélikus
06:15 MOKKA
magazin
06:25 Tények Reggel
11:50 Petőfi:
06:55 MOKKA
"Deákpályám" 08:45 MOKKACINO
Magyar tévéfilmsor. 09:35 TELESHOP
12:50 V4 híradó
10:50 Jóban Rosszban
13:00 Híradó
Magyar filmsor.
13:15 Srpski ekran
12:00 Tények Délben
13:45 Unser Bildschirm 12:30 Walker, a Texas-i
14:20 Család-barát
kopó
15:50 Család'20
Am. akciófilm-sor.
16:15 Novum
13:30 Walker, a Texas-i
16:45 Térkép
kopó
17:15 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor.
17:50 Ízőrzők
14:35 Vészhelyzet
18:25 Borbás Marcsi
Mexikóban
Mexikói filmsor.
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
a nóta
16:45 A bosszú
20:00 Kossuth papja
csapdájában
Magyar tévéfilm
Török filmsor.
21:00 Híradó
17:20 Remények földje
21:25 V4 híradó
Török romantikus
21:35 Ridikül
filmsor.
22:30 Klasszikusok
18:00 Tények
délidőben
18:45 Tények Plusz
23:35 Hazajáró
19:50 Mintaapák
00:00 Hagyaték
Magyar fikciós sor.
00:35 Hetedhét kaland
20:45 Bezár a bazár!
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis? 22:15 Újratervezés
23:25 Magánnyomozók
00:55 Himnusz
00:30 Családi Titkok
01:00 Híradó
Bűnös Chicago
01:20 Angol nyelvű hírek 01:35 Am.
akciófilm-sor.
01:30 Kossuth papja
02:40 Tények Este
Magyar tévéfilm
03:30 Bombaparty
02:25 Petőfi:
Maryvel
"Deákpályám"
Magyar tévéfilmsor.

05:15 Vízilabda
közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:25 Röplabda
közvetítés
09:20 Góóól
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
11:25 Labdarúgó
közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Labdarúgó
közvetítés
15:30 Góóól2
16:25 Hajime
17:00 Sporthíradó
17:15 Labdarúgó
közvetítés
18:45 Felvezető műsor:
Kézilabda
19:00 Kézilabda
közvetítés
20:30 Értékelő műsor:
Kézilabda
20:45 Fradi Tv
21:15 Sporthíradó
21:45 Labdarúgó
közvetítés
23:40 Labdarúgó
közvetítés

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska
Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 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
12:55 Kulináris kalandozások a világ
körül
13:25 David Attenborough és a növények birodalma
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo
Tévéfilmsor.

17:05 Ridikül

Filmdráma

23:30 Kenó
23:40 Elfeledett hőseink
00:10 Szabadság tér ´89
00:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:50 4 összeesküvő
és 1 temetés

Német bűnügyi tévéfilmsor.

02:40 Új idők, új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:10 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
10:25 Rome Reports Vatikáni híradó
10:33 Így szól az Úr!
11:00 Ortodox
ifjúsági műsor
11:05 Metodista
ifjúsági műsor
11:10 Önkéntesek
11:50 Petőfi: Sors, nyiss
nekem tért...
Magyar tévéfilmsor.

Köszöntjük Koppány, Etelka nevű olvasóinkat!

Csütörtök
04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

Október 8.

18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-

véfilmsor.
04:50 Teleshop
20:30 Fábry
05:15 Barátok közt
21:50 Csak színház
06:00 Reggeli
és más semmi
09:05 Asztro Klub
Tévéfilmsor.
10:10 Teleshop
22:50
Munkaügyek 11:50 Glades – TengerIrReality Show
parti gyilkosságok
Tévéfilm
Am. krimisor.
12:50 Drága örökösök 23:15 Kenó
23:25 Örökség
Magyar filmsor.
Magyar filmdráma
14:05 Nyerő Páros
01:05
Don Matteo
15:55 Egy csodálatos
Olasz tévéfilmsor.
asszony
02:00 4 összeesküvő
Török filmsor.
és 1 temetés
17:05 Barátok közt
Német bűnügyi té18:00 RTL Híradó –
véfilmsor.
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
23:50 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás 05:25 Orosz nyelvű hírek
00:25 Brandmánia
05:30 Kínai nyelvű hírek
01:10 Kalandozó
05:35 Itthon vagy!
01:55 Édesítő
05:55 Novum
02:40 Fókusz
06:20 Summa
03:30 Amerika legvic- 06:45 Világ
cesebb videói
07:10 EtnoKlub
Am. vígjátéksor.
08:30 Élő népzene
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok
06:10 Tűsarok - mini 10:30 Isten kezében
11:00 Református
06:15 MOKKA
ifjúsági műsor
06:25 Tények Reggel
11:10
Ortodox
06:55 MOKKA
ifjúsági műsor
08:45 MOKKACINO
11:15 Metodista
09:35 TELESHOP
ifjúsági műsor
10:50 Jóban Rosszban
11:25 Biblia és irodalom
Magyar filmsor.
12:00 Tények Délben 11:50 Petőfi: "Szerelem
gyöngyei"
12:30 Walker, a Texas-i
Magyar tévéfilmsor.
kopó
Am. akciófilm-sor. 12:50 V4 híradó
13:30 Walker, a Texas-i 13:00 Híradó
13:15 Rondó
kopó
Am. akciófilm-sor. 13:50 Kvartett
14:20 Család-barát
14:35 Vészhelyzet
15:55 Kék bolygó
Mexikóban
16:20 Noé barátai
Mexikói filmsor.
15:40 Kegyetlen város 16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
Török filmsor.
17:55 Ízőrzők
16:45 A bosszú
18:30 Borbás Marcsi
csapdájában
Török filmsor.
szakácskönyve
17:20 Remények földje 19:00 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
23:20 Magánnyomozók 23:25 Hazajáró
00:25 Családi Titkok 00:00 Hagyaték
01:30 Bűnös Chicago 00:35 Hetedhét kaland
Am. akciófilm-sor. 00:45 M2 matricák –
02:40 Tények Este
Négyzetgyök
03:30 Bombaparty
00:55 Himnusz
Maryvel
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska
Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 l
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 05:55 Hajnali
01:30 Hogy volt?!
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
05:00 Labdarúgó
06:40 Kenó
közvetítés
06:45 Rondó
06:30 Sporthíradó
07:15 Kvartett
08:00 Kosárlabda
07:45 Ridikül
közvetítés
08:40 Drága doktor úr
10:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
10:25 Labdarúgó
09:35 Fogd a kezem
közvetítés
Török tévéfilmsor.
12:30 Hajime
10:25 Család-barát
13:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
13:30 Fradi Tv
12:01 Híradó
14:00 Labdarúgó
12:35 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
16:00 Jövünk!
12:50 Kulináris kalan16:30 Szabadidő
dozások a világ
17:00 Sporthíradó
körül
17:15 Felvezető műsor: 13:25 David AttenboKézilabda
rough és a növé17:30 Kézilabda
nyek birodalma
közvetítés
14:15 Sorsok útvesztője
19:00 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
Kézilabda
15:05 Rex felügyelő
19:15 Felvezető műsor:
Olasz bűnügyi tévéKézilabda
filmsor.
19:30 Kézilabda
16:00 Don Matteo
közvetítés
Tévéfilmsor.
21:00 Értékelő műsor: 17:05 Ridikül
Kézilabda
18:00 Híradó

04:55 Kézilabda
közvetítés
06:30 Sporthíradó
07:25 UEFA Labdarúgó Nemzetek
Ligája előzetes
08:20 Kézilabda
közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó
közvetítés
12:30 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 Kézilabda
közvetítés
15:30 UEFA Labdarúgó Nemzetek
Ligája előzetes
16:30 Skipper
17:00 Sporthíradó
17:15 Pecatúra
17:40 Napos Oldal DVTK
18:15 Felvezető műsor:
Vízilabda
18:30 Vízilabda
közvetítés
19:30 Értékelő műsor:
Vízilabda
20:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás

Heti műsor

2020.
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10:50 Görögkatolikus 12:15 Kincsesládánk
Szent Liturgia - 12:50 V4 híradó
Kallósemjén
13:00 Híradó
12:00 Déli harangszó 13:25 Múlt és Jelen
Október 9.
Október 10.
Október 11. 12:01 Híradó
22:05 Együttlét 19:40 Ünnep
12:40 Brandépítők
19:35 Rex felügyelő
12:35 Nemzeti
(Rokon
Német bűnügyi téAcapulcóban
13:10 Száguldó bomba
Sporthíradó
nyelvrokon)
véfilmsor.
Angol zenés film
Am. akciófilm
12:55 Jó ebédhez szól 23:00 A nagyok
Tenkes kapitánya 04:05 Kölyökklub
21:20 Titkok és
15:20 Jurassic Park
a nóta
23:30 Angi jelenti
04:05 Egy csodálatos 20:30 ATévéfilmsor.
04:05 Kölyökklub
Am. akció-kaland- 13:25 Stella - Történet 23:55 Családmeséink hazugságok
04:50
Infinity
Nado
asszony
04:50
Infinity
Nado
film
21:00
Jártál
már
a
Játékfilm
Kínai animációs
Török filmsor.
a háborúkról
a családi talkKínai animációs
18:00 Tények
Holdon?
23:35 Kenó
filmsor.
filmsor.
04:50 Teleshop
14:25
Édes
anyashow
Filmvígjáték
18:50 Sztárban sztár
23:45 Fábry
05:10 Győzike
05:10 Fókusz Plusz
05:15 Barátok közt
nyelvünk
22:50 Kenó
22:00
Támadás
a
Fe01:05
Csak
színház
06:00 Teleshop
06:00 Teleshop
06:00 Reggeli
14:35 A világörökség
23:00 Karol - Az ember, 06:30 Kölyökklub
hér Ház ellen
és más semmi
06:30 Kölyökklub
09:05 Asztro Klub
kincsei
aki pápa lett
Tévéfilmsor.
2. - London ost- 15:00 Nemzeti
09:25 KölyökKalauz
09:25 Teleshop
10:10 Teleshop
04:35 Kosárlabda
Olasz életrajzi film
01:55 Don Matteo
roma
09:55 Teleshop
10:25 A Muzsika
12:05 KölyökKalauz
Vágta
közvetítés
00:40 Partitúra: Szarvas 10:55 Brandmánia
Olasz tévéfilmsor.
Am.-angol-bolgár
TV bemutatja!
12:50 Drága örökösök 01:40 Don Matteo
16:00 Hatoslottó
06:25 Vízilabda
akció-thriller
02:55
4
összeesküvő
11:30 ÉletmódKalauz
Magyar filmsor.
10:55 Kalandozó
sorsolás
közvetítés
Olasz tévéfilmsor.
00:15 Banki meló
és 1 temetés
12:00 Autogram
14:05 Nyerő Páros
17:25 Borbás
07:40 Múlt és Jelen
Angol krimi
02:40 4 összeesküvő
Német tévéfilmsor. 11:35 Szuperzöld
12:45 Édesítő
15:55 Egy csodálatos
12:20 Az Év Hotele
Marcsi
08:10 Jövünk!
02:45 Zsaruvér
és 1 temetés
03:40 Család'20
asszony
13:00 XXI. század – a
szakácskönyve
08:40 Kézilabda
Am. krimi-sor.
Német bűnügyi té- 13:25 Szabadítsátok
Török filmsor.
ki Willyt! 3.
legendák vevéfilmsor.
közvetítés
03:45 Walker, a Texas-i 18:00 Híradó
Am. kalandfilm
17:05 Barátok közt
lünk élnek
18:25 Nemzeti
03:30 Magyar Krónika
10:30 Szabadidő
kopó
15:20 Perzsia hercege 18:00 RTL Híradó –
13:35 Házon kívül
Sporthíradó
Am. akciófilm-sor.
11:00 UEFA LabdaAz idő homokja 04:05 Ridikül
Esti kiadás
14:05 A szentfazék
18:40 Családi kör
rúgó Nemzetek
05:00
Híradó
Am.
akciófilm
18:50 Fókusz
Amerikai vígjáték
19:40 Magyarország
Ligája előzetes
05:15
Angol
nyelvű
18:00 RTL Híradó –
20:00 Drága örökösök 05:00 Híradó
16:40 Cobra 11
szeretlek!
12:05 Forma-1 hírek
Esti kiadás
Magyar filmsor.
Német akció21:15 A világ fölmérése
04:00 Esély
05:15 Angol nyelvű hírek
Időmérő edzés
05:20 Német nyelvű
film-sor.
19:00 Fókusz Plusz
21:05 Nyerő Páros
Német filmdráma
04:20 Himnusz
05:20 Német nyelvű
13:30 M4 Sport:
hírek
18:00
RTL
Híradó
–
20:00
A
mi
kis
falunk
22:55 Barátok közt
23:15 Kenó
04:25 Az illat csodáhírek
Forma-1
Magyar vígjátéksor. 05:25 Orosz nyelvű
Esti kiadás
23:40 RTL Híradó 23:20 A szerelem rabja 14:10 Forma-1 ja - Portréfilm
05:25 Orosz nyelvű
hírek
21:05 Nagyfater
19:00 Álarcos énekes
Késő esti kiadás
Játékfilm
Czakó Gábor
hírek
Nagydíj futam
05:30 Kínai nyelvű
elszabadul
Ki van a maszk
00:20 CSI: Miami
íróról
MMA
05:30 Kínai nyelvű hírek
16:10 M4 Sport:
hírek
Am. vígjáték
mögött?
helyszínelők
portré
05:35 Itthon vagy!
Forma-1
23:15 Logan Lucky - 05:35 Itthon vagy!
Am. krimisor.
21:30 Thor: Sötét világ 05:25 Borbás
05:55 Multiverzum
16:30
Felvezető
műsor:
05:55
Magyar
A
tuti
balhé
Am. kalandfilm
01:30 Az Év Hotele
05:00 Híradó
Marcsi
06:20 Kárpát-medence
Kézilabda
Am. vígjáték
gazda
00:05 Portré
02:15 Kapcsolat
05:15
Angol
nyelvű
szakácskönyve
06:40 Kék bolygó
16:45 Kézilabda
02:00 Kapcsolat
06:20 Unió27
Am. filmsor.
00:50 A jó, a rossz
hírek
05:50 Hajnali
07:10 EtnoKlub
közvetítés
Am. filmsor.
06:45 Itthon
03:00 Fókusz
és a halott
05:20 Német nyelvű
gondolatok
08:25 Élő népzene
18:15 Értékelő műsor:
03:00 Kapcsolat
vagy!
Am. akciófilm
hírek
06:00 Híradó
08:50 Élő népzene
Kézilabda
Am. filmsor.
07:05 Opera
02:40 Kapcsolat
05:25
Orosz nyelvű
06:30
Nemzeti
09:25 Jó ebédhez szól
18:30 UEFA LabdaAmerikai filmsor.
Café
hírek
Sporthíradó
a nóta
rúgó Nemzetek
07:40 Kincskereső
05:05 Családi Titkok
05:30 Kínai nyelvű
06:40 Kenó
Ligája
08:05 Evangélium
06:10 Tűsarok - mini 09:50 Jó ebédhez szól
hírek
06:50 Családi kör
a nóta
19:05 UEFA Labda04:30 Kívánságpiac
08:35 Hogy volt?!
06:15 MOKKA
05:35
Itthon
vagy!
07:50 Isten kezében
rúgó Nemzetek
Extra
09:35 Gasztroangyal 04:00 Briliáns elmék
06:25 Tények Reggel 10:30 Katolikus krónika
08:20 Kereszt-Tények 05:55 Térkép
10:55 Tanúságtevők
Ligája előzetes
05:00 Egy rém rendes 10:30 Rejtélyes
Am. vígjáték-sor.
06:55 MOKKA
06:20 Élő egyház
20:00 Felvezető műsor:
család
05:00 Egy rém rendes 08:25 Katolikus
XX. század
08:45 MOKKACINO 11:25 Biblia és irodalom
06:45 Esély
Am. filmsor.
krónika
11:45 Petőfi: "Egy gonLabdarúgás
család
11:05 Öt kontinens
09:35 TELESHOP
07:05 Világ
05:30
Egy
rém
rendes
08:50
Így
szól
az
Úr!
dolat
bánt
enge20:45 UEFA LabdaAm.
filmsor.
11:35 Petőfi:
10:50 Jóban Rosszban
család
met..."
rúgó Nemzetek
05:30 Egy rém rendes 09:00 Rome Reports - 07:25 Multiverzum
Magyar filmsor.
"FöltámaAm. filmsor.
Magyar tévéfilmsor.
Vatikáni híradó 07:55 Mesterember
Ligája 2020
család
12:00 Tények Délben
dott a tenger"
08:20 Noé barátai
06:00 TV2 MATINÉ
Am. filmsor.
09:20 A sokszínű
22:30 Értékelő műsor:
Magyar tévéfilmsor.
12:30 Walker, a Texas-i 12:50 V4 híradó
08:50 Novum
09:45 Trendmánia
13:00 Híradó
06:00 TV2 MATINÉ
vallás
Labdarúgás
12:50 V4 híradó
kopó
09:20 Önök
10:20 A Pénz beszél
13:15 P'amende
09:25 Fald Fel!
09:35 Kérdések a
23:15 Kosárlabda
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
kérték
10:50 TechGuru
09:55 Tűsarok
Bibliában
közvetítés
13:30 Walker, a Texas-i 13:45 Öt kontinens
13:25 Múlt és
10:15 Ízőrzők
11:25 Poggyász
14:20 Család-barát
10:30 Több mint
09:50 Új nemzedék
kopó
Jelen
A
műsor
és a kezdési
10:45 Térkép
11:55 Az Építkezők
15:55 Kincskereső
TestŐr
10:15 Vallás és
Am. akciófilm-sor.
22:05 Fábry
időpont megváltoztatá11:15
Szerelmes
12:25 Innovátor
16:25 Multiverzum
11:00
Super
Car
szabadság
14:35 Vészhelyzet
23:25 Dokuzóna
sának jogát minden
földrajz
17:00 Kárpát-medence 13:00 Tőzsdecápák
11:35 Életmódi
10:20 Református
Mexikóban
00:25 Térkép
tévéadó fenntartja!
Am.
filmdráma
11:45
Kincsesládánk
17:20 Ízőrzők
12:05 Innovátor
Mexikói filmsor.
magazin
00:55 Himnusz
15:55
Columbo
15:40 Kegyetlen város 17:55 Ízőrzők
01:00 Híradó
Amerikai krimi
Török filmsor.
18:30 Borbás Marcsi
01:20 Angol nyelvű
18:00 Tények
16:45 A bosszú
szakácskönyve
hírek
18:55
Tények
Plusz
csapdájában
19:00 Jó ebédhez szól
01:30 Gasztroangyal
20:00
Dancing
with
Török filmsor.
a nóta
the Stars – Min- 02:20 Próféta voltál
17:20 Remények földje 19:25 Jó ebédhez szól
szívem
denki táncol
Török romantikus
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
a nóta
Fizetett hirdetés
Magyar játékfilm
filmsor.
23:30
#Sohavéget
A hirdetés szövegét figyel20:00 Önök kérték
03:45
Petőfi:
"FöltáEgyszerű
–
az
összes
fizikai
és
jogi
sze18:00 Tények
nemérős
hibák és javítá21:00 Híradó
madott a tenmélytől beérkezett hirdetés mesen,
Magyar
zenés
víg18:45 Tények Plusz
sok nélkül írják meg. Egy
21:25 V4 híradó
15 hr.
ger"
játék
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
19:50 Mintaapák
21:35 Ridikül
Magyar tévéfilmsor.
21-40
szó
30 hr.
01:35 Jövetel
Magyar fikciós sor.
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
22:35 Az illat csodáKeretes
Magyar játékfilm
20:45 Bezár a bazár!
tevékenységet
folytatnak;
ja - Portréfilm
A szerkesztőség fenntartja
02:00 Délibáb
22:15 Újratervezés
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
30 hr.
Czakó Gábor íróMagyar-szlovák
23:25 Magánnyomozók
nyúj
t
ása;
21-40
szó
60 hr.
ról - MMA portré
kat
nem
közöl
az
újságban.
04:20
Skipper
western
00:30 Családi Titkok 23:30 Hazajáró
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hir04:45
Labdarúgó
Kiemelt
01:35 Bűnös Chicago 00:00 Hagyaték
sa, vétele;
közvetítés
detések, amelyek ellentmonAm. akciófilm-sor.
20 hr.
–
munkások
felvétele;
00:35
Hetedhét
kaland
06:10
Futsal
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
02:40 Tények Este
40 hr.
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
00:45 M2 matricák – 04:00 Élő egyház
magazin
03:30 Bombaparty
Négyzetgyök
kel, berendezésekkel és alap- vényeknek.
06:45 Napos Oldal 04:20 Himnusz
Keretes + kiemelt
Maryvel
00:55 Himnusz
anyagokkal történő műveletek. A hirdetésekkel és reklámokDVTK
04:25 Család-barát
40 hr.
01:00 Híradó
07:15 Szabadidő
– keretes, kiemelt hirdetések; kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
05:55 Hajnali
80 hr.
01:20 Angol nyelvű hírek
07:45 Kékek
gondolatok
– elveszett iratokról szóló hir- ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
01:30 Önök kérték
08:15 UEFA Labdarú06:00 Híradó
detés;
megjelenése után 3 napig
05:55 Hajnali
Keretes + kiemelt
gó Nemzetek Li06:30 Nemzeti
– társkeresés
fogadja.
gondolatok
20
szó
40 hr.
gája
Sporthíradó
– ha egynél több – ugyanabba A szerkesztőség nem vál06:00 Híradó
10:20 Labdarúgó
80 hr.
06:45 Kenó
06:30 Nemzeti
a kategóriába tartozó tárgyat/ lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
04:40 Fradi Tv
közvetítés
06:50 Magyar
Sporthíradó
eszközt szeretne meghirdetni; tartalmáért, a megadott in05:15 Vízilabda
11:55 Forma-1 Krónika
06:40 Kenó
– köszöntők, képes hirdetések; formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
közvetítés
szabadedzés 3
07:25 Hazajáró
100 %-os felárral jelenik meg.
06:45 P'amende
és címek pontosságáért.
– részvétnyilvánítás.
06:30 Sporthíradó
13:10 Kézilabda
07:55 Térkép
07:15 Öt kontinens
Egyéb hirdetések:
07:30 Napos Oldal közvetítés
08:25 Noé barátai
07:45 Ridikül
A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
DVTK
14:45
M4
Sport:
09:00
Divat
&
dizájn
08:40 Drága doktor úr
elveszett iratok		
1 0 0 h r. ;
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
08:00 UEFA Labdarú- 09:30 A világörökség
Forma-1
Olasz vígjátéksor.
részvétnyilvánítás
5 0 h r. ;
gó
Nemzetek
Li2–7.
oldalak
–
7
hr.,
11–15.
oldalak
–
6
hr.
15:00 Forma-1 kincsei
09:35 Fogd a kezem
társkereső		
3 0 h r. ;
gája
09:50 Nálatok, laknak
Török tévéfilmsor.
Időmérő edzés
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
köszöntő		
3 0 h r. ;
10:00 Sporthíradó
állatok?
10:25 Család-barát
16:15 M4 Sport:
тютюнових виробів 100%
4 sor vers+köszöntő 5 0 h r . ;
Német tévéfilmsor.
12:00 Déli harangszó 10:25 Pecatúra
Forma-1
4 0 h r. ;
10:55 Forma-1 A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja képes köszöntő		
10:25 Család-barát
12:01 Híradó
16:45 Felvezető műsor:
kép+4
sor
vers
		
5 5 h r. ;
szabadedzés
1
100%-os felárral jelenik meg
12:00 Déli harangszó
12:35 Nemzeti
Kézilabda
megkezdett
4
soronként
5 hr.;
13:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
Sporthíradó
17:15 Kézilabda
12:35 Nemzeti
12:50 Kulináris kalan- 13:25 Vízilabda
közvetítés
közvetítés
Sporthíradó
dozások a világ
18:50 Értékelő műsor:
Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
14:55
Forma-1
12:55 Ízőrzők
körül
Kézilabda
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
szabadedzés
2
13:30 A mi kis
13:25 Jullay Mara Lay
20:00 UEFA LabdaLapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 620 Rendelési szám: 910
állatkertünk
14:20 Sorsok útvesztője 16:45 Boxutca
rúgó Nemzetek
Készült: A-Print Nyomda (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon. 52-27-37.
17:15 Futsal magazin
Angol tévéfilmsor.
Török tévéfilmsor.
Ligája előzetes
17:45
Felvezető
műsor:
A
lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté14:30
Partitúra
15:10 Rex felügyelő
21:00 Forma-1 Röplabda
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to15:30 Próféta voltál
Német bűnügyi téIdőmérő edzés
vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk.
18:00 Röplabda
véfilmsor.
szívem
22:25 Jégkorong
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítéközvetítés
Magyar játékfilm
15:55 Don Matteo
sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért
közvetítés
19:45 Értékelő műsor: 17:00 Gasztroangyal
Tévéfilmsor.
minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
22:26 Kézilabda
Röplabda
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
közvetítés
Карпатінфо
(на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович.
20:15 Labdarúgó
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна Моб.: 066-2850283
22:27 Vízilabda
közvetítés
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003. Газета віддрукована у видавництві "А-Прінт"
22:00 Sporthíradó
közvetítés
18:40 SzerencsePerc
Sporthíradó
Україна м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. 52-27-37. Web: a-print.com.ua. Офс. друк.
22:25 Női labdarúgó
03:30 Röplabda
18:45 Szerencse
18:45 Fogd a kezem
Номер замовлення: 910 Тираж: 3 620
magazin
Török tévéfilmsor.
közvetítés
Szombat

Köszöntjük Dénes nevű olvasóinkat!

Péntek

Köszöntjük Gedeon, Dániel nevű olvasóinkat!

Szombat

Köszöntjük Brigitta, Gitta nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
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Mozaik

Ez történik a testeddel,
ha éhezel

A koplalás bár eleinte látványos „fogyókúrának” tűnhet,
azonban az egészséged mellett
még tested tónusosságát, feszességét, sőt, izmaidat is veszélyeztetheti.
Először az izmaidból
fogysz

kedik, és ami néhány nap elteltével
talán előnyös változásnak tűnhet,
nem sokkal később már egy beteges külsejű idegen fog rád meredni a tükörből.
Lelassul az anyagcseréd
Az egészséges fogyás legfontosabb tényezője a gyors anyagcsere.

Bár tényleg szembetűnő változás érhető el már néhány nap
éheztetés után, azonban jó, ha tudod, hogy ilyenkor az izomtömegedből fogysz elsősorban. Bőröd
is sokkal gyorsabban megeresz-

Ezt pedig kiegyensúlyozott, rendszeres étkezéssel tudod elérni. Ha
koplalsz, szervezeted úgy próbálja
meg tartalékait megőrizni, hogy lelassul az anyagcsere, így a fogyás
lényegében sokkal lassabb ütemben

Folyton éhes vagy? Ezért lehet!
Állandó farkaséhség gyötör,
pedig odafigyelsz az egészséges, változatos, tápanyagokban gazdag étrendre? Akkor

az okok másban keresendők.
Érdemes minél előbb változtatnod, utánajárnod a dolgoknak, ha szeretnél megszabadulni a gyötrő éhségérzettől.
Túl sok édesítő
fogyasztása
Bár a cukor fogyasztását mindenképpen ki
kell zárnia az életéből
azoknak, akik egészségtudatos életmódot folytatnak, azért ez nem jelenti azt, hogy az édesítőszereket nyakra-főre lehet fogyasztani. Amellett, hogy
ezek szintetikus anyagok, egyes feltételezések
szerint még az éhségérzetet is növelik. Az édes
íz ugyanis inzulinkiáramlást vált ki, csökken a vércukorszint, az éhség pedig nő. Hagyj el mindenféle diétás üdítőt, és fogyassz
helyettük vizet, az édesítőszerek használata mellett pedig
helyezd előtérbe a természetes édesítők (méz, stevia) fogyasztását.

Valójában nem éhes, hanem
szomjas vagy
Egy jó nagy pohár víz minden étkezéskor legyen elkészít-

ve, ugyanis hiába eszed degeszre magad, ha nem iszol mellé folyadékot. A szomjúságérzet ilyenkor gyakran éhségérzetbe csap

át, és ezért van az, hogy nincs az
az ételmennyiség, amit ne tudnál
még megfejelni egy-egy repetával vagy sütivel. Próbáld ki: akár
étkezés előtt is, de közben, utána
mindenképpen fogyassz el 3 dl vi-

megy végbe, mint amennyire az
az ételek drasztikus megvonása
miatt várható lenne.
Tönkreteszed az
emésztésed
A tested és emésztőrendszereid számára a legideálisabb az,
ha 3 óránként magadhoz veszel
egy-egy kisebb adag ételt. Így
nem esik le a vércukorszinted, és
ha odafigyelsz az ételek minőségére, nem is ugrik meg. Így pörgeted az anyagcserét, és beindul
a fogyás. Azonban ha egész nap
alig eszel, a gyomrod, a beleid is
felmondhatják a szolgálatot, számíthatsz gyomorfekélyre, vagy
más, akár komolyabb bélrendszeri megbetegedésre is.
Nem bírsz edzeni
A koplalás természetesen ez
erőtlenséget, fáradtságot is maga
után vonja, így a hétköznapi teendők is nehézséget és dupla annyi
erőfeszítést igényelnek majd. Az
edzést pedig szinte biztos, hogy
el is felejtheted, sőt, ha nem viszel be elég tápanyagot, akár még
össze is eshetsz sportolás közben.
Depresszióssá válhatsz
Az éhezés nem csak a testet
és a szellemet viseli meg, de sajnos a pszichére is rendkívül negatívan hat. Az önsanyargatás akár
olyan mély depresszióba is taszíthat, hogy könnyen előfordulhat,
hogy csak szakember segítségével tudsz kimászni a gödörből.
De az általános rossz közérzet,
komor hangulat szinte garantált.
zet, és figyeld a tested reakcióit. Ugye, hogy egyből elszáll a
farkaséhség?
Pszichés okok
Ha lelki gondjaink vannak,
valamit hiányolunk az életünkből, az testi szinten lecsapódhat úgy, hogy folyamatos éhséget érzünk. Így próbálja a test kompenzálni a hiányérzetet.
Nem véletlen, hogy a
depressziós, mentális
betegségekkel küzdő
emberek zöme túlsúlyos. Ezt csak egy
nagy önmagaddal
való szembenézéssel, baráti beszélgetésekkel, de ha kell,
szakember segítségével tudod megoldani.
Betegségek
Bizonyos betegségek is okozhatnak
folyamatos éhségérzetet. Egyik lehetséges kór a pajzsmirigy túlműködése, ami fokozottabb anyagcsere működéssel jár együtt, így a kalóriákat
is jóval gyorsabban égeti. Bi-

zonyos emésztőrendszeri betegségek, például gyomorfekély esetén is fokozódik az étvágy, de a magas inzulinszint
is folyamatos evésre ösztönzi
a szervezetet.

4 ok, amiért sós ízre
vágyhatsz
Míg egyesek ölni tudnának a
csokitortáért, addig mások teljes lelki nyugalommal végignézik, ahogy a másik befal belőle
egy (vagy több) szeletet. Ugyanúgy, ahogy vannak édesszájúak,
vannak, akik inkább a sós ízeket részesítik előnyben. Na de
miért, és mikor vágysz inkább
a sósra, mint az édesre?
Az ételek kívánása nem elsősorban az élvezetről szól, hanem
az azokban megtalálható ásványi anyagokról. Ha például a sós
ízt kívánod, akkor az azért van,
mert a sós ételekben megtalálható ásványi anyagok, leginkább a
nátrium hiányával küzd a szervezeted. Vannak esetek, amikor
még intenzívebben jelentkezik a
vágy, azért, mert valamilyen körülmény hatására erőteljesebben
kiürült szervezetedből a nátrium.
1. Edzés után
Ha edzés után tapasztalod a
sós íz iránti vágyadat, az teljesen normális. Az intenzív izzadás
során ugyanis rengeteg ásványi
anyag, köztük a nátrium is verejték formájában távozik a szervezetedből. Ezért fontos a vitaminpótlás mellett az ásványi anyagok
pótlása is azoknak, akik rendszeresen sportolnak.
2. Szaunázás során
Mivel a szaunázás lényege,
hogy kiizzadd a méreganyagokat
a szervezetedből, így elkerülhetetlen, hogy olyan létfontosságú
anyagok is távoznak, mint például a nátrium. Biztosan te is érezted már, hogy egy intenzív izza-

dás során mennyire jólesnek a
sósabb ízek. Most már tudod azt
is, hogy ez miért van.
3. Betegség
Betegségek alatt, után is vészesen megcsappanhatnak vitamin- és ásványi anyag készleteid. Természetes jelenség ez is, és
a regeneráció fontos részét kell
hogy képezzék a kiürült anyagok pótlása. Nyilván válassz más
módszert a sónyalogatás helyett,
de amíg nem pótolod szervezetedből a kiürült nátriumot, egészen biztosan érezni fogod a hiányát.
4. Alkoholfogyasztás után
Mivel a sós ételek kívánása
általában jelentős dehidratáció
után jelentkezik, ezentúl már te
sem fogsz meglepődni, hogy a
szombati buli után miért is kívánod annyira a húslevest és a sósabb ételeket, ellenben az édesre inkább rá sem nézel.
Mivel pótold?
A nátrium elég sok élelmiszerben megtalálható, hiányállapotról csupán rövid, de hos�szú távon egészen biztosan nem
beszélhetünk. Ha azt érzed, hogy
a sós ízt kívánod, próbáld meg
először egészségesebb ételek fogyasztásával pótolni a nátriumot.
Egyél sárgarépát és zellert, mert
ezekben természetes módon található meg ez az anyag. Fogyassz leveseket, szárított húst
(pl. szardellát), és így gyorsan elmúlhat a sós ízek iránti sóvárgásod anélkül, hogy ártanál egészségednek.

4 ok, amiért hízhatsz
menstruáció alatt

Ezek az okok vezethetnek súlytöbblethez azokon a bizonyos
„piros betűs napokon”.
1. A hormonok játéka
Ösztrogénszintünk változása
is hozzájárul a súlynövekedéshez: ennek a hormonnak a szintje
a menstruációnk előtt megemelkedik, fokozva szervezetünk vízvisszatartását. Tehát előfordulhat, hogy a mérleg akár
két kilóval is többet mutat alattunk, de vigasztaljuk magunkat azzal,
hogy ez csak víz – ráadásul ha ismét normalizálódik az ösztrogénszint,
ez a folyadék ahogy jött,
úgy megy.
Ciklusunk második felében egyébként egy másik hormonnak is szerepe van abban,
hogy „vizesedünk”: testünk
progeszteronszintje is magasabb
ilyenkor.
2. Kívánósan
A legtöbben ilyenkor hajlamosak vagyunk megkívánni a
csokit, fánkot, cukorkát, chipset
– meg még számos, egészségesnek távolról sem nevezhető ételtitalt. Ezek a túl cukros vagy túl
sós finomságok is hozzájárulnak
ahhoz, hogy testünk vizet tartson vissza, és tádám: ha mérlegre állunk, máris ott az az egy-két
pluszkiló!
3. Edzésre elindulni? Na
még mit nem!
Sokan érezzük így azokon
a bizonyos „piros betűs napokon”, mert hát fáj a hasunk, fel

vagyunk puffadva, és úgy általában fáradtabbnak érezzük magunkat és nincs kedvünk a sportoláshoz, sem az emberekhez.
Azonban nemcsak azért érdemes
mégis mozogni egy kicsit, mert a
sport hatására testünk endorfint
termel, ezáltal jobb lesz a kedvünk, hanem azért is, mert fokozzuk az izzadást, ezáltal gyorsab-

ban és hatékonyabban szabadulhatunk meg a felesleges víztől.
4. Még egy kávé – inkább ne
Az előző pontban már említettük, hogy a menstruáció alatt
fáradtabbnak érezzük magunkat, ami sokak számára egyenes
út még egy (két, három…) kávéhoz. Ez viszont nem jó ötlet,
mert a túlzott koffeinfogyasztás
fokozza a puffadást és a kellemetlen teltségérzést.
Ha nagyon álmos vagy, és
úgy érzed, már nem tudsz koncentrálni a napi feladataidra, akkor mozogj inkább egy kicsit.
Végezz néhány, az irodában is
kivitelezhető tornagyakorlatot,
vagy ha lehet, sétálj egyet kint,
a levegőn. Ettől biztosan felfrissülsz majd!
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Tűzben vesztette életét egy férfi

A tragikus eset a Szolyvai járásban történt csütörtökre virradóan.
Galambos (Holubine) községben az
egyik portán tűz keletkezett egy melléképületben, majd a lángok átterjedtek az istállóra és a lakóházra, számol be a pmg.ua.
A házban élő nő akkor vette észre a tüzet, amikor már az egész tető lángokban
állt. A tűzoltókat 0 óra 53 perckor értesítették. A Szolyvai 9. Számú Tűzoltó- és
Mentőalakulat három csapata, valamint a

Polenai kistérség tűzoltóegysége vett részt
az oltási munkálatokban. Kiérkezésükkor
már mintegy 150 négyzetméteres összterületen tombolt a tűz, teljesen leégett a
melléképület és beszakadt a födém. A tűzoltóknak 2 óra 5 percre sikerült lokalizálniuk, majd 2 óra 25 perckor eloltották a
tüzet. A melléképület szerkezete alatt egy
58 éves férfi holttestére bukkantak.
Szakemberek vizsgálják a tűz keletkezésének okait, tart a kárfelmérés.

Tűzoltók szabadították ki az összetört autóból
Szeptember 24-re virradóan közúti baleset történt a Técsői járásban.
A pmg.ua értesülései szerint 3 óra
10 perckor értesítették a tűzoltókat
arról, hogy Alsóapsán (Nizsna Apsa)
villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi. A helyszínen kiderült, hogy egy
VAZ–2110 típusú gépkocsi sofőrje

elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről és oszlopnak ütközött.
A 19 éves sofőrt a Técsői 8. Számú
Tűzoltó- és Mentőegység munkatársai
szabadították ki az összetört autóból. A
fiút sérülésekkel a Técsői Járási Kórházba szállították.

Erőszak elkövetéséért vettek őrizetbe egy fiatal
fiút az Ilosvai járásban
Őrizetbe vettek egy fiatal fiút az Ilosvai
járásban, aki szeptember 23-án megerőszakolt egy lányt – írta az Irshava
News szeptember 27-én.
Az eset az ilosvai járási Szajkófalva
(Oszij) és Bilke között történt. A meg-

erőszakolt lány még a 14. életévét sem
töltötte be.
Az ügyben eljárás indult az ukrán Btk.
152. cikkelyének 4. bekezdése alapján.
A szintén kiskorú elkövető tettéért 10-től
15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Nyolc migránst szállított egy férfi
gépkocsijában

Szeptember 22-én a munkácsi járási
Iványi (Ivanyivci) község mellett a járőrök megállítottak egy Citroen márkájú gépkocsit.
A jármű ellenőrzése során kiderült, hogy a 44 éves sofőr, egy ungvári járási cigányosi (Cihanyivci) lakos
migránsokat szállít, olvasható a pmg.

ua hírportálon. Az utastérben és a csomagtartóban nyolc személy tartózkodott: 5 férfi, 2 nő és egy négyéves gyerek. A férfinek pénzjutalom fejében a
megyeszékhelyre kellett volna szállítania a csoportot.
Az ügyben büntetőeljárást indítottak,
tart a nyomozás.

Rálőttek egy rendőrre az Ungvári járásban

Az ungvári járási Oroszkomorócon egy
több tagból álló bűnbanda ellopta egy
helyi személy VAZ–2105-ös típusú járművét, írja a pmg.ua.
A hatóságok kiderítették, hogy a tettesek az áldozat falubelijei: egy 53, 35 és
25 éves személy. A rendőrök a bírósághoz
fordultak házkutatási engedélyért, azon-

ban a házkutatás közben a 35 éves férfi tüzet nyitott a hatósági munkatársakra.
Az információk szerint a lövéseket egy
pneumatikus fegyverből adták le, az eset
közben az egyik rendőr mellkasi sérüléseket szerzett.
A tettest azonnal előállították. Az ügyben eljárást indítottak, a nyomozás folyik.

Kigyulladt egy monostor az Ilosvai járásban
Szeptember 22-én a késő esti órákban
bejelentés érkezett a tűzoltósághoz az
ilosvai járási Beregkisfaludról, miszerint tűz ütött ki a helyi monostorban,
adja hírül a mukachevo.net.
A szerzetesek megpróbálták önerőből eloltani a tüzet, azonban nem sike-

rült. A helyszínen 4 jármű, 18 tűzoltó tevékenykedett, az épületből három
szerzetest menekítettek ki sokkos állapotban. A lángok megfékezése órákig tartott.
A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értékét még vizsgálják.

Közel egy kilogramm marihuánát foglaltak le
a Munkácsi járásban

Egy házkutatás során szeptember
25-én közel egy kilogramm kábítószert foglaltak le egy kölcsényi (Munkácsi járás) férfi házában – tájékoztat a zakarpattya.net.ua internetes
hírportál.
A 29 éves férfi lakásában a marihuá-

nához hasonló növényi eredetű anyagot
találtak. A kiszárított kenderre a ház padján leltek, ezenkívül további négy bokorra bukkantak a kertben.
A tárgyi bizonyítékokat a rendőrség
lefoglalta, az ügyben megkezdődött az
eljárás.

Cigarettacsempészésen bukott le egy
áldiplomata

Szeptember 25-ről 26-ra virradóan az
Ukrán Állami Határőrszolgálat munkatársai lebuktattak egy áldiplomatát,
aki rendkívül nagy mennyiségű dohányárut akart átjuttatni a határon, számol
be a 0312.ua.
Egy ukrán állampolgár Mercedes
márkájú kisbusszal a Tisza nemzetközi határátkelőn Ukrajnából Magyarország felé tartott. A férfi okmányainak
ellenőrzésekor a határőrök megállapították, hogy a diplomata személyazonosító igazolványa és annak mellékle-

te hamis. A további ellenőrzés során kiderült, hogy a kisbusz diplomatarendszáma is hamis. Ezért a járművet alapos vizsgálatnak vetették alá. Megállapították, hogy a jármű a padlótól a
plafonig Compliment és Lifa márkájú,
ukrán zárjegy nélküli cigarettával van
megpakolva.
Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak,
tart a nyomozás. Nem kizárt, hogy egyes
vámosoknak köze lehet a dohánytermékek
Ukrajna államhatárán át történő átszállításának megkönnyítésében.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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A Fradi mellett a Mol Fehérvár is halasztott

A Minaj ellen hangolt a BLvisszavágóra a Dinamo

A Favbet Liga néven futó ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában az újonc Minaj FC a Dinamo
Kijev vendége volt. A találkozónak eredetileg Ungvár adott volna otthont, de
a két csapat azért állapodott meg a pályaválasztói szerepkör felcseréléséről,
mivel a fővárosiak az összecsapás előtt
és után a Bajnokok Ligája főtáblára jutásért fontos mérkőzéseket játszanak a
belga Gent csapatával.
Nos, a Belgiumból 2-1-es győzelmet
arató és ezáltal fél lábbal már a BL-be jutó
Dinamo nem kímélte a kárpátaljai együttest, és 4-0-ra győzte le ellenfelét.
A gólgyártás már a 15. percben elkezdődhetett volna, de ekkor még Verbics
büntetőjét Popovics kapus bravúros vetődéssel hárította. Az első játékrész vége felé
előbb Andrijevszkij, majd Cigankov is gólt
szerzett, amivel lényegében el is dőlt a három pont sorsa. Fordulás után még Verbics
is gólt szerzett, majd Matics vétett öngólt,
kialakítván ezzel a 4-0-ás végeredményt.
Nem kis meglepetésre, az újonc Ruh
Lviv otthonában vesztett pontokat az
idényben immáron másodszor ikszelő
Sahtar Donyeck. A címvédő a 2. fordulóból elmaradt találkozóját pótolta az orosz-

lánok városában, és 1-1-re végzett a tavaly
még másodosztályú Ruh vendégeként. A
hétvégén aztán az Olimpik elleni városi
derbin javítottak a donyeckiek.
Nincs már 100 %-os együttes, mivel
az eddig hibátlan Vorszkla hazai pályán
ikszelt a Mariupol ellenében.
Eredmények: Dinamo Kijev – Minaj
FC 4-0, Vorszkla Poltava – FK Mariupol
0-0, FK Olekszandrija – SZK Dnyipro
4-1, FK Lviv – Zorja Luhanszk 0-5, Sahtar
Donyeck – Olimpik Donyeck 2-0, Gyeszna
Csernyihiv – Ruh Lviv 3-1, Kolosz
Kovalivka – Inhulec Petrovo 0-0.
Az egyformán 10 pontos Dinamo
és Vorszkla vezeti a tabellát a 8 pontos
Sahtar előtt.
A 3 ponttal 11. minajiak a hétvégén
az Inhulec Petrovo otthonába látogatnak.
***
Az OTP Bank Ligában az 5. fordulót rendezték, a fontos nemzetközi kupameccsre készülő FTC és a Mol Fehérvár is
későbbre halasztotta mérkőzését.
Eredmények: Honvéd – Újpest 1-2,
Puskás Akadémia – Mezőkövesd 1-0, Paks
– MTK 4-0, ZTE – Diósgyőr 3-1.
A Puskás Akadémia 9 ponttal vezeti a
tabellát a 8 pontos Fehérvár előtt.

Néhány sorban

tal az egyformán 10 pontos Nagybégány
és Beregvidék előtt.
***
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a csoportkörbe jutásért rendezték az első mérkőzéseket.
Az FTC 3-3-as döntetlent ért el a norvég Molde otthonában, így bizakodva várhatja a lapzártánk után, kedd este sorra kerülő budapesti visszavágót.
Még ennél is nagyobb az esélye a főtáblára jutáshoz a Dinamo Kijevnek, hiszen a Mircea Lucescu által irányított fővárosiak 2-1-re nyertek a belga Gent vendégeként.
Nagy bravúrt hajtott végre az Európa
Ligában a Mol Fehérvár is, amely büntetőkkel jutott tovább az előzetesen esélyesebbnek tartott francia Reims együttese ellenében. A rendes játékidőben és a
hosszabbításban sem született gól, a Vidi
11-esekkel lépett tovább. A főtáblára kerülésért a belga Standard Liege lesz a fehérváriak ellenfele csütörtökön.
Nem sikerült viszont a továbbjutás
a Gyeszna Csernyihivnek és a Kolosz
Kovalivkának az Európa Ligában. Mindkét ukrán együttes 2-0-ra maradt alul a
Wolfsburg, illetve a Rijeka ellen.
***
A világranglista 63. helyén álló Fucsovics
Márton (a képen) nagy bravúrt hajtott vég-

Tovább folytatja remek szereplését az országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban az Ungvári FC, amely a negyedik
találkozóját is egyetlen góllal nyerte meg.
Az A-csoportban szereplő ungváriak a negyedik játéknapon a Csajka
Petropavlivszk Borscsahivka otthonában
értek el 2-1 arányú győzelmet.
Pedig Volodimir Vaszjutik csapata számára nem indult jól a találkozó, hiszen
Liga találatával a vendéglátók szereztek
vezetést a 8. percben, de a második játékrész 54. percében Vahin egyenlített, majd
a 66. minutumban Fedák a győztes gólt is
megszerezte a vendégek számára.
Négy fordulót követően az Ungvári FC
12 ponttal vezeti a tabellát a 8 ponttal második Pogyilja Hmelnickij előtt.
A hétvégén sorra kerülő 5. fordulóban
jó esély van a hibátlan széria folytatására, mivel a sereghajtó, és még pont nélküli Niva Vinnica látogat el a kárpátaljai megyeszékhelyre.
***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az 5. forduló mérkőzéseire került
sor a hétvégén.
A pontvadászat eredményei: Szerednye
– Nagyszőlős 0-3, Ilosvai Buzsora – Rahói
Kárpáti 4-0, FC Polena – FC Medvigy
Borhalom 6-2,
Irhóc – Huszti FC
1-2.
A husztiak 11
ponttal vezetik a
tabellát a 10 ponttal második Nagyszőlős előtt.
***
A 4. fordulónál
tartó beregszászi
járási labdarúgóbajnokságban két
rangadónak is beillő mérkőzést rendeztek. A listavezető Nagybakta
2-1-re nyert Badaló
ellen és megőrizte hibátlan mérlegét, míg a Beregvidék FC 1-0-ra győzött
Nagybereg ellen.
Az eddig nyeretlen Kígyós Kovászót
verte 5-2-re, míg az ugyancsak első győzelmét arató Nagymuzsaly Tiszakeresztúr
ellen nyert 2-1-re. A forduló legsimább
győzelmét Nagybégány szerezte Zápszony
5-0-ás legyőzésével.
A tabellát Nagybakta vezeti 12 pont-

re a francia nemzetközi teniszbajnokság 1.
fordulójában. A magyar teniszező 6-4, 7-6,
2-6, 6-1-re legyőzte a viadal 4. kiemeltjét, a világranglista 5. helyén álló orosz
Danyiil Medvegyevet.
A folytatásban spanyol ellenfél vár
Fucsovicsra a Roland Garroson.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Ház kiadó
Nagybaktán összkomfortos kertes házban 3 szoba kiadó diákok, egyedülállók vagy turisták részére, rövid vagy hosszú távra. Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia u. 5/1.). Mob.: +380507102136.
Beregszászban a város
központjában egy kis csendes utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott
felújított családi ház (64
m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön
WC. Riasztóval, nagy sebességű internettel, a legmodernebb energiatakarékos gázfűtési rendszerrel
ellátva. Igényes illető vagy
házaspár részére. Mob.:
+38066-0060133.
Tiszaújlakon szoba-konyha kiadó, gázfűtéssel. Mob.:
+38068-7900199.

Telek, föld eladó
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő
gyümölcsfával és 300 db lugas csemegeszőlővel eladó.
Érdeklődni Bodnár Istvánnál (Nagybakta, Akadémia
u. 5/1.). Mob.: +380507102136.

Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel vagy cserélhető egyszobás lakásra. Mob.: +380660214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Egyszobás lakás eladó Beregszászban a kórház közelében, 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.: 0987050320.
Beregszászban a Muzsalyi
úton (Mikrorajon) a 113-as
ház második emeletén eladó egy egyszobás lakás.
Tel: 066-5313197, +36205648127.

Ház eladó
Beregszászban csendes,
nyugodt környezetben,
a Szilvás utcában családi ház eladó, kerttel, gyümölcsfákkal. Gáz, saját
víz, garázs is van. Csere
is érdekel. Mob.: +380990212849.

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 családi ház eladó nyári
konyhával, garázzsal, pincével, melléképületekkel,
vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel: +38068-3075680,
+38098-0830842, +36308428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji
Katona István u. 12. szám
alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz, háromfázisú
elektromos hálózat. Ára:
50000 f.e. Mob.: +380996608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Tarpán családi ház eladó.
Egy telken két ház található külön bejárattal. Ára 2,5
millió Ft. Mob.: +380665395506.
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 helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Irányár:
20000 f.e. alkuképes. Mob.:
050-5385374.
Ardóban eladó kétszobás,
összkomfortos ház, kerttel,
0,083 területű. Tel: 0957254060.
Guton eladó egy összkomfortos, teljesen felújított családi ház. Hozzá tartozik egy
melléképület, ahol van szoba, konyha, fürdőszoba. Tel:
050-9062383.

Kígyóson kétszintes, 200
m2-es, plusz 100 m2-pince,
melléképületekkel, gázfűtéses családi ház, szép környezetben, déli fekvéssel eladó.
Tel: 050-2764666.
Beregszászban a Győri Dezső u. 53. szám alatt összkomfortos családi ház eladó kerttel. Mob.: +380668958003.

Lakás kiadó
Beregszászban, a Kor
jatovics utcában kiadó egy
kétszobás lakás, csak család részére. Tel: +380508094680.

Jármű
Autóalkatrész, tartozék
Lada autóra csomagtartó eladó Beregszászban.
Ára 300 hr. Mob.: +380663967011.

Haszongépjármű
Eladó Badalóban 2002-ben
gyártott személyszállító Opel
Movano kisbusz 1.9 dci motorral. Bővebb információért érdeklődni privátban. Tel:
095-1498407.

Technika
Televízió
Vásárolnék elektronikát: a
szovjet időből tévéket, rádiókat, magnókat és számítógépeket. Mob.: 050-8215686.

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Benzines kaszával kaszálást vállalok Beregszászban.
Mob.: +38066-2406034.
Utcáról, kertből, udvarból
fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Valamint hegesztést, betonozást
és kéménypucolást is. Mob.:
050-1948976.
A beregszászi Tanítók
Háza Huncutka gyermekcsoportja 6 éves kortól felvételt hirdet társas- és néptáncokra. Jelentkezni szeptember 1-től a Tanítók Háza
balett termében. Az oktatás
ingyenes.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

Munka
Újlak előtti éttermünkbe mosogatót és konyhai kisegítőt, kinti munkára pedig udvarmestert keresünk. Érd.:
095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok
kézbesítésére 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.
Munkásokat keresünk
szalagparketta gyártó cégbe. A betanítást vállaljuk. Munkásoknak 1000012000 hrivnya, szakmunkásoknak 13000-15000
hrivnya fizetés. Cím: Beregszász, Fabricsnaja u.
53. Mob.: 095-1454223
(magyarul), 066-2709151
(orosz, ukrán nyelven).
Hívjanak munkaidőben:
7-16 óra között (k.e.i.sz).
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.
Munkalehetőség Csehországban! Facsemeték ültetése erdőkben.
Magyar útlevél! Ukrán
útlevéllel várni kell az
engedélyre. Mob.: 0675050410.
Nyíregyházi cég érvényes
okmányokkal rendelkező
megbízható kamionsofőrt keres nemzetközi fuvarozásra.
Az érintett országok: Ausztria, Csehország, Németország, Románia és Szlovákia.
Követelmény: magyar nyelvtudás. Érdeklődni: Göllér
Ákos, mob. +3670-7724226.
Sürgősen keresek magántanárt német nyelvből. Tel:
050-8094680.
Beregszászi fodrászatba felveszünk férfifodrászokat.
Mob.: 050-8152824.
Káposztaszedés Hollandiában (nők és férfiak
18-65 év között). Fizetés: 220 euró/nap teljesítménytől függően. Mob.:
067-5050410.

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

Otthon
Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.
Eladó egy Lada házi varrógép. Tel: 066-8548536.
Husqvarna 3,65 special
láncfűrész új állapotban eladó. Mob.: 099-1922231.

Konyhafelszerelés
Eladó fazekak és háromliteres befőttesüvegek. Mob.:
066-0407880.

Építkezés, felújítás
Öntöttvas fürdőkád (használt) és mosdó eladó Beregszászban. Mob.: 0660407880.
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.

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 állapotban. Tel: 066-8548536.

Hűtés, fűtés
Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.
Tiszaújlakon spór eladó.
Mob.: 068-7900199.

Bútor
Használt szolyvai és román
szekrénysor eladó. Tel: 0668548536.

Lámpa, világítás
Eladó két ötlámpás cseh kristálycsillár. Tel: 066-8548536.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Traktor utánfutó (pricep)
és búzavetőgép eladó. Mob:
+38050-8614374.
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Mezőgazdasági gépek előadók. K-700 (Kirovec) 1995ös évjáratú, jó állapotban eladó. Hozzávaló 8 köldökös
eke, Quivogne – 6 méteres
nehéz tárcsa, és Unimat –
8,4-es magházkészítő kultivátor. Ár megegyezés szerint. Tel: 050-9667397, 0967003545.
Folytatás a 13. oldalon

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

Hirdetések
Eladó DON-1500A kombájn
gabonaasztal, 6 soros Oros
kukorica adapter szárzúzóval, napraforgó lifterekkel.
Bizon kombájnhoz gabonaasztal befogadókamrával
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.
Eladó használt mobil terményszárító, CLAAS kombájn kukoricaadapterrel, gabonavetőgép, talajlazító. Tel:
050-2764666.
Mezőgazdasági gépek eladók: jó műszaki állapotban lévő Herszonec-200 kukoricabetakarító kombájn,
ár: 3500 f.e., továbbá 3 köldökös eke és 5 méter hos�szú 250 mm átmérőjű snekk.
Ár megegyezés szerint. Tel:
050-9667397, 096-7003545.
Eladó két darab egyfázisos terménydaráló, egy nagy
szőlőprés, 350 és 300 literes boroshordó. Mob.: 0994278458.

Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

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

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Növény
Hurma (datolyaszilva), gyümölcsfa, szőlőoltványok,
konténeres dísznövények
és diófaoltványok nagy fajtaválasztékban eladók. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.

Egyet fizet, hármat kap!

Beregszászban szamócapalánta eladó. Mob.: +380662406034.

Háziállatok
Fejőskecskék eladóak Beregszászban. Mob.: 0957405750.

XVII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2020. október 30-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.
A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell
tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfeles 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-mail címen kaphatnak.

+380 (66) 285 0 283

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

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
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,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók
,,
támogatása című pályázat
Ady-Endre Ösztöndíjprogram
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot
hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos
(közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű 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 versenyen 1–8. helyezést ért el a 2019/2020-as tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan 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 tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás;
▪ A 2019/2020. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
▪ 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 kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó
eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb
igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója
vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök
által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat; (Nyilatkozat 1. számú)
▪ A pályázó nyilatkozata, hogy részesül-e más ösztöndíjban; (Nyilatkozat 2. számú)
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre
ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.
▪ A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve 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 másolati példányban, ,,nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
,,GENIUS Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász,
Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek az alábbi linken letölthetők:
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
E-mail: agora@kmf.uz.ua
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Kaleidoszkóp

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki Csoma Zoltánnak, a Biológia és Kémia Tanszék
tanszékvezető-helyettesének, édesanyja elhunyta miatt.
Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Támogatókat keresünk!

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent
Margit Programot.
A program célja:
A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szándékú támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel,

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

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2020. szeptember 30.

40

ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi
eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség
életében való szerepvállalását.
A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresztül
(10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket.
A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist állított
fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ös�szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni
a GISZ számára.
● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gyereknek.
● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával
tanúsítja, hogy megkapta az összeget.
● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, levelezés által.
● A program befejezése után a támogató dönt, hogy
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket.
A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került
támogatásra 76 támogató által.
A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszámon lehet jelentkezni.

Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

5 zseniális
konyhai trükk

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Október 5 – 11.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Vannak olyan apró trükkök,
amikkel egy pillanat alatt
könnyebbé tehetjük a főzést
és ízletesebbé az ételeket.
Ilyenekből hoztunk egy csokorra valót.

7. oldal

Így ültess tulipán hagymát ősszel

Ugye te sem tudod a tavaszt elképzelni, gyönyörű színes
tulipánok nélkül? Megmutatjuk neked, hogyan kell a tulipán hagymákat
elültetni kertedben ősszel.

4. oldal

Hány órakor kell utoljára enned,
ha fogyni akarsz?

Ha késő estig marad fent
valaki, simán lehet, hogy
a hatórás vacsora után
este 10-11 körül még
megéhezik, ezzel akaratlanul is pluszkalóriákat
juttatva a szervezetébe,
ezért jobb, ha az utolsó
étkezést későbbre időzíti.

ifj. Takács Norbert
C11.xls

MUCSI
ZOLTÁNIDÉZET

FÉLÉV!
BOTOZ

MILLILITER

HOSSZAS
EGYHANGÚ
DÜNNYÖGÉS

TÖMEG

FÉLSZ!
ALKALMI
FÉRFIZAKÓ

RÁGCSÁLÓ

JÓD

VANÁDIUM
MOUNT … CSEH ÍRÓ
ANTARK(MIROSLAV)
TISZI VULKÁN
ÉJFÉL!

10. oldal

HEVESEN
MOZGAT

ASZTÁCIUM

PÁROSAN
ELINDUL!

FÉLTI!
FŐ ÜTŐÉR

MEGTESTESÜLÉS

Y

1
EZÜST-OXID
NORVÉGIA
FŐVÁROSA

ILYEN KÉPESSÉGŰ A
VIZIONÁRIUS

NÉR FIA,
SAUL
HADVEZÉRE

BUJKÁL
ÓZD VÁROSRÉSZE

VÁLASZT
PONTOSÍT

HIMFY
NÉVJELE

SERTÉS
LÁBVÉGE

GÚNYOS

2

SZÉN

JÓD

HAJLAT

GYAKORI
IGEVÉGZŐDÉS

KISSÉ
OTROMBA!
DÉL-AMERIKAI FÜVES
SÍKSÁG

CIFRA
GOMBOSTŰ
(TÁJSZÓ)
EURÓPAI
NÉP TAGJAI

OLASZ HÁGÓ
FOGADÓÓRA

EGYNEMŰ
ÁLOM!

3
BOROGYIN
HERCEGE!

LATYAK

LANTÁN

PÁRATLAN
CINK!

LITER
TALAJT
FORGAT

A SZOBÁBA

SZIBÉRIAI
FOLYÓ

BÁTORKODIK

CIPÉSZSZERSZÁM

SIEMENS
FÉL ÁR!

CELSIUS

HAMISAN
KÁRTYÁZIK

RÓMAI 501

SZOBROT A
TALAPZATRÓL ELTÁVOLÍTJA
LITER

MÚLT IDŐ
JELE

SUGÁR

KÉMÉNYT
MEGTISZTÍT

Ukrajnában bevezethetik a
„száraz” törvényt
2. old..
ZNO-2021: külön teszt lesz
ukrán nyelvből
2. old.
vezetnek
be
AAgrárbiztosítást
lengyelek kevesebbet
fizetnek
Ukrajnában
a2021-től
kenyérért,
mint az ukránok
2. old.
A cigarettacsempészetek
Európa
legveszélyesebbmiatt
városa
Ukrajna
5 milliárd
hrivnyát veszít
lett
Marseille
a migránsok
miatt
3. old.
Jövőre 6500ishrivnyára
Brüsszelben
küzdenek az
emelhetik
a minimálbért
afrikai
sertéspestissel
3. old.
Ahmetov a leggazdagabb
Kétharmaddal
tiltották be a burkát
ember Ukrajnában
Svájcban
egy népszavazáson
3. old.
Ültessbeteggondozási
liliomot
Fejlett
szeptemberben!
rendszer
jellemezte Ötzi korát
4. old.
Miremint
jók afélmilliárd
talajtakaróéve
Több
növények?
tűnhetett
fel a világ első állata
4. old.

Bizalommal hívhat minket!
Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Ezen a héten megtanul hinni és bízni a
szerencsébe, és ez a
hit biztosítja az Ön
számára azt, hogy a dolgok a
lehető legjobban alakuljanak.
Jó, ha megérti, hogy továbbra is bíznia kell ebben a folyamatban, hiszen a világ és annak bizonyos erői meglehetősen titokzatos módon működnek. Néhány ajtó bezáródik
Ön előtt, ami hirtelen sokként
érheti, és letöri a hangulatát.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Belső világa, hangulata kitűnő, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a családi élet
szabályszerűen virágzik. Otthona maximális kényelmet,
szeretetet sugároz, és ez segítségére van abban, hogy
boldogan élje meg az otthon töltött idő a családja társaságában. Az Ikrek jegy tulajdonképpen a fiatalság jelképe, és Ön minden vonását
magában hordozza.

A héten végre része
lehet egy kis csillogásban. Minden esélye meg van rá, hogy utazni
fog, lehet, hogy munkaügyből kifolyólag, de az is lehet, hogy személyes természetű ügyben. Akárhogy is,
az utazás rendkívül sikeres és
élvezetes lesz az Ön számára.
Rengeteg tapasztalatot és élményt gyűjthet, és rájön arra
is, hogy mennyi mindent nem
tudott még a világról.

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Kellene egy kis mellékes?

Szűz (8.24.-9.22.)

+380 (66) 285 0 283

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

Bika (4. 21.-5. 20.)

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

keres!

A hét elején tudatosul Önben, hogy van
oka aggodalmaskodni a pénzügyeit illetően, és kétszer is meg kell
gondolnia, mire költi a pénzét. Hangulata tehát nem éppen nevezhető jónak, ami
akár agresszív viselkedést is
kiválthat Önből. Vigyázzon,
mert ha nehezen tudja kordában tartani indulatait, akkor mindez romboló hatással lehet Önre.

Nem mondható el Önről, hogy anyagias lenne, de ettől függetlenül
szeret gyarapodni az anyagi javakban, főként a kényelem érzete végett. Ugyanakkor tudja
értékelni azt is, amit már megszerzett, és amikor erőteljesen
vonzódik bizonyos tárgyakhoz,
az mindig valamilyen érzelmi
célt szolgál az életében. Még
az is előfordulhat, hogy felhalmozza a régi emlékeit, mert
azok közel állnak a szívéhez.

095-600-8005 / 097-600-8005

lapterjesztőket

Kos (3. 21.-4. 20.)

Rák (6.22.- 7. 22.)

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

A Kárpátinfo hetilap

hirkereso.hu

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

www.karpatinfo.net

Továbbra is éhezik a
tudásra, a fejlődésre
és a növekedésre. Ez
nagyon sokféleképpen megnyilvánulhat, de lehet, hogy
egyszerűen csak több könyvet olvas a csendes őszi estéken, az érdeklődésének
megfelelő témában. Ám az
is megeshet, hogy beiratkozik egy új tanfolyamra, vagy
időt fordít olyan hobbikra,
amelyek egy kicsit kimozdítják a komfortzónájából.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezek a napok nem szólnak másról, mint a ragyogásról, és ez nem
másnak köszönhető,
mint annak, hogy Ön rendkívül
vonzó, és erőteljes energiákkal
rendelkezik. Nyugodt, összeszedett, diplomatikus, elegáns
és kellemes a megjelenése, és
az emberek akarva akaratlanul
is, de élvezik a társaságát. Bár
adódhat néhány zavaró tényező, találkozhat kihívásokkal és
némi küzdelemmel.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A feszültség egész héten jelen lesz az életében, melynek köszönhetően hangulata igencsak hullámzó lesz. A
szerelemben ez nézeteltéréseket okozhat, ugyanis fogalma
sincs, hogy érez, hol van Ön
kapcsolatban, és mik a kilátásai a jövőre nézve. Ugyanakkor olyan mélyeb problémák
is felmerülhetnek, mint a tisztesség és a bizalom hiánya,
vagy a tisztázatlan kérdések.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét nem igazán
kedvező az Ön számára, és bár lehet,
hogy megpróbál menedéket keresni a szerelemben, ott sem igazán úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretné. Ez felettébb frusztráló
lehet, hiszen az a hely, ahol a
leginkább remélné a biztonságot, nem valószínű, hogy
biztosítani tudja Önnek. Néha
úgy tekintünk a szerelemre,
mint valamiféle varázslatra.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Híres akaratereje és
tökéletes memóriája
igencsak nagy hasznot
hoz Önnek ezen a héten, ezáltal élete minden területe
szárnyalni fog. Szakmailag olyan
vezetőként tekintenek Önre, aki
motiválni, inspirálni, ösztönözni
képes a többieket. Még akár az
is megeshet, hogy egészen váratlanul vezető pozícióba kerül.
Állhatatosságának és feddhetetlenségének még a szerelmi életében is hasznát veszi.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Szorongás és aggodalom lehet jelen a héten, különösen az emberi kapcsolatait illetően. Lehet, hogy házasságot tervez, de
úgy érzi, hogy akadályozzák az
Ön és a partnere között felmerülő nehézségek. Előfordulhatnak olyan ego harcok, amelyek
kellemetlenséget és félreértéseket okoznak Önnek, ezért vagy
többet vitatkozik a szokásosnál,
vagy nem ért egyet bizonyos
sarkalatos kérdésekben.

Halak (2.21.- 3.20.)
Az egészség valójában egy holisztikus
folyamat, mely minden síkon hatással van ránk.
Belső világunk kihat a fizikai világunkra, és ez bizony
fordítva is így van. Ez pedig
egy emlékeztető arra nézve,
hogy megeshet, hogy elhanyagolja egészségének bizonyos területeit, és ha így
folytatja, akkor egyre nehezebben fog felgyógyulni a
betegségekből.

Mozaik

Egyszerű módszerek az egyensúlyod
javítására

Az izmok, amelyek segítenek, hogy stabilan álljunk, fokozatosan gyengülnek 30
éves korunk felett.
A stabilitásunk, egyensúlyunk megerősítése segíthet,
hogy megelőzzük az elesést, jobb lehet a mobilitásunk, kevesebb a sérülés, még az edzéseink is hatékonyabbak lehetnek általa, és növelheti az általános erőnlétet is.

stabil felületen is próbálkozhatsz, mint például egy matracon a földön.

Billegő deszka/egyensúly deszka

Ennek az eszköznek a célja az egyensúly fejlesztése:
egy tanulmány résztvevői heti három alkalommal, 6-6 perces edzések során tudták javítani a stabilitásukat az eszközzel. A gyakorlathoz úgy kell a deszkára állni, hogy a
lábak vállszélességben vannak terpeszben, a hasizom feszes, és előre hátra, majd oldalra kell billegni, 1-1 percig.
Legalább két percig próbáld végezni kapaszkodás nélkül a
gyakorlatot, vagy anélkül, hogy a deszka a padlóhoz érne.

Járj sarkon, lábujjhegyen, tyúklépésben

Remek gyakorlat, ha 20-20-20 lépést teszel sarkon
járva, lábujjhegyen, majd tyúklépésben, előre és hátra is.
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A legjobb gyógynövények
ízületi gyulladásra
2020.
szeptember 30.

Az ízületi gyulladásnak rendkívül kellemetlen tünetei lehetnek, például az
érintett ízületek merevsége, fájdalma, a
mozgás beszűkülése, a fáradékonyság,
az izomgyengeség. Szerencsére néhány
gyógynövény segítségével sokat javíthatunk az állapotunkon.

A gyömbérnek erőteljes gyulladáscsökkentő hatása
van, emellett enyhíti a fájdalmakat és az ízületek duzzanatát is. Keverjünk 10 csepp gyömbér illóolajat valamilyen vivőolajba, például két evőkanálnyi kókusz- vagy
olívaolajba. Ezzel masszírozzuk át az érintett ízületeket,
majd borogassuk be meleg vizes kendővel. Hagyjuk rajta a borogatást addig, míg ki nem hűl.
A kurkuma gyulladáscsökkentő hatása is ismert, és

Guggolás

A következő módszerek segíthetnek javítani az egyensúlyunkat.

Egy lábon állás

Mosogatás közben például kipróbálhatod, hogy egy lábon állsz. Fokozatosan próbáld kitartani a pózt mindkét lábadnál 30 másodpercig. Amikor ez már jól megy, kevésbé

A stabil lábak segítenek megelőzni az eséseket, ehhez
remek gyakorlat a guggolás. Állj csípő szélességű terpeszbe, hajlítsd be a térded, ereszd le a csípőd, lassan leengedve magad, mintha egy székre próbálnál leülni. A karod és
a hátad legyen egyenes, a hasizmod feszes.

Pihend ki magad

Éjszaka több mint 7 órát aludj, mert az alváshiány lassítja a reakcióidőt, és így könnyebben eleshetsz. Egy kutatás során 3000 idősebb nőt vizsgáltak, és megállapították,
hogy azok, akik 5-7 órát aludtak, 40%-kal nagyobb eséllyel
estek el, mint azok, akik ennél több időt töltöttek alvással.

Ételek, melyek bőrproblémát okoznak
Étrendünk nagyban befolyásolja bőrünk
állapotát, így sok esetben bizonyos élelmiszerek a felelősek a bőrproblémák kialakulásáért.
Korai bőröregedés

Mi okozza? A cukor és más édesítőszerek.
Miért? A cukor pusztítja a bőrünk fesszességéért és rugalmasságáért felelős kollagént és elasztint. Ráadásul pedig az édesítőszereknek is hasonló hatásuk van. Az édesítőszerek ugyanolyan
hatást fejtenek ki, sőt a legjobban a fruktóz károsítja a kollagént.

Mi segíthet? A fehérjében gazdag ételek segíthetnek
elasztint és kollagént termelni. Nem árt tudni, hogy kollagén nem termelődik C-vitamin nélkül, ezért igyekezzünk
minél több természetes C-vitamint fogyasztani.

Aknék és kivörösödött bőr

Mit okozza? Tej és egyéb tejtermékek.
Miért? A tehéntej olyan hormonokat tartalmaz, amik segítik a borjak növekedését, az emberi szervezetre viszont negatív hatással lehetnek, a többi között bőrgyulladást okozhatnak.
Ez pedig nem csak a lakózérzékenyeket veszélyeztetni. A tudósok régóta foglalkoznak már a témával és úgy vélik, hogy a
tehenek hormonjai megzavarják az emberi hormonrendszert.
Mi segíthet? Iktassunk ki étrendünkből a tejet és tejtermékeket, és fogyasszunk minél több, jódban gazdag élelmiszert. Ezek ugyanis segíthetnek csökkenteni a gyulladást.

Hajszálerek az arcon

Mit okozza? Fűszeres ételek.
Miért? A fűszeres ételek javítják az anyagcserét, növelik

a szervezet hőmérsékletét és a véráramlás sebességét. Ha
pedig a vér gyorsabban áramlik át a kapillárisokon, azok
könnyen láthatóvá válnak a bőrön.
Mi segíthet? Próbáljunk meg rendszert vinni az életünkbe: figyeljünk oda arra, hogy mindig kialudjuk magunkat,
kerüljük a stresszes helyzeteket és étkezzünk egészségesen.

Duzzad táskák a szem alatt, rugalmatlan bőr

Mi okozza? Nagy mennyiségű állati fehérje.
Miért? Magas fehérjebevitel esetén csökken a szervezet
hidratáltsági szintje, aminek oka az, hogy a szervezetnek
sokkal több vízre van szüksége az állati fehérjákben talál-

ható nagy mennyiségű nitrogén kimosásához. Ezen kívül
a sok állati fehérjelassítja az anyagcserét, ami a bőr regenerálódását is nehezíti.
Mi segíthet? Fogyasszunk kevesebb állati fehérjét és
építsük be az étrendünkbe a szóját, az uborkát, az avokádót,
vagy éppen a brokkolit – ezek erősen lúgosító ételek.

Bőrszárazság

Mi okozza? Kávé és tea.
Miért? A kávét és teát sokan folyadékpótlás gyanánt is�szák, holott mindkét ital vízhajtó hatású. Ha valaki sokat
fogyaszt belőlük megeshet, hogy az elegendő mennyiségű vízivásra már nem fordít kellő figyelmet, ez pedig dehidratáltsághoz vehethet.
Mi segíthet? Fontos, hogy minden nap megfelelő men�nyiségű vizet igyunk. A szabály: egy csésze kávé után két
pohár vizet, egy csésze tea után egy pohár vizet meg kell
inni. Emellett érdemes vízben gazdag élelmiszereket is
fogyasztani, mint például uborkát, sütőtököt, zöld salátát,
vagy grapefruitot.

egy 2003-as kutatás szerint a benne található vegyületek, elsősorban a kurkumin többféle módon is hatással
van a gyulladást okozó molekulákra. A kurkumát szedhetjük étrend-kiegészítő formájában is, de meleg, fűszeres tejet vagy teát is készíthetünk magunknak.
Az édesgyökérben található vegyületek természetes
kortikosztreoidokként hatnak, így csökkentik a gyulladást, emellett az édesgyökér olyan hatóanyagokat is tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak a káros szabadgyökök ellen. Ezek a szabadgyökök többek között az öregedési folyamatokat is gyorsítják. Az édesgyökér emellett
a fájdalmat is enyhíti. Tegyünk egy teáskanál szárított
édesgyökérport egy csésze forró vízbe, fedjük le, majd
hagyjuk ázni tíz percig. Szűrjük le, és naponta 2 alkalommal fogyasszuk.
A fahéj is gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító
és antioxidáns hatású, ráadásul kutatások szerint a szövetkárosodásokat is képes megelőzni. Keverjünk össze
egy evőkanál mézet, fél teáskanál fahéjat és egy kevés
citromlevet, öntsük fel egy pohár forró vízzel, hagyjuk
egy kicsit hűlni, majd óvatosan kortyolgassuk el. Minden reggel érdemes fogyasztani, éhgyomorra.

A csalán nemcsak fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású, de a méreganyagok távozását is serkenti, a benne található ásványi anyagok pedig erősítik a csontokat és az ízületek megfelelő működéséhez is
hozzájárulnak. Készítsünk csalánteát 1 evőkanál szárított gyógynövényből és 2 deci forró vízből, hagyjuk öt
percig ázni, majd szűrjük le és mézzel édesítve fogyas�szuk. Naponta akár két alkalommal is fogyaszthatjuk.
A nyírfakéregben is találhatóak gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású vegyületek. A nyírfakéregből készült tea főként azoknak javasolt, akiknek az
ízületifájdaloma térdét, a csípőjét vagy a nyakát érinti.
A nyírfakéregből készíthetünk teát (1 csésze forró vízhez 1 teáskanál gyógynövényt keverjünk, majd hagyjuk
állni 10 percig), de étrend-kiegészítőként is szedhetjük.
Bármilyen gyógynövény mellett döntünk is, alkalmazása előtt mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal,
a gyógynövények ugyanis könnyen kölcsönhatásba léphetnek a szedett gyógyszerekkel.
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Rejtvények

A rejtvényt Balázsi

Csaba készítette.
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A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Igaz, hogy a kakasod nagyon lusta?
– Igen, amikor hajnalban a szomszéd kakasa kukorékolni kezd, …

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AZ, EL, EP,
ÉS, LS, NA, NÓ, NŐ, RV,
SO, TE, TÉ, ZE, ZL.
Hárombetűsek: BÁL,
ÉCA, FÖL, KÉP, PAZ, SAH.
Négybetűsek: ATUS,
ÁRIA, ESIK, FALI, HAVI,
HUSS, KÉVE, METZ,
NÉVA, PAJA, PATT, RÁMA,
TESZ, TEVŐ, TOLD, TOLL,
VIVA, ZSIL.
Ötbetűsek: DENON, EMESE, ENYÉM, FABIA, HAJÉK,
ROMAN, SÁROS, TÁROL,
TOLAT, VÁSÁS, VÁSIK.
Hatbetűsek: AL-

SZIK, BÓLINT, ELÁRUL,
KUBALA, LOVATO, MÉRTÉK, RAPORT, SUPERB, TAKARÓ, TOVÁBB, YEHUDI.
Hétbetűsek: ESZMÉNY,
FELVARR, IRGALOM, IRKALAP.
Nyolcbetűsek: ÁTÖLELÉS, BELEKAPÓ, ÉTKEZÉSI, FODORKEL, KEVERGET, KÉZIKAPA, KIMESZEL, REVOLVER,
SZESZÉLY, TELEVÉNY.
Kilencbetűsek: ELILLANÁS, LISZTESKE.
Tízbetűsek: ÁLLÁSCSERE, POÉTALÉLEK.
Tizenegy betűsek: SÁNTA
FERENC, SZELEPSAPKA.
Tizenkét betűsek: CSATORNAHAJÓ, KÖRBEVEZETÉS.

2020. 39. szám meg
fejtése: Az áram alatt

álló alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt,
csak más a fogása.

Plusz egy vicc: – De
doktor úr, nem lehet
tőle szóhoz jutni!
kocka

Jászberényi
tekercs

A tésztához: 6 tojás, 6 púpos kanál porcukor, 4 evőkanál lehűtött fekete kávé, 6 csapott kanál liszt, 1 csomag sütőpor, 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor
A krémhez: 10 dkg porcukor, 10 dkg vaj, 10 dkg darált dió, kb. 1,5 dl tej
A tetejére: 15 dkg csokoládé, 1 evőkanál étolaj, teáskanál díszítőcukor
Elkészítése: A tésztához a 6 tojás sárgáját a 6 kanál porcukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lehűtött feketekávét, a sütőporral, kakaóporral elkevert lisztet. Végül
hozzákeverjük óvatosan a 6 tojás felvert habját. Körülbelül
35 perc alatt 180 °C-os sütőben készre sütjük. Még melegen kendőre borítjuk, feltekerjük, és így hagyjuk kihűlni.
Ha kihűlt, a következő krémmel töltjük: a porcukrot habosra keverjük a margarinnal, majd hozzáadjuk a 1,5 dl forró
tejjel leöntött diót. A tekercset betöltjük, majd csokimázzal
bevonjuk. A csokoládét az étolajjal vízgőz felett felolvasztjuk, simára keverjük. Díszítő cukorral megszórjuk.

A szója – egészséges
vagy nem?

A szója egészségre gyakorolt hatása viták tárgya. Ennek fő oka a szója izoflavonokkal a fitoösztrogénekkel
kapcsolatos tévhit, illetve az, hogy nem mindegy a feldolgozás módja. Dr. Gulyás Tamást kérdeztünk: mi
az, amit a szójáról érdemes tudni.
A szója számos értéA fő különbség, hogy
kes tápanyag forrása
Ázsiában javarészt ferMegtalálható benne mentált (erjesztett) forrengeteg ásványi anyag mában fogyasztják a szó(kalcium, magnézium, ká- ját. Az ázsiai tofu egész
lium, foszfor, vas és cink). más módon készül, mint
Sok vitamin értékes forrá- az, amit a boltban megsa, gazdag B-vitaminok- veszünk. Ázsiában – noha
ban, megtalálható benne az a tejtermék fogyasztása
összes E-vitamin, jó K2 vi- nem jellemző, mivel 90%tamin forrás. Magas fehér- ban laktózérzékenyek – a
jetartalma miatt a szénhid- csontritkulás szinte nem
rátszegény diéták része, ismert jelenség, ellenben
mint általában a hüvelye- a szója alapvető élelmisek is. Magas linolsav és szer fermentált formában.
linolénsav tartalma érté- A szójaizoflavonok átlakes zsírforrássá teszi, és gos bevitele húsz-harmincjó hatással van a vér ko- szorosa az európai átlagfoleszterin szintjére. Emel- gyasztóhoz képest.
lett olaja kis mennyiségA szójaizoflavonok egy
ben omega-3 zsírsavakat része fitoösztrogénként isis tartalmaz.
mert. A fitoösztrogének
Negatívumként említ- képesek az ösztrogén
hető, hogy olyan anyagokat recept orokhoz kötődni,
(fitátokat) is tartalmaz, me- de hatásuk nagyságrenlyek más (nem csak a szó- dekkel kisebb, mint a vajából származó) tápanyagok lódi ösztogénnek. Ellenfelszívódását gátolják, ezek ben átprogramozzák a sejaz ,,antitápanyagok”, vala- tek ösztrogénérzékelését

mint vannak benne emésztő
enzimek hatását gátló összetevők is. Egyes hatóanyagai negatív hatással vannak
a pajzsmirigy működésre,
így ezeket goitrogéneknek
(golyvát okozó) nevezzük.
Ez a hatás külön érthető, ha
az előbbiekhez kapcsolódva
megjegyzem, hogy például
a jód felszívódását is gátolja.
A szójában található
hemagglutinin a vér ös�szecsapzódását okozhatja,
bár így ez az összetevő komoly emésztési zavar nélkül nem szívódik fel. Ez
inkább egy laboratóriumi
érdekesség, soha nem bizonyították a szója trombózist okozó hatását.
A szója a kukorica mögött a második helyen áll a
génmódosított élelmiszerek között. Ennek hosszú
távú hatását egyelőre nem
lehet megítélni.
A szójafogyasztással
kapcsolatos megfigyelések ellentmondanak egyes
tényeknek:
Például a kalciumfelszívódást gátolja, mégsem
okoz csontritkulást.
A benne található fito
ösztrog ének pedig nem
növelik az ösztrogén érzékeny tumorok méretét
vagy súlyosságát.
A szója Európában és
Ázsiában
Az európai, amerikai
és ázsiai szójafogyasztással kapcsolatos vizsgálatok szintén ellentmondásosak. A nyugati társadalmakban ugyanis nem bizonyították az Ázsiában megfigyelt pozitív hatásokat.

és így nem növeli, hanem
ellenkezőleg csökkentik
a sejtburjánzás folyamatát. Nem véletlen, hogy
Ázsiában sokkal kisebb a
hormonérzékeny tumorok
előfordulási aránya.
Szója az alternatív
gyógyászatban
A fermentált szóját
egyébként alkalmazzák az
alternatív gyógyászatban is,
mivel a tumorgyógyászat
hatékony kiegészítője, akár
kemoterápia alkalmazása mellett is, de nélküle is.
Egyes sejtvonalak esetén a
kemoterápia hatékonyságát
akár 8-szorosára fokozza. A
kemoterápia mellékhatásait
azonban minimálisra képes
csökkenteni.
A fermentált élelmiszerekre egyébként általában is
jellemző, hogy sokkal kön�nyebben hasznosítható formában található meg bennük a legtöbb vitamin és
tápanyag. Az erjesztést végző gombák és baktériumok
ugyanis olyan kötésbe viszik ezeket az összetevőket,
ami segíti a bélrendszerből
történő felszívódásukat.
Tehát a szója egészséges, csak a megfelelő formáját kell választani. Ne
együk húspótlóként, de ne
féljünk a tiszta forrású fermentált változatoktól! Nálunk legegyszerűbben a
szójaszósz érhető el. Nézzük meg azonban, hogy
tiszta szójaszószt vegyünk,
ne olyat, aminek nagy része cukor meg víz. A címkét meg kell nézni, és érdemes ázsiai vagy japán boltban vásárolni.

