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Munkalehetőség!
A WHC magyarországi cég 

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Magyarországi (Budapest,Soroksár) 
munkavégzéssel munkatársakat keresünk 

betAnított MunKAKörre
zöldségfeldolgozó üzembe hosszú távra. 

Bejelentett állás, nem idénymunka, 
egyműszakos munkarend.

A munkavégzés gépesített környezetben történik.

Amit nyújtani tudunk:
1. Korrekt bérezés, kezdő fizetés minimum 

200 000 Ft/hó nettó.
2. Szálláslehetőség ingyenesen biztosított.
3. Napi egyszeri meleg étkezés ingyenesen.

Legyen ön is a 
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!

Várjuk szíves jelentkezését  
az alábbi elérhetőségeken:

Mob.: +3670-3832251 (viber is, Szegedi Zoltán)
e-mail: rendeles@serzo.hu

KMPSZ-tanévnyitó 
Beregszászban

A Kárpátaljai Re-
formátus Egyház 
(KRE) ünnepé-

lyes tanévnyitójára idén 
Nagyberegen került sor, 
melyen részt vettek a KRE 
egyházi intézményeinek 
diákjai, pedagógusai, il-

letve gyülekezeti lelkészek, 
gondnokok, hitoktatók. 

Az igét ezúttal Zán Fábi-
án Sándor püspök hirdette a 
Máté 19,13–15 alapján. „En-
gedjétek, és ne akadályozzá-
tok, hogy hozzám jöjjenek a 
kisgyermekek, mert ilyeneké 

a mennyek országa” – szólt a 
jézusi felhívás anno a tanítvá-
nyokhoz, s szól ma szülőkhöz, 
nagyszülőkhöz, gyülekezetek-
hez egyaránt. Nem csupán me-
sélni kell nekik a Megváltóról, 
de példamutató élettel Jézus-
hoz kell vezetni a ránk bízott 

kicsinyeket, mondta az ige-
hirdető. És ehhez nem sza-
bad elvesztegetni az időt: 
most kell lépni, most kell 
cselekedni, amikor fogéko-
nyak jóra, rosszra egyaránt.

Augusztus  u to l só 
napján szent litur-

gia keretében került sor 
a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus 
Líceum tanévnyitó ün-
nepségére. A helyi Szent 
Mihály templomban 
a Beregszászi Magyar 
Görögkatolikus Esperesi 
Kerület papsága ezúttal 
nem csupán az iskolakez-
désre kérte Isten áldását, 
de hálát adtak az eltelt 18 
év sikereiért, áldásaiért is. 

Miként Jézustól csodát 
vártak az emberek, úgy az 
itteni diákoktól, a tanintéz-
ménytől, az itt dolgozóktól 
is ezt várják el sokan, kezdte 
beszédét Demkó Ferenc, az 
esperesi kerület helynöke. 
Aki arra is felhívta a figyel-
met, hogy a csodák nem 
cirkuszi mutatványokban 
nyilvánulnak meg: ahol 
van hit, bizalom, ott van a 
csoda is, fogalmazott. 

A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitóján

Részletek az 5. oldalon

Tanévnyitó a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceumban
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A 96 választmányi tagból 77-
en vettek részt a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) soron következő vá-
lasztmányi ülésén, Beregszá-
szon, amelyre szeptember 4-én 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola átriumá-
ban került sor. A fórum mun-
kájában most is csak online 
formában vehetett részt az elle-
ne folyó bűnvádi eljárás miatt 
közel egy éve Magyarországon 
tartózkodó Brenzovics László, 
az érdekvédelmi szervezet el-
nöke, illetve Bocskor Andrea, 
a FIDESZ európai parlamenti 
képviselője.

Szomorú aktualitással kez-
dődött az ülés, hiszen a jelenlé-
vők egyperces néma főhajtással 
emlékeztek meg nemrég elhunyt 
tagtársukról, Lator Istvánról. 

Elnöki beszámolójában 
Brenzovics László megemlítet-
te, hogy Ukrajna számára a mö-
göttünk maradt nyár legfonto-
sabb eseménye a függetlenség 30 
éves évfordulójára való emléke-
zés és annak ,,méltó” kijevi meg-
ünneplése volt. Visszatekintésé-
ben emlékeztetett rá, hogy a há-
rom évtizeddel ezelőtti népsza-
vazások során Ukrajna függet-
lensége mellett Kárpátalja önkor-
mányzati státuszáról, és a Bereg-
szászi Autonóm Körzet létreho-
zásáról is szavaztunk, amely so-
rán a KMKSZ mindhárom kér-
désben ,,igen”-re biztatta a kár-
pátaljai magyarságot.

,,Akkoriban az újonnan meg-
választott ukrán politikusok azt 
ígérték, hogy Ukrajna gazda-
gabb lesz, mint Oroszország, sőt, 
mind földrajzi, mind népességi 
viszonylatban, mind ipari poten-
ciál tekintetében Franciaországot 
emlegették, mint az Ukrajna szá-
mára megugrandó szintet. Har-
minc év elteltével jól láthatjuk, 
hogy ezek az ígéretek nem telje-
sedtek be, mivel mára az ország, 
amiben élünk, Európa legszegé-

Ülésezett a KMKSZ választmánya

Határátkelés, oltakozás, 
kistérségek létformája…

nyebb országának számít, és a ki-
sebbségi jogok betartása terén is na-
gyon sok hiányossága van” – idéz-
te fel az elmúlt három évtized tör-
ténéseit Brenzovics László.

Beszámolójában a határátkelés 
során tapasztalt problémákat is érin-
tette a KMKSZ első embere, emlé-
keztetve rá, hogy Ukrajna vízum-
mentességének bekövetkeztében 
mindenki azt hitte, hogy ez a ne-
hézség meg fog oldódni, de éppen 
ellenkezője történt: a hatalmas em-
beráradatot nem volt képes megfe-
lelő módon átereszteni az Ukrajna 
és Magyarország között lévő, még 
mindig csak öt határátkelő pont. 
Hangsúlyozta, a KMKSZ-nek min-
dent el kell követni annak érdeké-
ben, hogy több átkelő nyíljon, és 
hogy az itt élők számára ne kell-
jen átélni azokat az embertelen kö-
rülményeket, amelyeket a gyakran 
10-12 órás határátkelés során meg-
tapasztalnak.

A KMKSZ vezetője köszöne-
tet mondott Magyarország kor-
mányának az elmúlt két hónapban 
három határátkelőnél kialakított 
oltakozási lehetőségért, amely az 
itt élők védettségének hatékonysá-
gát szolgálta.

A külpolitikai kérdéseket érint-
ve Brenzovics László beszélt az 
Egyesült Államok Afganisztán-
ból történő kivonulásáról és annak 
várható hatásairól, Joe Biden és 
Volodimir Zelenszkij washingtoni 
találkozójáról, és megemlítette azt a 
tényt is, hogy szeptember folyamán 
várhatóan ismét üléseznek majd az 
ukrán-magyar kisebbségi gazdasá-
gi és vegyes bizottságok, valamint 
az oktatási munkacsoport is újra tár-
gyalásokat folytat a két ország nem 
éppen kedvező kapcsolatáról.

,,A KMKSZ az üldöztetések el-
lenére is él és működik, és megpró-
bálja teljesíteni hivatását, ami nem 
más, mint a kárpátaljai magyarság 
érdekeinek képviselete és védelme. 
Nem adjuk fel jogainkat, és tovább-
ra is kiállunk amellett, hogy a kár-
pátaljai magyarságnak joga van az 

anyanyelvi oktatáshoz és a magyar 
nyelv használatához az élet minden 
területén” – zárta elnöki beszámo-
lóját Brenzovics László.

Barta József ügyvezető alelnök a 
különböző szintű önkormányzatok-
ban zajló munkáról számolt be. El-
mondása szerint Kijevben részt vett 
egy, a Legfelső Tanácsban tartott tár-
gyaláson, ahol a kárpátaljai regioná-
lis politika átszervezéséről volt szó, 
illetve arról, hogy a megyei tanácsban 
milyen új koalíciós többségre lenne 
szükség ahhoz, hogy a tanács műkö-
dőképes legyen, és hogy a megyében 
politikai stabilitás alakuljon ki.

Ennek egyik eredménye, hogy a 
Kárpátaljai Megyei Tanács legutób-
bi ülésén a létrejött új koalíció levál-
totta a tanács új elnökhelyetteseit, 
megválasztotta egyik új helyettesét, 
majd elfogadta a megye költségve-
tésének új módosítását. A 34 millió 
hrivnyát számláló újraosztási keret-
ből a KMKSZ frakciójának javasla-
tára 8 milliót helyi utak javítására irá-
nyoztak elő, amelyek közül két pro-
jekt az ungvári és munkácsi járásban, 
másik kettő pedig a beregszászi járás-
ban kerül megvalósítására.

Barta József beszélt arról is, 
hogy az adminreform következté-
ben a központi hatalom a nagy ön-
kormányzati szabadság jelszava 
alatt egy sor jogkört alsóbb szin-
tekre adott át. A probléma viszont 
az, hogy ezeknek a jogköröknek 
a működtetésére és finanszírozá-
sára a látszólag több mozgásteret 
kapó kistérségeknek nincs elegendő 
pénzforrásuk. Ennek egyik fájdal-
mas következménye lehet, hogy in-
tézményeket kell összevonni, eset-
leg megszüntetni, amelynek hatá-

sára az eddig ott dolgozó emberek 
az utcára kerülhetnek…

Szó volt még arról is, hogy a 
KMKSZ kezdeményezésére a me-
gyei tanács megszavazott két be-
adványt, amelyben arra kérik Uk-
rajna elnökét és a legfőbb ügyészt, 
hogy objektív kivizsgálás után zár-
ják végre le azokat a bűnvádi eljá-
rásokat, amelyek a KMKSZ elnöke 
és annak alapítványai ellen folynak.

Bocskor Andrea képviselő asz-
szony ugyancsak online formában 
kapcsolódott be a választmány mun-
kájába. Forró őszt jósolt az Euró-
pai Parlament számára, amely so-

rán igyekeznek napirenden tartani a 
kárpátaljai magyarság helyzetét Uk-
rajnán belül. Beszámolójában érin-
tette még a közelgő magyarországi 
országgyűlési választások kérdését 
is, amelyek ugyancsak nagy téttel 
bírnak nem csak a Magyarországon 
élők, de a mi számunkra is, hiszen a 
szivárványkoalíciós ellenzék, élén a 
DK-val, egy ideje már nagyon durva 
és negatív kampányt folytat a külho-
ni magyarokkal szemben.

Gulácsy Géza általános alel-
nök a KMKSZ Jótékonysági Ala-
pítvány munkájáról számolt be, 
amelynek keretében idén már 30 
ezer támogatási pályázatot fogad-
tak be. Szeptember végéig az okta-
tási-nevelési támogatásra jogosító, 
illetve az egészségügyi dolgozók 
pályázatainak a befogadása törté-
nik. Kérdésre válaszolva elmond-
ta, hogy az év vége felé várhatóan 
a nyugdíjas pedagógusok és egész-
ségügyi dolgozók számára is lehe-
tőség lesz benyújtani a támogatás-
ra jogosító pályázatot.

Berki Marianna, az Egán Ede 

Kárpátaljai Gazdaságfejleszté-
si Központ Jótékonysági Ala-
pítvány vezetőjének beszámo-
lójából kiderült, hogy jelenleg 
a vállalkozásfejlesztési pályáza-
tok során benyújtott fellebbezé-
sek problémakörével foglalkoz-
nak, de felszólalásában érintette 
a földprivatizációra vonatkozó 
kérdésköröket is.

A Választmány megbízza a 
KMKSZ elnökségét azzal, hogy 
a határátkelőkön kialakult áldat-
lan állapotok miatt az illetéke-
sekhez forduljon új átkelők ki-
alakítása, illetve a meglévők fej-
lesztése ügyében, mivel csak ily 
módon orvosolható a vízummen-
tesség miatt megsokszorozódó 
utasforgalom megfelelő módon 
történő lebonyolítása – derült ki 
Darcsi Karolinának, a KMKSZ 
politikai és kommunikációs tit-
kárának a tájékoztatójából.

Szilágyi Mátyás beregszászi, 
illetve Bacskai József ungvári 
főkonzul a magyar kormány si-
keres oltási kampányáról tartott 
beszámolót, amelynek keretében 
július és augusztus során három 
határátkelőn több mint 24 ezer 
koronavírus-elleni oltást adtak 
be. Jelenleg folyik a védettségi 
igazolások kikézbesítése.

Orosz Ildikó, a KMPSZ el-
nöke, a megyei tanács képviselő-
je az ukrán-magyar oktatási cso-
porttal kapcsolatban, valamint az 
ukrán nyelvvizsgaközpontok kö-
rül kialakult mizéria okairól tar-
tott részletes beszámolót.

Molnár László, a KMKSZ 
kulturális titkára a szeptember-
re és októberre tervezett rendez-
vényekről számolt be. Szeptem-
ber 19-én a Kárpátaljai Zenész-
találkozó keretében a beregszá-
szi Barátság Stadionban lép fel 
az Edda, de szót ejtett más kul-
turális események lebonyolítá-
sáról is.

Zárszóként  Brenzovics 
László köszönetet mondott 
mindazonak, akik ezekben a ne-
héz időkben is felvállalják és szí-
vükön viselik a kárpátaljai ma-
gyarság ügyét, majd bejelentet-
te egy hamarosan létrehozan-
dó sportegyesület megalakulá-
sát is. A tervezett sportegyesület 
Beregszász központú lesz és el-
mondás szerint öt szakosztályt 
foglal majd magában.

Jakab Lajos

A balatoni táj, a tó és környe-
zete, az ottani települések szép-
sége az idők során sok kárpát-
aljait megérintett. Ám van kö-
zöttük egy helység, melyik a 
kárpátaljai kötődésűek számá-
ra régóta kiemelt jelentőséggel 
bír. Ez pedig Balatonföldvár, 
ahol immár több mint három 
évtizede minden esztendőben 
nyár végén összegyűlnek mind-
azon nemzettársaink, akik szá-
mára fontos Kárpátalja sor-
sa. Sokan eljönnek azok kö-
zül, akik meglehet, már több 
évtizeddel ezelőtt áttelepültek 
az anyaországba, ám a szülő-
földdel való kapcsolattartás 
továbbra is fontos a számuk-
ra, s rendre megérkeznek azok 
is, akik továbbra is a hánya-
tott sorsú „töredék hazácská-
ban” élnek, hogy beszámolja-
nak mindennapjaikról és tá-
jékoztassák a többieket azok-
ról a törekvéseikről, amelyek a 
szülőföldön való megmaradást, 
boldogulást szolgálják.

A kárpátaljai kötődésűek 31. 
balatonföldvári találkozója

A Kárpátaljai Szövetség által 
szervezett találkozónak hagyo-
mányosan a Riviera Park Hotel 
ad otthont. Az elmúlt pénteken 
a több mint kétszáz egybegyűl-

tet Kovács Sándor, a szövetség 
elnökségi tagja köszöntötte. Aki 
először is Benza György elnök jó-
kívánságait tolmácsolta, majd azt 
hangsúlyozta, hogy a személyes 
találkozókat, a közvetlen, meg-
hitt beszélgetéseket semmi sem 
pótolhatja. Mindezt megéreztük 
a világjárvány idején. Beszámolt 
arról is, hogy a szervezők idén is 
gazdag programmal készültek, a 
három nap során több könyv be-

mutatójára, filmvetítésekre is sor 
kerül, s nem maradhat el a nép-
zenei előadás és a táncház sem. 

A Kárpátalja magyar szemmel 
című útikönyv bemutatóján részt 
vett Grezsa István miniszteri biz-
tos, aki a kötet kapcsán azt hang-
súlyozta, hogy az nem csupán ren-
geteg fontos adatot tartalmaz, ha-
nem lélek is van benne. Tarpai Jó-
zsef, a könyv ötletgazdája és szer-
kesztője kimagasló közös szellemi 

teljesítményként értékelte a ki-
advány létrejöttét. 

A közönség igen aktívan vett 
részt egy másik könyvbemutatón 
is, amelyre másnap került sor. A 
Periférián – magyar kisebbség 
Kárpátalján című könyv kap-
csán szervezett pódiumbeszélge-
tés résztvevői egyetértettek ab-
ban, hogy a kárpátaljai magyar 
kisebbség sorsát érintő kérdé-
seket állami szinten hasznos és 
gyümölcsöző párbeszédek során 
kell megoldani. Fontos, hogy az 
ukrán hatalom értékteremtő kö-
zönségként tekintsen a kárpátal-
jai magyar nemzetrészre, olyan-
ra, amely az ország egészét gaz-
dagítja. Kétségtelen tény, hang-
zott el a találkozón, hogy az it-
teni – a legfrissebb kutatások 
szerint 130 ezerre zsugorodott 
– magyarság ezekben az idők-
ben a túléléséért küzd. Erre akkor 
lesz nagyobb esélye, ha az anya-
ország kiemelt figyelemmel for-
dul felénk továbbra is, s Ukraj-
nának pedig sikerül komoly lé-
péseket tenni területi egységé-
nek megőrzése, a gazdaság fel-
virágoztatása, a politikai stabili-
tás megszilárdítása terén. 

(További részletek lapunk kö-
vetkező számában)

Kovács Elemér

A résztvevők egy csoportja
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Szeptember 5-én ünnepélyes 
keretek között került átadásra 
az 1939-ben épült fornosi kul-
túrház most felújított épüle-
te. Mindez a „Keleti Partner-
ség Ukrajna 2020 – fejlesztési 
együttműködés Kárpátalján” 
című projektnek köszönhető-
en valósult meg Magyarország 
Külgazdasági és Külügymi-
nisztériuma támogatásával, a 

Kárpátaljai Magyar Főiskolá-
ért Jótékonysági Alapítvány le-
bonyolításában 1 754 278 UAH 
összegben. 

Az ünnepség a meghívott 
vendégek, a sajtó megjelent 
képviselői és az egybegyűltek 
köszöntésével kezdődött. Üd-
vözölte a vendégeket Csizma-
dia Alexandra, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának kül-
gazdasági attaséja, Hajgató Ta-
más, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának konzulja, 
Kalij Irina, a Munkácsi járás 
művelődési osztályának veze-
tője, Gulácsy Géza, a Kárpátal-
jai Megyei Tanács képviselője, 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség alelnöke, Tóth Tün-
de, a Kárpátaljai Magyar Fő-
iskoláért Jótékonysági Alapít-

A felújított fornosi művelődési ház átadásán

Kultúraőrzés megújult 
helyszínen

vány igazgatója, Barta Attila, 
a Fornosi Református Egyház-
község lelkipásztora, Himinec 
György, Munkács város polgár-
mesterének tanácsadója, Pus-
kás Tamás, a KMKSZ Fornosi 
Alapszervezetének alelnöke. 
Ezt követően Puskás Veronika 
ismertette az elvégzett munká-
latokat, s  hálás szívvel mon-
dott köszönetet Fornos község 

lakosságának nevében Magyar-
ország Külgazdasági és Kül-
ügyminisztériumának a támo-
gatásért, valamint megköszönte 
Brenzovics Lászlónak, a Kárpát-
aljai Magyar Főiskoláért Jóté-
konysági Alapítvány elnökének 
közbenjárását. A felújításoknak 
köszönhetően különböző kultu-
rális programok megszervezésé-
re és lebonyolítására nyílik ezen-
túl itt lehetőség, mondta. 

Az ünnepség végén Magyar-
ország kárpátaljai külképviselete-
inek képviselői átvágták az ava-
tószalagot, leleplezték az em-
léktáblát, majd Barta Attila he-
lyi református lelkipásztor kérte 
Isten áldását a létesítmény min-
den munkatársának, növendéké-
nek életére. 

Darcsi Georgina

Az értelem és a hit egymástól 
elválaszthatatlanok, éppen ezért 
a hagyományoknak megfelelő-
en a szakgimnázium tanévnyitó-
jára a beregszászi római katoli-
kus templomban ökumenikus is-
tentisztelet keretében került sor. 
Taníts meg akaratod teljesítésé-
re, fohászkodott a Teremtőhöz 
az ünnepség kezdetén Molnár 
János, a Munkácsi Római Ka-
tolikus Egyházmegye esperese, 
a Beregszászi Római Katolikus 

Egyházközség plébánosa. Aki 
arra emlékeztette az egybegyűl-
teket, hogy a legfőbb tanításról, 
Jézus Krisztus tanításáról soha-
sem szabad elfeledkezni, amely 
a Mindenhatóra való odafigyelés 
mellett az embertársaink iránti 
szeretetet helyezi a középpontba. 

Lelkileg folyamatosan újra 
kell értelmezni magunkat, más-
különben elsüllyedünk a gon-
dosan megalkotott komfortzó-
nánkban, fogalmazott Margitics 
János, a beregszászi református 
gyülekezet lelkipásztora. Lel-

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanévnyitóján

Értelem és hit kéz a kézben
Új helyszínen, Beregszász Csigaszug elnevezésű városrészében kez-
di az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Szakgimnáziuma. A példaértékű gyorsasággal felújított épület-
ben 118 első évfolyamos hallgató öt választott szakmában mélyít-
heti el ismereteit. Tanáraik pedig arra fognak törekedni, hogy a 
rájuk bízott tanulók ne csupán jól felkészült, megbízható szakem-
berekké váljanak, hanem hogy Istenre figyelő, embertársaik, vala-
mint magyar népüket szolgáló felnőttek legyenek.

künk, értelmünk kiteljesedése csak 
az Isten közelében lehetséges. 

A tanév kezdete a tudás ün-
nepe, mondta Marosi István, a 
görögkatolikus főiskolai lelkész-
ség lelkipásztora, aki egyértelmű-
vé tette: nincs más út, minthogy 
egész életen át formálódjunk, s 
minden lépésünket a jó irányba, a 
Krisztushoz való közeledés irányá-
ba tegyük.

Csernicskó István, a Rákóczi 
Főiskola rektora annak a remé-

nyének adott hangot, hogy a szak-
gimnázium növendékei olyan meg-
hitt, barátságos légkörben tanul-
nak majd, amikor nem a tanév vé-
gét, hanem inkább a szünidők vé-
gét várják a legtöbben. 

Az új tanévben valamennyi-
ünknek új kihívásokkal kell szem-
benéznünk, fogalmazott megnyitó 
beszédében Soós Katalin, a szak-
gimnázium igazgatója. Az intéz-
mény vezetői és tanárai számára 
újra eljött a megújulás, az újrakez-
dés lehetősége, az elsős diákok szá-
mára pedig a mostani szeptember 

egy új világ kezdetét hozta el. A 
gimnázium legfőbb célja, hogy 
tanítson, fejlesszen és munká-
ra neveljen, hisz ezek a társada-
lom előrehaladásának legfőbb 
kritériumai.

Bacskai József, Magyaror-
szág ungvári főkonzulja öröm-
mel nyugtázta, hogy idén is több 
mint száz diák döntött amellett, 
hogy itt, Beregszászon, az anya-
nyelvén kíván szakmai ismere-
teket szerezni. Ehhez Magyar-
ország kormánya megteremtet-
te a lehetőséget, hisz az anyaor-
szág segítségével felújított épü-
letegyüttesben a legmodernebb 
körülmények között zajlik majd 
az oktató-nevelő munka.

Köszöntötte a diákokat 
Mariana Maruszinec, a Megyei 
Állami Közigazgatás oktatási 
főosztályának vezetője, aki az 
anyanyelven történő szakkép-
zés lehetőségének fontosságát 

hangsúlyozta.
Amikor nyolc évvel ez-

előtt a főiskola égisze alatt 
útjátra indítottuk a szakkép-
zést, bizony több, az állam 
által előírt követelménynek 
még nem tudtunk megfelel-
ni, ám mindegyik folyamatot 
elindítottuk, azzal a remény-
nyel, hogy az Úristen megse-
gít, mondta záróbeszédében 
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola elnöke, aki azt a 
tanácsot adta a diákoknak, 
hogy merjék bátran a Min-
denhatóra bízni az életüket, 
lépjenek vele mind szoro-
sabb kapcsolatba.

Sor került az elsős diá-
kok fogadalomtételére, majd 

Csernicskó István rektor és Soós 
Katalin igazgató kézfogással ün-
nepélyesen diákká avatta az el-
sősöket. 

A harmadik évfolyamos óvo-
dapedagógia szakos diákok elő-
adták a 42. zsoltár feldolgozott 
változatát. Emellett több, az al-
kalomhoz illő szavalat tette még 
ünnepélyesebbé a tanévnyitót. 
Végül a történelmi egyházak je-
len lévő képviselői áldást kértek 
a diákok, valamennyi jelenlevő 
további életére.

Kovács Elemér

Ünnepélyesen átadták Ungvá-
ron vasárnap este a Kárpát-
aljai Megyei Zenei-Drámai 
Színház színpadát, amelyet a 
magyar kormányprogram ke-
retében újítottak meg. Az át-
adás alkalmával a Magyar Ál-
lami Népi Együttes a Kárpát-
aljai Kultúrkaraván program 
részeként bemutatta a Megidé-
zett Kárpátalja, Hágókon innen 
és túl című díszelőadását a zsú-
folásig megtelt teremben.

Orbán Balázs, a Miniszter-
elnökség parlamenti és straté-
giai államtitkára az ünnepsé-
gen hangsúlyozta, hogy az ung-
vári díszelőadáson „a megújult 
színpadon egyszerre találkozhat 
a modern színpadtechnika és a 
hosszú évszázadok során fel-
halmozott kulturális örökség”. 
A Magyar Állami Népi Együttes 
előadása olyan, „mintha egy élő 
lenyomata lenne kicsiben annak 
a gazdag univerzumnak, amely 
létrejött az eltelt több mint egy 

Átadták a megyei színház magyar 
támogatásból felújított színpadát Ungváron

évezred során a Kárpát-medencé-
ben” – mondta.

Magyarország kormánya nem-

csak „a szellemi és kulturális szá-
lak megerősítésén dolgozik, hanem 
az élet más területein is a kapcso-

latok erősítésére törekszik Ukraj-
nával” – szögezte le Orbán Balázs. 
Úgy fogalmazott: az ott élőknek kö-
zös a múltjuk, a jelenük, és közös 
lesz a jövőjük is. A szellemi köte-
lékeken túl a pragmatikus együtt-
működésnek is helye van a Kár-
pát-medencében, amihez átjárható 
határokra, jó minőségű utakra, eu-
rópai minőségű vasúti és légi köz-

lekedésre van szükség. 
A koronavírus legyőzé-
se érdekében Magyar-
ország nemzetiségi ho-
vatartozástól függetle-
nül lehetővé tette a vé-
dőoltás felvételét a kár-
pátaljai lakosok számá-
ra – emlékeztetett az ál-
lamtitkár.

Szavai szerint nap-
jainkban „új hideghábo-
rú képe fenyeget, világ-
rend nélküli világba ér-
keztünk”. Ebben a hely-
zetben Közép-Európa 
népeinek együtt kell mű-
ködniük. Az ünnepi elő-
adás kiváló alkalom „az 
árkok betemetésére, s a 
közös sors, a geopoli-
tikai szükségszerűség-
ből következő kelet-kö-
zép-európai összetarto-

zás felismerésére és tudatosításá-
ra” – fogalmazott Orbán Balázs.

A Kárpátaljai Megyei Tanács 
elnöke, Olekszij Petrov köszön-
tőjében kifejtette, hogy 35 éve 
nem történt komolyabb felújítás 
a megye legnagyobb, nyolcszáz 
férőhelyes színházában, a forgó-
színpad pedig húsz éve nem mű-
ködött.

A magyar kormány 450 ezer 
eurós támogatása révén a színé-
szek immár korszerű körülmé-
nyek között léphetnek fel, ami-
ért Olekszij Petrov külön kö-
szönetet mondott az Ukrajná-
ból kitiltott Grezsa Istvánnak, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja együttműködésé-
nek fejlesztéséért és a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszte-
ri biztosnak.

A hetvenedik születésnap-
ját ünneplő Magyar Állami Népi 
Együttesnek a Keleti-Kárpátok-
ban és annak előterében, a Kár-
pátalján élő népek – magyarok, 
ukránok, ruszinok, románok, zsi-
dók és romák – gazdag tradicio-
nális kultúráját bemutató előadá-
sa hatalmas közönségsikert ara-
tott Ungváron.

MTI
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„Lelkem a porhoz tapad: ele-
veníts meg engem a Te ígéreted 
szerint.” (Zsolt 119, 25) Gyer-
mekkoromban, 1945-ben hal-
lottam először ezt az igét. Nagy 
evangélizációs sorozat volt vá-
rosunkban, tódultak az embe-
rek a templomba. Mindenki vá-
gyott valami üdítőt, vigasztalót 
hallani. Valamit, ami reményt 
ad, ami előre mutat a romok-
ban heverő életeknek, lelkek-
nek. Hogy miről prédikált az 
evangélista? Én már nem em-
lékszem, de az ige bennem ma-
radt, emlékszem rá, mert imád-
ságommá vált. Hol vannak már 
azok a hosszú, poros utak, amit 
gyalog, mezítláb kellett járnom! 
Ha iskolába mentem, ha temp-
lomba – igaz, vasárnap a ke-
zemben vittem a szandált, mert 
a templomban mégsem illik me-
zítláb lenni. 

Két évvel ezelőtt egy különle-
ges porszívót kaptam az egyik fi-
amtól. Ez a háztartási gép nagyon 
erős és hasznos, minden porsze-
met magába szív. Ha használom, 
valóban portalan a szőnyeg és a 
padló. Nincs por a lakásomban. 
S mégis, oly sokszor „lelkem a 
porhoz tapad”. Lent vagyok, a 
porban, lejjebb már nem lehetek. 
Megalázottan, búsan, könnyek 
között, reménytelenül megkese-
redett szívvel. A porban, dühösen, 
ökölbe szorított kézzel. 

Miért én? Miért nekem jutott 
ez a szenvedés? Miért engem ért 
ez a fájdalom? Miért aláztak meg 
engem? A porból nehéz felkelni, 
a porban nincs jövő, remény és 
újrakezdés. A por terhel, lehúz és 
megkötöz.

Kedves Olvasóm! Nem csak 
én, és nem csak te tapadsz a por-
hoz, nem csak a te lelked megter-
helt... A zsoltárok írója, Dávid is 
szenvedett a porban! Ő is érezte, 
hogy a szennyes, poros földhöz 
tapadt még a lelke is…

Nem maradhatok a porban, 
nem lehet, hogy ott vesszen az 
életem! Mit tegyek? Hogyan 
emelkedhetek fel, egyáltalán le-
het felemelkedni? Lehet! „Éle-
tem a porhoz tapad: eleveníts 
meg Igéddel! Ha dolgaimat el-
beszélem, te meghallgatsz. Ta-
níts meg rendelkezéseidre! Ér-
tesd meg velem utasításaid cél-
ját, hogy elmélkedjem csodái-
don! Nem tudok aludni a bánat 
miatt. Erősíts meg engem Igéd-
del!” (Zsolt 119, 25–28)

Így imádkozott, esedezett Dá-
vid. Így kell imádkoznom ne-
kem is, neked is. Istenem, nincs 
erőm, lent vagyok, nagyon mé-
lyen. Emelj fel innen, kérlek, újíts 
meg, eleveníts meg engem is. Fi-
gyelj rám, hallgasd meg kérése-
met, panaszomat, nyögésemet. 
Fordítsd felém orcádat és lásd 
meg, hogy mily nyomorult, meg-
terhelt, szennyes, poros vagyok!

Mit kell tennem, hogy meg-
változzon életem? Taníts meg, 
kérlek, add értenem, megtanul-
nom a te parancsaidat, rendele-
teidet, törvényedet. Értesd meg 
velem, hogy mi a célod életem-
mel! Van még értelme, célja az 
életemnek?

Isten nem akar a porban lát-
ni, az Ő célja, hogy közel legyünk 
hozzá, szívéhez. Igen, célja van az 

Fogadd el Isten vezetését!
Istennek veled, életeddel, kedves 
Olvasóm! Most nem látod és nem 
értheted, mert közelebb vagy a 
porhoz, a szennyhez, a földhöz, 
kínodhoz, sebeidhez, mint a fény-
hez, Isten világosságához. Nincs 
erőd, és még az álom is kerül, 
még éjjel sem tudsz pihenni, el-
lazulni, álmodni. Fényre, látásra, 
erőre van szükséged, szükségem. 
Magunktól nem tudunk felemel-
kedni, lábraállni! Itt a földön, a 
porban minden szürke, remény-
telen és végzetesnek látszik. Pe-
dig, egy szelíd tekintet keres té-
ged, kéz nyúl utánad, egy szív do-
bog érted, értem. Csak egy kicsit 
emeld fel tekintetedet, vedd ész-
re, hogy az Úr keres! Közel van 
hozzád. Engedd, hogy felemel-
jen! Ne titltakozz, ne mondd, 
hogy már mindennek vége, nem 
érdemes, a régiek elmúltak, visz-
szahozhatatlanul! Kiálts, vagy só-
hajtsd: „Erősíts meg engem a Te 
beszédeddel, szavaddal, Igéddel, 
Szentlelkeddel!”

Isten a szabadításnak Istene. 
Ő felemelni akar, értelmet és célt 
tartogat a számodra.

Meddig kell a porhoz tapad-
va élnem?… A válasz könnyű és 
egyszerű: csak addig, amíg nem 
fogadod el az Úr segítő, feleme-
lő kézét. Az ige, Isten élő szava, 
beszéde tanácsol, vigasztal, meg-
erősít. Fogadd el és élj az igével!

Sokszor észrevettem, hogy 
aki a szeméttel dolgozik, bepisz-
kolódik, aki lefelé néz, nem lát-
ja a fényt, a napot, a sok-sok szé-
pet. Igen, van ilyen állapot, hogy 
nehéz felemelkedni, fáj a fény-
be nézni. 

Isten senkit nem taszít a por-
ba. Kegyelmesen lehajol a szen-
vedőkhöz, az elesettekhez. Le-
hajolt a földre, a porba azért, 
hogy felemeljen, megtisztítson 
és értelmes, céltudatos élettel 
ajándékozzon meg. Egyetlen 
szülő sem szeretné, ha gyerme-
ke egy életen át a porban ülne, 
vagy hemperegne... Megtörté-
nik, hogy a gyermek elesik, sá-
ros, poros lesz. De nem hagyjuk 
ott, felemeljük, megmossuk és 
tiszta ruhába öltöztetjük. Miért? 
Mert szeretjük, mert ő a miénk, 
a gyermekünk, akkor is, amikor 
poros, sáros…

Isten  alkotott, formált, érte-
lemmel megajándékozott. Neki 
volt és van terve a te életeddel, és 
az én életemmel is. Ő nem adja 
fel a tervét, nem változik meg 
szeretete és törődése irányodban 
azért, mert most a „porhoz ta-
padsz”. Engedd, hogy felemel-
jen. Értelmet, célt találsz benne, 
és eltűnik életed szürkesége, ha 
az Ő beszéde és igéje lesz életed 
vezérfonala.

A rossz kedv, a hangulat vagy 
az indulat oly hamar úrrá lesz 
életem felett, ha nem vigyázok. 
Lelkem a porhoz tapad, és nem 
látlak Téged, Istenem. Bocsáss 
meg kérlek! Taníts igéddel, ve-
zess Lelkeddel, hogy el ne essek! 
Köszönöm, hogy örömnek és há-
laadásnak lelkét is Te adod. Tölts 
be magaddal, Uram. Vágyom 
örömmel járni életutamat, Veled, 
Megváltóm. Ámen

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

egyházi intézményeinkben. 16 
óvodában 539 gyerek, a 4 líce-
umban 568 diák. A lelkész arra 
biztatta a tanárokat, hogy az is-
meretátadás mellett a gyerme-
kek lelkének gazdagításával is 
foglalkozzanak, az osztálynap-
lóval együtt a Bibliát is vigyék 
be a tantermekbe. Tóth Lász-
ló arról is szólt, hogy amikor 
a református iskolai oktatás el-
indult, vele együtt megkezdő-
dött a gyülekezeti hitoktatás is. 
Az idei tanévben 8000 gyermek 
részesül hitoktatásban. A tan-
ügyi bizottság elnöke köszöne-
tet mondott a magyar kormány 
támogatásáért is. 

Végezetül Páll László bereg-

rákosi és kajdanói lelkipásztor 
imádságban könyörgött az idei 
tanév áldásaiért és kérte Isten 
jelenlétét és segítségét. Nemzeti 
imádságunk eléneklése előtt pe-
dig Zán Fábián Sándor kért ál-
dást a jelenlévőkre, az új tanévre. 

Kósa Eszter

másik meg a tanároknak: semmit 
sem ér a tudás, ha nem adod azt át. 

A nagyberegi és nagydobronyi 
líceum képviselői egy-egy verssel, a 
péterfalviak pedig énekkel köszön-
tötték az egybegyűlteket. 

Tóth László, a Nagyberegi Re-
formátus Líceum lelkészigazga-
tója, az egyházkerület tanügyi bi-

zottságának elnöke felelevenítette 
a 28 évvel ezelőtti eseményeket, 
amikor elindult az első egyházi lí-
ceum Nagyberegen. Először tör-
tént, hogy egy tanévnyitón igét le-
hetett olvasni és Istent dicsőitették, 
mondta. Akkor 21 diákkal indultak, 
mára több mint 1100-an tanulnak 

Mutassunk nekik jó példát, ne a 
világra bízzuk nevelésüket, ne a 
mindenhonnan rájuk zúduló in-
formációáradat határozza meg 
világlátásukat, hanem vezessük 
őket Jézushoz, mert ilyeneké az 
Isten országa. Egyébként arra is 
van példa, hogy az ő tisz-
ta lelkük, hitük viszi köze-
lebb Istenhez a felnőtteket 
is. Csak ne akadályozzuk 
őket ebben.  Gyermeki bi-
zakodásra Istenre való ha-
gyatkozásra van szükség, 
fogalmazott a püspök.

Békésiné dr. Lukács 
Angéla, Magyarország 
Beregszászi Konzulátu-
sának konzulja köszöntő-
jében elmondta, hogy ma 
jó okunk van ünnepelni, 
mert töretlen a magyar ál-
lam segítségnyújtása in-
tézményeink megújulá-
sában. A kitartó munka és 
anyaországi segítség kell, 
hogy találkozzon egymás-
sal. A konzul asszony biz-
tatta a diákokat tudásuk gyarapí-
tására, hogy megérthessék Isten-
től elrendelt küldetésüket. 

Zán Fábián Sándor püspök 
két, gyermekkorában tanult böl-
csességet osztott meg. Az egyik a 
diákoknak szólt: mindig magad-
nak tanulsz, soha nem másnak. A 

Elejét lásd az 1. oldalon

Engedjétek és vezessétek 
Jézushoz a gyermekeket!

A Kárpátaljai Református Egyház tanévnyitóján

Ahol csodák történnek
Tanévnyitó a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban

Elejét lásd az 1. oldalon

Ti csodákra vagytok képesek, for-
dult a diákok felé. Ebben az intéz-
ményben a csoda minden rendkí-
vülisége ellenére hétköznapi do-
log, mondta. Aki odafigyel Is-
tenre, hallgat rá, annak csodák-
ban lesz része. Az espe-
res arra kérte a diákokat, 
hogy tegyenek, dolgoz-
zanak azért, hogy az itt 
megtapasztalt csodák, Is-
ten csodái ki tudjanak tel-
jesedni. Azt kérte, hogy 
valamennyien az itte-
ni görögkatolikus, illet-
ve a kárpátaljai magyar 
közösség, az egész ma-
gyar nemzet hasznos tag-
jaivá váljanak. Ne sodor-
jon el benneteket az élet, 
mert nem hulló falevelek 
vagytok – ahogy Ortutay 
Elemér fogalmazott egy-
koron – mondta Demkó 
Ferenc. 

Minden értetek, vele-
tek és rólatok szól – hir-
dette a líceum felvételi 
szlogenje. Ennek igazságát erő-
sítette meg köszöntőjében Tóth 
Jenő, a líceum lelkészigazgató-
ja is, aki örömmel számolt be ar-
ról, hogy beérni látszik az eltelt 
tizennyolc év gyümölcse: idén a 
külső független teszt eredményei 
alapján a kárpátaljai magyar is-
kolák közül első helyen végzett 
a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum. Az intéz-
ményvezető arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a számokban mér-
hető teljesítmények mellett fonto-

sabb, hogy igaz, becsületes, isten-
hívő fiatalokat neveljenek. S erre is 
törekszenek.

A kiművelt emberfők mennyi-
sége jelenti a nemzet erejét, fogal-
mazott köszöntőjében Beke Mi-
hály András, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának első beosz-

tott konzulja, aki Reményik Sándor 
erdélyi költő szavaival kérte a je-
lenlévőket: „Ne hagyjátok a temp-
lomot, a templomot, s az iskolát”. 
Ezek napjainkban is az anyanyelv, 
a magyar kultúra bástyái, a nemze-
ti kormány ezért is fordít jelentős 
figyelmet ezen intézmények meg-
tartására és fejlesztésére, mondta. 
A tanévnyitót megtisztelte jelen-
létével Kóródi Attila, Magyaror-
szág Ungvári Főkonzulátusának 
konzulja is.  

Magyar Vita, a líceum igazgató-

ja tanévnyitó beszédében szólt az 
elért eredményekről, szorgalmas 
és kitartó munkára hívta a fiata-
lokat ez évben is, illetve köszö-
netet mondott a szülőknek, hogy 
a líceumnak szavaztak bizalmat, 
s rájuk bízták legféltettebb kin-
csük nevelését. 

A szertartás végén az intéz-
mény új diákjainak eskütételére 
került sor, majd valamennyi ta-
nuló áldásban részesült.

Mint Tóth Jenő atyától, a lí-
ceum lelkészigazgatójától meg-
tudtuk, idén háromszoros volt a 
túljelentkezés, s csupán helyhi-
ány miatt nem tudtak több diákot 
felvenni. Így 55 új diákkal bővült 
a létszám, közülük harmincan az 
ötödik osztályba nyertek felvé-
telt. A 2021–2022-es tanévet az 
intézmény 180 diákkal és 28 pe-
dagógussal kezdte meg. 

Isten áldása kísérje vala-
mennyiük életét. 

Kovács Erzsébet
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Az idén megalakulásának 30. 
évfordulóját ünneplő Kárpátal-
jai Magyar Pedagógusszövetség 
szeptember 4-én a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Esztergom termében tar-
totta meg hagyományos tanév-
nyitó ünnepségét. 

Szimbolikus és üzenet érté-
kű, hogy a Kárpátalja magyar 
iskoláit, óvodáit képviselő több 
mint 200 pedagógus előtt az ün-
nepség nyitányaként Garai Gá-
bor Magyarul c. verse hangzott 
el Élész Fanni, a KMPSZ költé-
szet napi szavalóversenye győz-
tesének előadásában. 

Szilágyi Lajos, a KMPSZ al-
elnöke Babits Mihály gondolata-
inak jegyében köszöntötte a pe-
dagógusokat és a megjelent ven-
dégeket: „A nyelvkincs egyúttal 
gondolatkincs. Akinek több szava 
van, több ismerete van…” Napja-
inkban különösen értékesek ezek 
a gondolatok.

Elsőként dr. Lőrinczi Zoltán, 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának nemzetközi ügyekért 
felelős államtitkára mondott ün-
nepi beszédet, melyben hangsú-
lyozta, hogy az oktatás és főleg a 
nevelés, az örök emberi és a nem-
zeti értékek továbbadása a meg-
maradás záloga, ebben pedig a 
pedagógusok hitének, kitartásá-
nak, küldetésük beteljesítésének 
kulcsfontosságú szerepe van. A 
tanár feladata, hogy a boldogulás-
ra, értékteremtésre képes felnőt-
teket neveljen, ennek pedig elen-
gedhetetlen feltétele az anyanyel-
vű oktatás. Bár az elmúlt évek 
rengeteg akadályt gördítettek a 

KMPSZ-tanévnyitó Beregszászban

„A kulcs a gyermekek szellemének és lelkének 
megnyitásához a pedagógusok kezében van”

kárpátaljai magyar oktatás útjába, 
mégis erős hittel kell mindenkinek 
a maga helyén megtennie minden 
tőle telhetőt, s a magyar kormány a 
maga eszközeivel továbbra is min-
denben támogatni fogja a kárpát-
aljai magyarságot – hangsúlyozta 
az államtitkár.

A biztató szavak után dr. Orosz 
Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség elnöke tartotta meg 
beszámolóját. Összefoglalta azo-
kat a komoly és elszánt lépéseket, 
amelyekkel a Pedagógusszövetség 
az utóbbi évek jogszűkítő törvényei 
ellen küzd, vázolta a kisebbségi ok-
tatás problémáit, s leszögezte: ezen 
a téren sajnos nagyon nehéz előre-
lépést elérni, de mutatkoznak ki-
sebb eredmények. Az anyaországi 
támogatásoknak köszönhetően pe-
dig megújultak az óvodák és újak 
is létesültek, a P. Frangepán Katalin 
Gimnáziumi Hálózat és a Tulipán 
Tanoda kiépülő intézményrendsze-
rének köszönhetően pedig olyan te-
lepüléseken is beindult a magyar 
nyelvű oktatás, ahol már évek vagy 
évtizedek óta nem volt. A mostoha 
körülmények között elért eredmé-
nyek azt bizonyítják, hogy érdemes 
és kell is tenni a kárpátaljai magyar 
oktatásügyért. A megkezdett mun-
kát hittel és reménnyel folytatni 
kell, szem előtt tartva mindig: „A 
kulcs a gyermekek szellemének és 
lelkének megnyitásához a pedagó-
gusok kezében van”.

Videoüzenetben köszöntötte a 
tanévnyitó résztvevőit Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára. Hangsúlyozta, hogy a nehéz-
ségek ellenére a magyar nyelvű ok-

tatásnak van jövője Kárpátalján, a 
magyar nyelv presztízse nem csök-
kent az elmúlt időszakban, amihez 
minden kárpátaljai magyar peda-
gógus, szülő, gyermek hozzájárult. 
Megerősítette, hogy a magyar kor-
mány a továbbiakban is támogat-
ja a kárpátaljai magyarokat identi-

tásmegőrző és az anyanyelvű okta-
tás fennmaradását biztosító törek-
véseik megvalósításában. Kiemel-
te, hogy 2021 a nemzeti újrakez-
dés éve, melynek keretében janu-
ár a sport hónapja volt, s ennek a 
programnak a részeként a Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatá-
sával 101 kárpátaljai magyar iskola 
részére vásároltak sporteszközöket, 
amelyek a KMPSZ segítségével az 
ősz folyamán jutnak el az iskolákba. 

Grezsa Is tván,  Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és Kárpát-
alja együttműködésének fejleszté-
séért és a Kárpát-medencei óvoda-

fejlesztési program koordinálásáért 
felelős miniszteri biztos levélben 
köszöntötte a kárpátaljai magyar 
pedagógusokat, amelyet Kovács 
András, a KMPSZ Tankönyv- és 
Taneszköztanácsának elnöke olva-
sott fel. A miniszteri biztos kitar-
tást és eredményes munkát kívánt 
az intézményvezetőknek, a peda-
gógusoknak és a diákoknak. Ki-
tért a pandémia okozta és a nem-
zeti kisebbségek helyzetéből adó-
dó nehézségekre. Ezek leküzdésé-
hez magyar–magyar összefogás-
ra van szükség, hiszen a közös ér-
tékek megóvása csak így lehetsé-
ges – mondta, és reményét fejezte 

ki, hogy beérik a közös erőfeszíté-
sek gyümölcse.

A Kárpát-medencei pedagógus-
szervezetek nevében De Negri Ibo-
lya, az Észak-bácskai Magyar Pe-
dagógusok Egyesületének elnöke 
szólt a tanévnyitó résztvevőihez. A 
történelem tanúsága szerint a ma-
gyarság a túlélés népe – hangsú-
lyozta –, legyünk büszkék kultú-
ránkra, értékeinkre. A nemzettudat-
ból mindig erőt meríthetünk, de a 
legfontosabb, hogy olyan fiatalokat 
neveljünk, akik hisznek a jövőben.

Kitartó munkájukat megkö-
szönve köszöntötte a pedagóguso-

kat Barta József, a KMKSZ alel-
nöke. Mint mondta, nehéz évek 
állnak mögöttünk, és az előttünk 
álló időszak sem lesz könnyű. Az 
a fontos, hogy mindig elszántan, 
felkészülve, tettre készen néz-
zünk szembe a kihívásokkal.

A tanévnyitón jelen levő pe-
dagógusok ezt követően egy-
öntetű szavazással elfogadták a 
KMPSZ állásfoglalását a kár-
pátaljai magyar nyelvű oktatás-
sal kapcsolatban. 

Kis Liliána, a KMPSZ nép-
daléneklési versenyének első 
helyezettje előadásában elhang-
zott Budai Ilona Isten áldja meg 
a magyart c. dala, majd a hagyo-
mányokhoz híven egy több évti-
zedes tapasztalatokkal rendelke-
ző pedagógus szólt a jelenlevők-
höz: Csatári Edit, a Beregszászi 
Bethlen Gábor Líceum német-
nyelv-tanára osztotta meg gon-
dolatait a kollégákkal, azzal biz-
tatva mindannyiukat, hogy bár 
nehézségekkel teli a pedagógu-
si pálya, de a hit, a kitartás, a be-
fektetett munka végül meghozza 
gyümölcsét. A pályakezdő peda-
gógusok nevében Kész Levente, 
a Beregszászi Bethlen Gábor Lí-
ceum ifjú informatikatanára szólt 
arról, hogyan választotta a tanári 
pályát, milyen kihívásokkal kel-
lett szembenéznie, s milyen célo-
kat, terveket szeretne megvalósí-
tani a jövőben.

Csillogó szemekkel léptek a 
pedagógusok elé a Beregszászi 
Zrínyi Ilona Líceum első osztá-
lyos növendékei, akik rövid ver-
ses-dalos előadásuk jutalmaként 
egy-egy mesekönyvet vehettek át 
a Pedagógusszövetségtől az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
jóvoltából.

Végezetül Margitics János re-
formátus lelkipásztor kérte Isten 
áldását a pedagógusok munkájá-
ra, majd az ünnepség állófoga-
dással zárult.

GM

Az elsősök – idén harminc-
ketten vannak – immáron hagyo-
mányosan a székelykapu alatt vo-
nultak át az ünnepségre osztály-
főnökük, Ködöböcz Györgyi ve-
zetésével. Itt ünnepélyesen foga-
dalmat tettek – a fogadalom szö-
vegét Jakab Emma olvasta fel –, 
hogy megőrzik és tovább viszik a 
gimnázium jó hírét, a névhez mél-
tóan fognak tanulni, majd a vég-
zősök feltűzték mellükre a gim-
názium jelvényét.  

Szabó Árpád megnyitó kö-
szöntőjében annak a reményé-
nek adott hangot, hogy ebben 
a jubileumi tanévben  a jelen-
léti oktatás fogja játszani a fő-
szerepet. Az igazgató szomorú-
an konstatálta, hogy el kellett 
búcsúzni a szívükhöz oly kö-
zel álló és kedves Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimná-
zium megnevezéstől, az líce-

Harmincéves a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum

A Beregszászi Magyar Gimnázium 30 évvel ezelőtt, 1991. szeptem-
ber 1-jén nyitotta meg újra kapuit a tudásra vágyó tehetséges gye-
rekek előtt az egykori nagy múltú Beregszászi Magyar Királyi Ál-
lami Főgimnázium jogutódjaként, amely azután felvette Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem nevét. Az elmúlt év változásai nyomán az 
idei tanév az első, amelyen új nevén – Beregszászi Bethlen Gábor 
Líceum – nyitja meg kapuit. Az elnevezés új, de a célkitűzések, a 
szellemiség változatlan: a bethlenesek – a diákok, a tanáraik és a 
szülői közösség – továbbra is a tudás értékeinek, a magyar kultúra 
kincseinek megismerésén, megőrzésén, továbbadásán és kamatoz-
tatásán fognak dolgozni, ahogyan eddig is, immár 30 éve, hangzott 
a szeptember elseji tanévnyitó ünnepségen.

umként szerepel a jövőben. Az 
új oktatási törvény alapján végre 

kellett és még végre kell hajtani 
néhány nem tetsző változtatást a 

városi oktatási és művelődési fő-
osztállyal karöltve, de reményét 
fejezte ki, hogy a régi gimnázi-
um eszmeisége és lényege nem 
fog megváltozni a líceum kere-
tei közt sem. 

Az igazgató beszámolt arról is, 
hogy Magyarország kormánya és 
a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága, továbbá a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával és a Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskoláért Jótékonysági Ala-
pítvány lebonyolításával elkezdő-
dött az intézmény új szárnyának 
építése, és ha minden jól megy, a 
jövő tanév kezdetére megtörténik 
az átadás is, s akkor a beregszá-
szi kistérség legkorszerűbb állami 
tanintézménye fog a líceumos diá-
kok rendelkezésére állni, mutatt rá 
az intézményvezető. Szabó Árpád 
azt is elmondta, hogy ebben a jubi-

leumi évben egy új szokást vezet-
nek be, amely szerint a közösség 

minden évben egy mottót választ, 
amely iránymutatója lesz az intéz-
mény évi működésének. Ebben az 

évben a tanintézmény névadójának 
egyik gondolatát tűzték ki zászló-
jukra, amely így szól: „Nem min-
dig lehet megtenni, amit kell, de 
mindig meg kell tenni, amit lehet”.

A jubileumi tanévnyitó részt-
vevőit levélben üdvözölte az in-
tézmény első igazgatója, Udva-
ri István. A magyar kultúra bás-
tyájának nevezte a gimnáziumot 
Szilágyi Mátyás, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának ve-
zetője, amely Bethlen eszmeisé-
gét hagyományozza ránk. Neki és 
kortársainak köszönhető, hogy ma 
van magyar nemzet, fogalmazott a 
főkonzul. A műveltség különleges 
magas fokát elérni, hűséges ma-
radni a hazához, a hithez – mind-
ebben élen kell járni a Bethlen Lí-
ceum diákjainak, ez sorsunk zálo-
ga a Kárpát-medencében. Ennek 
az iskolának nagy szerepe van ab-

ban, hogy itt, Kárpátalján még 
magyarul beszélnek, mondta a 
diplomata. Aki megerősítette: a 

Magyar Kormány továbbra is ki-
áll a teljes körű anyanyelvi okta-
tás megőrzéséért. 

Az ünnepi köszöntéseket, az 
elsősök diákká avatását köve-
tően Károly Réka és Májercsik 
István elsős diákok előadásában 
a Mire jó az iskola című verset 
hallgathattuk meg, illetve Wass 
Albert Előhang-ja hangzott el az 
intézmény diákjainak előadásá-
ban, amely szimbolikus össze-
foglalása lehet a mögöttünk ha-
gyott 30 évnek, s biztatást, erőt 
nyújthat az előttünk álló évek-
re, évtizedekre.

Az ünnepség végén Ma-
rosi István görögkatolikus és 
Taracközi Ferenc református lel-
kész kérte Isten áldását az új tan-
évet kezdő diákok, tanárok éle-
tére. 

Kovács Erzsébet

Új név – a szellemiség 
változatlan
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A KárpátHáz civil szervezet, 
illetve a kuratórium elnöke, 
Péter Csaba megyei képviselő 
évek óta segíti a képviselői kör-
zetéhez tartozó településeken 
élő tanulók iskolakezdését. Ta-
valy 200 kisdiák kapott iskola-
táskát teljes felszereléssel, idén 
pedig immáron 300 tanszer-
csomagot osztanak szét a Be-
regszászi kistérség, valamint a 
Nagyberegi kistérség első osz-
tályos tanulói között. 

A Csaba-völgy Turisztikai 
és Rendezvényközpontban meg-
tartott találkozón Tóth Győző, a 
KárpátHáz ügyvezetője arra emlé-
keztetett, hogy az iskolakezdés sok 
itteni család számára jelent gondot, 
hisz komoly anyagi megterheléssel 
jár. Ezt az amúgy is feszültséggel 
terhelt időszakot szerették volna ol-
dani, ha lehet, örömtelibbé tenni a 
mostani adománnyal, amelyhez a 
Magyar Kormány nyújtott anya-
gi támogatást. 

Tanszerekkel segít a KárpátHáz civil szervezet

Folytatódik az Elsős lettem! 
program

Tóth Győző, aki egyben a Be-
regszászi kistérség képviselője és 

az oktatási bizottság elnökének 
helyettese, arról is szólt, hogy a 
napokban sorra felkeresi az ön-

kormányzathoz tartozó 14 tele-
pülés valamennyi tanintézmé-
nyét, s a vezetőkkel elbeszélget 
arról, hogy az új közigazgatási 
struktúrában milyen kihívások-
kal kell szembenézniük, s hogy 
ezek leküzdéséhez milyen se-
gítségre lenne szükségük egy-
részt az önkormányzat, másrészt 
a KárpátHáz civil szervezet ré-
széről.

Az adományért a találkozón 

résztvevő iskolaigazgatók mond-
tak köszönetet.

Kovács Elemér

Nem akarok szláv nevű fal-
vakat és helyszíneket említeni, 
mert adott helyzetben nem is iga-
zán tudtuk pontosan, merre já-
runk, de egy bizonyos: Ivan Fran-
ko városában vettünk búcsút is-
merős sofőrünktől és átszálltunk 
egy buszra, ami a tett helyszínére 
szállított minket, hogy a Dnyesz-
ter kanyon vadregényes, szemet 
gyönyörködtető, közel 50 km-nyi 
szakaszán evezhessünk. 

Itt említeném meg, hogy a 
Dnyeszter kanyon Ukrajna hét 
csodájának egyike.

Csoportvezetőnk, Badó Nor-
bert a végsőkig tartotta bennünk 
a lelket, biztatott, hogy profi túra-
vezető lesz majd a segítségünkre 
utunk során, hiszen gyerekek és 
nők is voltak közöttünk. A nagy 
találkozás után Szásával (ő volt 
a túravezető, szakács, edző, ta-
nácsadó, idegenvezető, turisz-
tikai szakember) és Irinával (ő 
teljes mértékben Szása segítője, 
jobbkeze és nem utolsó sorban a 
felesége) egy welcome-szendvics 
elfogyasztása után kicsit szkepti-
kusan ugyan – mert a csomagok 
mennyisége jóval meghaladta az 
emberi agy számára elfogadhatót 
–, utunkat a vízpart felé vettük.

3 kajak és 2 katamarán várt 
ránk, amiket csak úgy vehettünk 
birtokba, hogy előbb végig hallgat-
tunk egy rövid biztonsági előírást.

És végre elindultunk. Nem 
volt félelmetes, annál inkább cso-
dálatos és hihetetlen; a víz tiszta 
volt és csendes, és a Tiszától el-
térő módon széles és szemétmen-
tes. Első megállónk helyszíne a 
Rákovec melletti kőbástya ma-
radványainál volt. És nem csalás, 
nem ámítás: annak idején Rákó-
czi és csapatai itt is jártak. Követ-
kező állomásunk már az éjszakai 
pihenőnk helyszíne volt. Így te-
hát kikötöttünk és sátrat vertünk. 

Többnapos vízitúra a Dnyeszteren

Vízre szálltak a nagycsaládosok
Amilyen gyorsan elrepült a nyár, olyan gyorsan elérkezett az a nyár-
végi péntek, amit 24 izgatott nagycsaládos már régóta várt. A hajnali 
órákban indultunk busszal Beregszászból, Tiszaújlakon felvettük a 
még hozzánk csatlakozókat, s belevágtunk egy olyan kalandba, ami 
úgy hiszem, meghatározó emlék marad mindannyiunk számára.

A társaság jó humora már itt is meg-
nyilvánult, hiszen jóízűen hecceltük 
egymást és versenyt csináltunk a sá-
torállításból.

Vacsora: akkor még nem sej-
tettük, hogy az akkor felbon-
tott  tusonka elkísér minket 
egész túránk során. De milyen 

jó is volt! Új értelmet kapott a 
„gyorsanvalamifinomat” elneve-
zés is a tusonkával való megbolon-
dítás révén. Az este családias, be-
mutatkozós, beszélgetős és vicce-
lődős volt. Az éjszakánk „viszony-
lag” csendesen telt!

Másnap reggel már 9 után vízre 
szálltunk. A második napunk volt a 
legtöbbet evezős. Cserélgettük is a 
katamaránokat kajakra és így for-
dítva. Ebéd után egy mesés kilátó-
ra gyalogoltunk fel, ahonnan szinte 
teljes egészében látszott a Dnyesz-
ter kanyon.

Viszonylag hamar kikötöttünk, 
és jött a már rutinná vált sátorállítás 
és a jól megérdemelt folyami tuso-
lás. Szása szombat este olyan bors-
csot készített, ami kevesebb mint egy 
óra alatt elkészült, és merem állítani, 
hogy olyan finomat még nem ettünk 
addig (persze a titkos összetevő sem 

hiányozhatott belőle: a tusonka). 
A jól megérdemelt és kiadós va-
csora elfogyasztása után minden-
ki hamar „ágyba” bújt, mert mit 
ne mondjak, fárasztó az evezősdi.

Vasárnap reggel: természe-
tesen aznap is Taraczközi Fe-
renc lelkész-nagycsaládos apu-
ka tartott áhítatot, hogy ne csak 
testi, hanem lelki táplálékot is 
vegyünk magunkhoz. Ezúton is 
köszönet a szolgálatért! A reggeli 
után gyors sátorbontás, és azon-
nal vízre szálltunk, amit meg-
nehezített pár arra tévedt tehén, 
de nekünk semmi sem jelentett 
akadályt (gondolom szólhatok 
a többiek nevében is)! Az irányt 
a végső cél felé vettük, a Vö-
rös-völgyi (Cservonográdi) vár-

rom és a nem messze tőle talál-
ható Dzsurinszkij-vízesés felé.

Könnyes búcsút vettünk Szá-
sától és Irinától, akik nélkül ez a 
túra talán nem is jöhetett volna 
létre ilyen formában, és elindul-
tunk Ivano-Frankivszkba, ahol 
azért már vártuk a találkozást 
sofőr bácsinkkal és a légkondis 
busszal. Aztán röpke 5-6 óra alatt 
már otthon is voltunk!

Mindent összevetve: sokat 
tanultunk a környezetünkről, a 
tájak szépségéről, az emberek 
vendégszeretetéről és nem utol-
só sorban arról, hogy van még 
bennünk tartalék! Olyan hatá-
rokat feszegettünk úgy testileg, 
mint lelkileg, amiket, azt gon-
dolom, nem is álmodtunk volna. 
Életre szóló élmény volt!

Dónát Zsuzsanna 
résztvevő

Ki ne ismerné a csillagsze-
mű juhász történetét! Ő volt 
az a bátor legény, aki nem 
hódolt be az egész biroda-
lomban elvárt szokásnak, 
s nem mondta a királynak, 
hogy adj’ Isten egészségé-

re?! S mennyire aktuális 
ma is ez a „mese”! Nem is 
nyithatta volna az új évadot 
jobb választással a Kárpát-
aljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház!

Kiválóan alakította a ki-
rályt Ferenci Attila, felesége 
szerepében meg Orosz Me-
linda remekelt. Nagyszerű-
en játszott Mónus Dóra a ki-
rálylány, Szilvási Szilárd meg 

Évadnyitó a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban

A csillagszemű juhász
a csillagszemű juhász szere-
pében. A rátermett kancellár-
asszonyt Gál Natália alakítot-
ta, míg a századost, aki foly-
ton csapja a szelet a kancel-
lárasszonynak, Szabó Imre. 
A „vitézek” (Sőtér István 

és Demeter Béla/Hete Já-
nos) játékukkal többször is 
megnevettették a nagyérde-
műt. A Gyevi-Bíró Eszter és 
Vidovszky György rendezte 
előadás végén aztán megérde-
melt volt a hosszan tartó taps. 

Az előadást a hónap folya-
mán Beregszász mellett több 
helyszínen s megtekinthetik az 
érdeklődők.

-baksa-

Szeptember első hétvégéjén 
a Vérke-parti város jazz-ze-
nétől volt hangos. Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátu-
sának szervezésében ugyan-
is ekkor valósulhatott meg 
az I. V4 Nemzetközi Jazz-
fesztivál.

A kétnapos rendezvény 
során a Beregszászi Aréna 
színpadán fel léptek a Vi-

segrádi Négyek és Ukrajna 
jazzegyüttesei. Mint arról ko-
rábban is hírt adtunk, a fesz-
tivált annak apropóján ren-
dezték meg, hogy idén nyár-
tól egy évig a Visegrádi Né-
gyek (V4) elnökségét Magyar-
ország tölti be.

A megnyitón Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzul-
ja kiemelte: a V4 a hasonló ér-
zelmi világra és kultúrára tá-
maszkodó, közös történelem-

Nemzetközi Jazz-fesztivál 
Beregszászban

mel rendelkező térség, ami-
ben egész Közép-Európa ben-
ne van, s ennek a térségnek a 
kultúráját szeretnék megosz-
tani a szomszédos országok-
kal is. Vladimír Kadlec, Cseh-
ország Lembergi Főkonzulátu-
sának konzulja megelégedés-
sel konstatálta, hogy a Viseg-
rádi Négyek közösen lépnek 
fel a térséget érintő kérdések-

ben, s egyre hangosabban hal-
latják szavukat. 

A házigazdák nevében 
Babják Zoltán, a Beregszászi 
kistérség polgármestere abbé-
li örömének adott hangot, hogy 
az utóbbi időben ismét több szá-
mos kulturális eseménynek ad-
hat otthont a Vérke-parti város. 

A közönség pedig megér-
demelt vastapssal jutalmazta a 
jazzfesztivál résztvevőinek pro-
dukcióját. 

-kósa-
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 Ernyei-Pallagi Marianna 
sem gondolta volna, hogy a ma-
nikűrös szakma lesz az, ahol 
kreativitását kiélheti. Ma mégis 
szívvel-lélekkel végzi hivatását. 
Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, 

itt is nőttem fel. A férjem ma-
gyarországi születésű, így ott él-
tünk pár évig, majd hazaköltöz-
tünk. Itthon több helyen is állást 
vállaltam, majd a beregszászi 
kórház szülészeti osztályán nő-
vérként tevékenykedtem. Igen 
tartalmas éveket tölthettem el 
ott, nagyon sokat tanultam, pozi-
tív légkört alakítottunk ki a kol-
légákkal. Egy idő után úgy érez-
tem, hogy váltanom kell, így ott-
hagytam a nővéri állást. Három 
gyermekem van – két lány és egy 
fiú. A kisebbik lányom manikű-
rösnek tanult. Egy ideig dolgo-
zott is a szakmában, de felha-
gyott vele. Aztán én és a nagyob-
bik lányom folytattuk tovább a 
szakmát. Ma már ő Budapesten 
dolgozik manikűrösként. Öt év-

Ernyei-Pallagi Marianna, a nővérből lett manikűrös

Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Az ember az 
élethelyzetei által változik, fejlődik, tanul. Lehet, hogy a korai ter-
veink között egyáltalán nem szerepelt a mostani foglalkozásunk, 
talán még csak futólag sem gondoltunk arra, hogy ezen a terüle-
ten találhatjuk meg a szakmai kiteljesedésünket, de nem minden 
változás rossz. Most értünk meg egy feladatra, most vagyunk jó 
helyen, jó időben.

vel ezelőtt nem gondoltam volna, 
hogy én ezzel fogok foglalkozni, 
de ma már el sem tudnám képzel-
ni, hogy mást csináljak.

– Hol tanulta a szakma alap-
jait?

– Kezdetben önszorgalomból 
képeztem magam. Majd, hogy mé-
lyítsem tudásomat, a beregszászi 
Kraszotka Plusz Szépségszalon-
ban képeztem magam tovább. En-
nek már négy éve. Az oklevelem 
megszerzése után több különböző 
szalonban dolgoztam. A Galaktika 
szépségszalon vezetője, Bagu Er-
zsébet felfigyelt a munkáimra, és 
felajánlotta, hogy dolgozzam nála. 
Azóta is ebben a szalonban várom 
vendégeimet.

– Minden kezdet nehéz…
– Nem volt könnyű az indu-

lás, ezt be kell valljam. Sokat kel-
lett tanulni, gyakorolni. Maxima-
lista személynek vallom magam, 
így, ha valami elsőre nem sikerül, 
addig próbálgatom, amíg tökéletes 
nem lesz. Emellett az önfejlesztés-
ben sem szabad leállni. A manikű-
rös szakma folyamatosan változik, 

így nekem is több továbbképzésen 
kell részt vennem, hogy lépést tud-
jak tartani az új trendekkel.

– Mi az idei manikűr 
trend?

–  A trendek változóak, 
sokfélék. A hosszú bezárt-
ság után a nyár eljövetelé-
vel sokan színes, feltűnő, 
kövekkel díszített körmö-
ket kértek. Emellett az al-
kalom is befolyásolja, hogy 
melyik vendég mit kér: es-
küvőre, keresztelőre hiva-
talos, vagy csak a hétközna-
pi szettjeit szeretné feldob-
ni egy-egy érdekes mintá-
val. Valamint a hölgy kora 
is mérvadó: a fiatalabbak 
bevállalósabbak, míg az 
idősebb korosztály a szo-
lidabb megoldásokat kere-
si. Ki kell emelnem, hogy 
a manikűrözést ma már 
nem csak a hölgyek veszik 
igénybe: az urak ugyan-
úgy felkeresnek bennün-
ket, hisz ők is szeretnék, 
ha szép, ápolt körmeik len-
nének.

– Hogyan oldották meg 
a pandémia miatti lezárá-
sokkal járó nehézségeket?

– Egy nem mindennapi 
helyzettel találtuk szembe 
magunkat tavaly tavasszal. 
Sokáig zárva kellett tarta-
nunk, bizonytalanok vol-
tunk, nem tudtuk, hogy mi 
is lesz tovább. Majd újra 
nyithattunk. Kezdetben azt vet-
tem észre, hogy a vendégek is 
félnek kicsit, nem kerestek any-

nyian. Azonban mára megválto-
zott a helyzet: sokan veszik igény-

be szolgáltatásainkat, amire büsz-
ke vagyok.

– Mit jelent önnek a szakmája?

– Nagyon szeretem csinál-
ni. Korábban nem is gondol-

tam volna,  hogy 
ezzel fogok fog-
lalkozni ,  de úgy 
érzem, itt kiélhe-
tem a kreativitáso-
mat, megvalósítha-
tom önmagamat. Ez 
egy olyan szakma, 
amely beszippant, 
magával ragad. Egy 
szakember számára 
nincs is nagyobb el-
ismerés, mint ami-
kor a vendég öröm-
mel távozik a sza-
lonból. 

– Hogyan tud 
töltekezni?

– Be kell vall-
jam, szabadidőm 
nem sok van, szin-
te minden nap dol-
gozom, majd el-
végzem az ottho-
ni teendőket. Ami-
kor időm engedi, az 
interneten olvasga-
tok, oktatóvideókat 
nézek, tanulom a 
l egú jabb  min tá -
kat. Szerencsésnek 
mondha tom ma-
gam, mert a csalá-
dom mindenben tá-
mogat, és büszkék 
arra, amivel foglal-
kozom, hogy én ezt 
ennyire szeretem.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Vitaminokhoz a szervezetünk 
sokféle táplálékból juthat, a 
kérdés csak az, hogy mikor, 
miből és milyen mennyiség-
ben érdemes magunkhoz ven-
ni belőlük. Ehhez ad útmuta-
tást táblázatunk, mely meg-
mutatja, mikor a leghatáso-
sabb az egyes vitaminokat bő-

Napszak Vitamin Hatás Megtalálható Napi szükséglet

(mg;μg=mikrogramm)

Forrás

Reggel A Erősíti a bőrt és a
csontokat, javítja a

látást

Tojás,
sárgarépa, sajt,

teljes tej

Nők: 0,8
Férfiak: 1

1 mg/6g
máj

B6 Jó, energikus
közérzet

Búzacsíra,
banán, dió,
mogyoró

Nők: 1,6-2
Férfiak: 1,8-2

1,2 mg/1db
banán

C Antibiotikus és
gyulladásgátló,

javítja a koleszterint-
háztartást 

Alma,
narancs, kivi

Nők: 60-75
Férfiak: 60-75

200
mg/2db
paprika

E Immunerősítő Magas értékű
növényi olajok

Nők: 9-10
Férfiak: 9-10

12 mg/2
teáskanál
olívaolaj

Délben D Erősíti a csontokat, a
fogakat és a bőrt

Tengeri halak Nők: 5 μg
Férfiak: 5 μg

5 mg/90g
laposhal

Este B1 Erősíti a szívet és az
ereket, regenerálja az

idegrendszert

Gabonafélék,
gyümölcsök,

burgonya

Nők: 1,1
Férfiak: 1,3

1 mg/2db
héjában

főtt
krumpli

B2 Javítja az
anyagcserét, haj- és

körömnövesztő

Tej,
tojássárgája,

pisztráng

Nők: 1,5
Férfiak: 1,7

1,3
mg/150g
pisztráng

B3 Méregtelenít,
vértisztító hatású 

Vörös húsok,
szárnyasok

Nők: 15
Férfiak: 20

15
mg/150g
marhahús

B12 Élénkíti az
anyagcserét,

vérképző és érvédő

Marhahús,
halak, rákok

Nők: 1-3 μg
Férfiak: 1-3 μg

3 mg/50g
rák

Az Ugocsa Egyesülettel karölt-
ve valósult meg az I. Hagyo-
mányőrző Szilvalekvárfőzés 
a Tiszaháti Tájmúzeumban. 
Nagy Margit igazgató kezde-
ményezésére a közel 24 órás 
program tartalmas kikapcso-
lódást biztosított a környék la-
kosainak és a meghívott vendé-
geknek. Az időjárás is kedvező-
en alakult, a nap igazi nyárutós 
hangulatot biztosított melenge-
tő sugaraival. A vidám csevely, 
kedélyes beszélgetés pedig jót 

tett a léleknek. Aki eljött, lel-
kesen dicsérte a friss lekvárral 
megkent málésütit és a vendég-
szeretetet.

Az idelátogatók hajnali há-
romtól másnap éjjel egy óráig 
főzték üstben a lekvárnak va-
lót. Aki szerette volna kipróbál-
ni, milyen is egy igazi hagyomá-
nyos szabadtéri lekvárkészítés, 
bátran az üst közelébe ülhetett, 
és kedvére kavarhatott egyet-
egyet. 80 literes kondérban főtt a 
hasítószilva, és a készülő finom-

Első hagyományőrző 
szilvalekvárfőzés a skanzenben

ságból kóstolót kaptak a résztve-
vők. A skanzen megtelt élettel, a 
„tanító háza” körül csakúgy sür-
gött-forgott a közönség.

Nem titkolt célja a rendez-
vénynek, hogy megőrizze a Ti-
szaháton még népszerű tevé-
kenységet, az üstös lekvárfőzést, 
nem engedve, hogy feledés-
be merüljön ez a hasznos szép 
szokás. „Mint igazi történelmi 
örökséget kell továbbvinni azok-
nak, akik még emlékeznek rá” 
– ez adta az alapötletet, mond-

ták a szervezők. A déli órák-
ban a Péterfalvai kistérség ön-
kormányzatának munkatársai is 
megérkeztek, közelről tesztelve 
a rotyogó édességet. A kulturális 
élet népszerűsítésére sok építő 
jellegű javaslat hangzott el, ami 
biztató a tiszaháti falvak jövő-
jét tekintve. Az őszi programok 
közeledtével már csak az a kér-
dés nyitott, lesz-e idén kényszer-
stop a köz- és kulturális életben 
(is) vagy sem. 

Bodnár Diána

Ketyeg a vitaminóra
séggel tartalmazó élelmiszerek 
elfogyasztása. 

Jó tudni, hogy a vitaminokat 
úgy is csoportosítják, hogy vízben 
vagy zsírban oldódnak-e. Ez azért 
fontos, mert a vízben oldódóak fel 
nem használt része a szervezetbe 
jutásuk után néhány órával már a 
kiválasztás során eltávozik, míg a 

zsírban oldódóak elraktározód-
nak, s így esetleges túladagolá-
suk is bekövetkezhet. Ezért ér-
demes a napi szükségletekkel 
tisztában lenni. A legtöbb vi-
tamin vízben oldódik (közü-
lük egyetlenként a B12 marad 
meg hosszabb ideig a szerve-
zetben), míg a zsírban oldódó-
ak: A, D, E, F, K. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Tanulni sohasem késő



Csütörtök Szeptember 16.

Köszöntjük edit nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 13.

Köszöntjük Kornél nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 14.

Köszöntjük Szeréna, roxána nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 15.

Köszöntjük enikő, Melitta nevű olvasóinkat!
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05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 A dadus
Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török drámasor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:15 XXI. század - a

legendák velünk 
élnek

23:45 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

01:00 Autogram
01:45 A bosszú

Török drámasor.

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Am.-kolumbiai drá-
masor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák

Magyar filmsor.
20:40 Totem
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár!
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
02:35 Next - A kód

Amerikai filmsor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

- Titkok a 
konyhából

13:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Kékfény
21:30 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:35 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:35 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:25 A világörökség 
kincsei

01:45 Divat & dizájn
02:10 Novum: Stonebass

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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Nép-

táncosok Bálja, 
Makám Együttes

09:05 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

11:00 Református 
magazin

11:30 Maga lesz a férjem
Magy. filmvígjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Sárpilis
17:55 Ízőrzők: 

Somogyszob
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek

04:25 Szabadidő
05:00 Sportlövészet
05:30 Gyémánt Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
08:20 Szabadidő
08:50 Forma 2 – 

Futam
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
13:35 Forma 2 – 

Futam
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
20:00 OTP Bank Liga
22:30 Sporthíradó
01:50 K&H férfi 

kézilabda liga

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török drámasor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
23:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

00:55 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:10 A bosszú
Török drámasor.

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Am.-kolumbiai drá-
masor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák

Magyar filmsor.
20:40 Totem
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár!
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
02:35 Next - A kód

Amerikai filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

 - Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Önök kérték
21:35 A vörös ajtó

Olasz krimisor.
22:30 Kenó
22:40 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:40 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:45 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:40 Új idők, új dalai
02:10 Divat & dizájn

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 Esély
06:15 Planet 21
06:40 Magyar gazda
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Táncház: Muzsi-

káltam én
08:55 Élő népzene
09:25 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

10:45 Isten kezében
11:15 Az elsőszülött

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők: Őcsény
17:55 Ízőrzők: Aldebrő
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Lehettem volna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Lehettem volna

04:40 Forma 2 – Futam
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
12:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
14:30 Boxutca
15:00 Kézilabda 

magazin
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:45 Fradi Tv
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:15 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
23:45 Fradi Tv
04:00 Kerékpártúra

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

00:20 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:35 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Am.-kolumbiai drá-
masor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák

Magyar filmsor.
20:40 Totem
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár!
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
02:35 Next - A kód

Amerikai filmsor.

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 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:05 Örvény
Angol romantikus 
dráma

23:40 Kenó
23:50 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:50 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:45 Divat & dizájn

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'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház
09:10 Élő népzene
09:40 Élő népzene
10:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:45 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

11:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó

11:45 Fájó kritika
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:10 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Kocs
17:55 Ízőrzők: Jenő
18:25 1100 év Európa

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Benyovszky Mó-

ric és a 
malgasok földje

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Fájó kritika

Tévéfilm

04:25 Skipper
05:05 Hajime
05:30 Góóól!2
06:30 Sporthíradó
07:30 Gyémánt Liga
08:25 Vollé!
08:55 Boxutca
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van a

levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Brandmánia
23:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:10 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:20 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka
Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Am.-kolumbiai drá-
masor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák

Magyar filmsor.
20:40 Totem
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár!
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
02:35 Next - A kód

Amerikai filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-Adria
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:10 Szívzűr

Magyar filmvígjáték
23:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:35 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 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház
09:05 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

11:05 Jó embert keresünk!
11:15 Találkozás
11:35 Közbejött apróság

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:40 Alpok-Duna-Adria
14:15 Planet 21
14:35 Noé barátai
15:05 Család-barát
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: 

Kétbodony
17:50 Ízőrzők: 

Örményes
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Benyovszky Mó-

ric és a 
malgasok földje

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

05:15 Forma 2 – Futam
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
14:30 Aranyoroszlánok
17:00 Sporthíradó
18:50 Pecatúra
19:25 Vívás
19:55 Dvsc
20:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa-

Liga
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
00:30 Dvsc
01:00 Vívás
01:35 Pecatúra



Szombat Szeptember 18.

Köszöntjük Diána nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 19.

Köszöntjük Vilhelmina nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 17.

Köszöntjük Zsófia, Hajnalka nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet. 
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizeTeTT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
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04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 A dadus
Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

00:25 Itthon nyaralunk 
- Visegrádi ősz

01:10 A Partiállat
Amerikai vígjáték

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka

Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Am.-kolumbiai drá-
masor.

14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák

Magyar filmsor.
20:40 Totem
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár!
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
02:35 Next - A kód

Amerikai filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Katharina meg
oldja - Az újra-
kezdés
Romantikus film

22:00 Kenó
22:15 Az új élet ígérete

Olasz családi film-
sor.

00:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

01:00 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:55 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 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:30 Táncház
09:00 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

10:55 Isten kezében
11:25 Éljen az egyenlőség

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Püspökkenyér
14:40 Multiverzum
15:10 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Gátér
17:50 Ízőrzők: Legénd
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Szép lányok 

ne sírjatok
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Aranyok aranya
23:00 Aranyok aranya
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Szó-nyomozó
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Szép lányok 

ne sírjatok
Magyar játékfilm

02:45 Éljen az egyenlőség
Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
08:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:40 UEFA Európa-

Liga
17:00 Sporthíradó
17:15 Dvsc
17:45 Női labdarúgó 

magazin
18:25 Mtk tv
19:00 Bajnokok Klubja
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 Bajnokok Klubja
23:30 Mtk tv
00:00 Női labdarúgó 

magazin
00:35 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:50 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:25 Teleshop
10:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
10:50 Brandmánia
11:35 Autogram
12:20 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

13:30 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

14:40 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

15:55 A vizesnyolcas
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:10 Red Line: 
Végzetes lövés
Amerikai filmsor.

22:05 Éjszakai játék
Am. akcióvígjáték

00:10 A szerelem vak
Amerikai romanti-
kus film

02:35 Bosszú
Török filmsorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:05 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:15 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.
08:45 Trendmánia
09:25 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami 
család 2021

10:00 #Újraindulás
10:40 Új ház épül
11:15 Poggyász
11:55 Innovátor
12:30 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:10 Robin Hood, a 

tolvajok fejedelme
Amerikai történel-
mi film

16:20 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:45 Sztárban sztár 

leszek!
22:00 A múmia

Amerikai, japán, kí-
nai kaland film

00:25 A politika 
fogságában
Szlovák dráma film

02:50 Orville: Álcák
Amerika vígjáték 
sorozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
09:35 A világörökség 

kincsei
09:55 A világ madár-

távlatból
10:35 Család-barát

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők: 

Szomolya
13:25 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

14:25 Partitúra: 
Érd-Budaörs

15:25 Katyi
Magy. filmvígjáték

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Drágám, a köly-

kök összementek!
Angol filmvígjáték

21:15 A mélység 
kalandora
Életrajzi film

23:15 Kenó
23:25 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

00:30 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn

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 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Opera Cafe
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?!
09:25 Négy szellem
10:20 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

10:50 Öt kontinens
11:20 Rákóczi induló

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
17:45 K&H férfi 

kézilabda liga
19:50 Triatlon: Ham-

burg - női 
sprintverseny

21:35 Építők
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Mókatár
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:35 Katyi

Magyar filmvígjáték

04:20 Aranyoroszlánok
05:00 UEFA Európa-

Liga
10:10 Szabadidő
10:45 Felvezető 

műsor:
Kajak-kenu

11:00 Kajak-Kenu 
Világbajnokság

13:00 Értékelő műsor: 
Kajak-kenu

13:20 Bringasport
13:40 Kékek
14:15 Építők
14:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Góóól!
22:45 Triatlon: Ham-

burg - férfi 
sprintverseny

03:10 Női labdarúgó 
magazin

04:55 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsorozat

09:10 Teleshop
10:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:50 Itthon nyaralunk 

- Visegrádi ősz
11:40 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:15 Házon kívül
12:50 Fehér Agyar 2.

Am. kalandfilm
15:20 A hihetetlen 

család 2.
Amerikai animáci-
ós kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:45 Beépített szépség
Amerikai akcióvíg-
játék

00:15 Portré
01:00 Megan Leavey

Amerikai film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animáci-
ós sor.

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék

08:15 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:25 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:55 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:25 Fald fel
10:00 ÉletTerek
10:40 Több mint TestŐr
11:15 SuperCar
11:55 Életmódi
12:30 Brandépítők
13:10 Konstruktíva
13:45 Vuk

Magy. animációs film
15:25 Indiana Jones és 

a végzet temploma
Am. akció film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:30 Sztárban sztár 

leszek!
22:00 A sötét ötven 

árnyalata
Am. dráma film

00:40 Daylight - 
Alagút a halálba
Am. dráma film

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:30 Katolikus krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:25 Találkozás
09:40 Jó embert 

keresünk!
09:55 Útmutató
10:20 Református 

ifjúsági műsor
10:25 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:35 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:45 Unitárius magazin
11:10 Az utódok 

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Forradalom a 

genetikában
14:20 Édes anyanyelvünk
14:35 Elsietett házasság

Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:15 Magyarország 

finom
16:30 Hogy volt?!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Toldi: Előhang

Animációs filmsor.
19:45 Toldi: ének

Animációs filmsor.
20:10 Kellemes húsvéti 

ünnepeket!
Játékfilm

21:50 A skarlát betű
Angol filmdráma

00:00 Kenó
00:10 New York-i 

történetek
Angol játékfilm

02:10 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

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 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember

08:30 Noé barátai
09:05 Novum
09:30 Önök kérték
10:25 Ízőrzők:

Szomolya
10:50 Térkép
11:20 Hazajáró
11:55 A historizáló épí-

tészet kiemelke-
dő emlékei Bu-
dapesten

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:00 Vívás
14:35 Triatlon
16:30 Építők
17:00 Kékek
22:05 Hangvarázsló
22:40 Saskarom
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:00 Dvsc
05:30 Építők
05:50 Kékek
06:20 Bajnokok Klubja
07:10 Kajak-Kenu 

Világbajnokság
08:10 Múlt és Jelen
10:45 Felvezető műsor: 

Kajak-kenu
11:00 Kajak-Kenu 

Világbajnokság
12:45 Értékelő műsor:

Kajak-kenu
13:00 Jövünk!
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Góóól!
14:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Góóól!
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
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Ezt a kérdést azért vetem fel, 
mivel úgy érzem, hogy a leg-
több termelő szinte félvállról 
veszi ezt a kérdést, és lényegé-
ben úgy gondolja, hogy talán 
nem is kell ezzel a dologgal fog-
lalkoznia.

Nos: miért is olyan 
fontos a vetőmag csá-
vázása? Azért, hogy 
megvédjük a leen-
dő növényeket egyes 
kórokozóktól és kár-
tevőktől.

Szeretnék rész-
letesen beszámolni 
Önöknek a legelterjedtebb kór-
okozókról, amelyek károsítják 
az őszi kalászosokat, amelyek a 
vetőmag által fertőznek. A legve-
szélyesebb kórokozó a fuzárium 
gombák, amelyeknek több mint 
tíz fajtája károsítja a gyökér-
rendszert, amitől a növények el-
halnak. Van egy másik fajtája a 

Miért kötelező a vetőmagok 
csávázása?

fuzárium gombának, amit úgy hív-
nak, hogy kalászfuzárium. Ezek a 
gombák magát a kalászban levő 
szemeket károsítják, de különösen 
veszélyes az őszi búzáknál, mert 
lényegében minőségi változásokat 

okoznak, például lényege-
sen csökkentik a búza mi-
nőségi mutatóit, például a 
kenyérbúzának szánt ter-
mést már csak az állatok 
etetésére tudjuk használni.

A felsorolt betegségek 
csak a vetőmagon keresz-
tül tudják megtámadni a 
növényeket, ezért kötelező 

speciális csávázó szerekkel a vetés 
előtt legalább 5-7 nappal csávázni.

Szeretném a termelők figyel-
mét egy másik fontos tényezőre is 
felhívni – amit mindenkinek tudnia 
kell, aki őszi kalászosokkal foglal-
kozik és jó terméshozamot akar el-
érni. Ne sajnálja az anyagiakat: csak 
jó minőségű csávázott és fémzárolt 

vetőmagot vásároljon! A gyakor-
lat azt bizonyítja, hogy megéri, a 
terméshozam ezeken a táblákon 
10-20%-kal magasabb, ami lé-
nyegében kompenzálja a vető-
mag magas árát.

Sokan érdeklődtek a terme-
lők közül, hol is lehet vásárolni 
jó minőségű vetőmagokat (búza, 
árpa, tritikálé). A legközelebbi 
forgalmazó cég, ami itt találha-
tó Kárpátalján, az „Eridon” cég 
Munkácson. Igaz, egy mázsa ve-
tőmag ára 1200-1400 hrivnyába 
kerül. Az „Eridon” cég elérhe-
tősége: 067618159, Trompák 
Vaszilt keressék.

A 2021-es év bebizonyítot-
ta, hogy csak azok a gazdák ér-
tek el jó eredményeket, akik jó 
minőségű vetőmagot vetettek el 
a földbe. Hogy a jövőben is így 
legyen, már most mindenkinek 
készülnie kell a talajelőkészítő 
munkálatokhoz.

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

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Lezajlott az aratás, a gazdák 
lassan már az ősziek vetésé-
hez készülődnek. S habár a ter-
ményárak az elmúlt két évben 
megemelkedtek, a termeszté-
si költségek emelkedése miatt 
a jövedelmezőség határán van 
ez az ágazat is. Sajnos, még a 
szalma értékesítésé-
ből eredő kis „pré-
miumra” sem számít-
hatnak sok esetben a 
gazdák, mert az állat-
állomány folyamatos 
csökkenése okén nem 
igazán van kereslet 
rá. Ott van hát az 
aratás után a szalma 
a mezőn, amivel valamit kezde-
ni kellene, hisz így csak zavar-
ja a későbbi talaj-előkészítést. 
A talajba történő visszajutta-
táshoz vagy már az aratáskor 
fel kellett volna aprítani a szal-
mát kombájnra szerelt adap-
terrel, vagy utólag kell végre-
hajtani ezt a műveletet. A kom-
bájnosok nem szívesen vállal-
ják ezt, mivel a nagy hőség-
ben amúgy is gyakran túlme-
legedő motoroknak nem hiány-
zik még kb. 50 kW-nyi plusz-
terhelés. Az utólagos szecská-
zás pedig nem nagyon terjedt 
el vidékünkön, habár az Egán 
Ede pályázatoknak köszönhe-
tően néhány gazda beszerez-
te az ehhez szükséges gépeket.

Több gazda is feltette a kér-
dést, hogy nem lehetne-e a csa-
ládi házakat fűteni vele? Ugyan-
is a lakossági földgáz ára elvileg 
fixálva van a fűtési szezon végé-
ig, de a helyzet nagyon bizonyta-
lan. Ráadásul a tűzifa beszerzé-
se is egyre nehezebb és drágább.

Ebben a cikkünkben megpró-
báljuk megtárgyalni a szalmában 
rejlő lehetőségeket, de a felme-
rülő problémákat is.

Megéri-e?
Egy átlagos, 4-5 tagú csa-

lád 100-120 m2-es családi házá-
nak fűtésére évente mintegy 3-4 
ezer m3 földgáz megy el időjá-
rástól és vérmérséklettől füg-
gően. A mi családi házunk ese-
tében mintegy 3600 m3. Ennyi 
földgáznak a fűtőértéke mintegy 
30.000 kWh, tehát ennyi hőener-
gia megy el átlagosan egy tipi-
kus családi ház fűtésére. A szal-
ma elméleti fűtőértéke a tűzifá-

Mi legyen a szalmával?
val vetekszik ugyan, de a rosszabb 
elérhető hatásfok miatt a tényleges 
fűtőértéke valamivel alacsonyabb, 
kb. 2,5 kWh kilogrammonként. Egy 
kis számítás után azt az eredmény 
kapjuk, hogy a fent leírt földgáz 
kiváltására mintegy 12 tonnányi 
szalmát kellene bekészleteznünk. 

A hektáronként betaka-
rítható szalma mennyi-
sége kb. 2-3 tonna. El-
osztva a szükséges szal-
ma mennyiségét a hek-
táronkénti hozammal, 
azt kapjuk, hogy átla-
gosan 5 hektárnyi terü-
let szalmatermése kelle-
ne a családi házunk ki-

fűtésére. Sok családi gazdaság ese-
tében ez a terület talán még rendel-
kezésre is áll.

A következő kérdés a fent em-
lített szalmamennyiség tárolása. 
A 12 tonna szalma 15 kg/bála át-
lagos súllyal számolva mintegy 
800 bála szalmát jelent, aminek az 
össztérfogata 200 m3!  Ismerve a 
szűk telekméreteket, nem sok he-
lyen van mód ennek a mennyiség-
nek a megfelelő a tárolására. 

Ha a fenti problémákat meg tud-
juk oldani, akkor jön a gazdaságos-

sági kérdés, tehát hogy megéri-e át-
térni a szalmával történő fűtésre. 
Nos, a 3600 m3 földgáz ára jelenleg 
mintegy 30000 hrivnya. A 800 bála 
szalma ára nagyon változó. Akinek 
meg van hozzá a saját gépparkja, 
annak 6-8 hrivnyából kijön egy-egy 
bála szalma, míg készen megven-
ni ennek legalább duplájába, tehát 
kb. 15 hrivnyába kerül. Tehát a 800 
bála szalma ára úgy 12 000 hrivnya. 
Ehhez jön még a szalmabálák el-
égetésére alkalmas kazán költsé-
ge, ami 1000 dolláros árral és 5 év 
megtérüléssel számolva még évi 
5000 hrivnya. Ez összesen 17000 
hrivnya. Tehát a földgáz-fűtés ki-

váltása szalmával gazdaságilag 
megtérülő befektetés, mintegy 
40-45%-os megtakarítást ered-
ményez, ami egy átlagos családi 
ház esetében évi 13000 hrivnya.

Mielőtt legyintenénk a 13000 
hrivnyás megtakarításra, jusson 
eszünkbe, hogy a szalma meg-
vásárlásával a helyben lakó gaz-
datársainknak adunk munkát és 
megélhetést, nem pedig a gázki-
termelő cégek milliárdos tulajdo-
nosainak a vagyonát gyarapítjuk!

Műszaki megoldások
A szalma mint fűtőanyag na-

gyon nehezen hasznosítható. En-
nek több oka is van. Az egyik ne-
hézséggel, a viszonylag kis sűrű-
ségből eredő nagy térfogatigény-
nyel már a készletezés problémá-
jánál foglakoztunk. Azonban a 
kis fajlagos sűrűségnek a követ-
kezménye az is, hogy a szalma-
tüzelésű kazánunknak viszony-
lag nagy térfogatú tüzelő befo-
gadására kell alkalmasnak len-
nie. Ennek a következménye a 
viszonylag nagy konstrukciós 
méretekből eredő magas vételár.

A másik műszaki probléma a 
folyamatos, szabályozható, ma-
gas hatásfokú égés biztosítása. A 
kárpátaljai viszonyok között leg-
egyszerűbben talán az előtét-tü-
zeléses megoldás alkalmazható. 
Ezt a hagyományos vegyes tü-

zelésű kazánhoz lehet csat-
lakoztatni, s a rostélyon ke-
resztül befújt primer-, vala-
mint a lángcsatornába be-
juttatott szekunder levegő 
szabályozásával viszonylag 
magas hatásfokú égést tu-
dunk elérni, miközben a tá-
roló részbe viszonylag nagy 
mennyiségű szalmát be tu-
dunk helyezni.

A páncélszekrényre ha-
sonlító klasszikus nagy tűz-
terű szalmabála kazánokat 

nyugaton általában a farmok hő-
energia igényének biztosításá-
ra használják. A tűzteret a nagy-
méretű szögletes-, vagy körbálák 
méretére szabják. A minél tökéle-
tesebb égési folyamatot itt is le-
vegő befújással oldják meg.  

A harmadik, legkorsze-
rűbb típus kétségtelenül a 
szalmaaprítékot égető berende-
zés, hisz itt érhető el a legmaga-
sabb hatásfok. Azonban a magas 
ára miatt gyakorlatilag csak a hő-
erőművekben használják.  

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A vízben és cukorban gazdag gyümölcsök viszonylag gyorsan 
romlanak. Felületükön penészgombák és egyéb apró szerveze-
tek telepednek meg, amelyek a kedvező táptalajon gyorsan sza-
porodva, tönkre teszik a gyümölcsöt. Ez a romlási folyamat még 
gyorsabb akkor, ha a gyümölcs már eleve fertőzött. A romlás kés-
leltetésére a gyümölcsöt már évszázadok óta hűvös kamrában, 
pincében vagy veremben tartották.

A gyümölcsök érése bonyolult folyamat, amelynek során a cuk-
rok és savak mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya állandó-
an változik. A fogyasztó számára az az érés legkedvezőbb állapota, 
amikor a cukor és a sav aránya a gyümölcsben a legkellemesebb. Ezt 
az állapotot egyes gyümölcsök csak a fán érhetik el, míg más gyü-
mölcsök érése a leszedés után is tovább folyik. Ezt utóérésnek ne-
vezik. A kajszi- és az őszibarack például a kosárban is utóérik, de 
a szilva és a szőlő érési folyamata megszakad abban a pillanatban, 
amikor a gyümölcsöt leválasztjuk. Az utóérő téli almában, téli kör-
tében a számunkra előnyös folyamatok tovább zajlanak. Szín-, il-
lat- és zamatanyagok alakulnak ki, amelyek a gyümölcs fogyasztá-
sát kellemesebbé teszik.

A téli almát és a téli körtét nem is lehetne teljes beérésükig a fán 
tartani, hiszen akkor csak novemberben szüretelhetnénk, amikor az 
őszi esők és a korai fagyok már veszélyeztetik a gyümölcs épségét. 
Az is közismert, hogy a birs és a naspolya csak huzamosabb tárolás 
után, karácsony vagy újév táján válik fogyaszthatóvá.

A gyümölcsök egy másik csoportja a fáról való leszedés után nem 
érik tovább. Ilyenek a cseresznye, a meggy, a szilva és a csemege-
szőlő. Ha ezeket éretlenül szedjük, kénytelenek leszünk később is 
savanyúan elfogyasztani.

A katalógusok és a szakkönyvek rendszerint meghatározzák az 
egyes gyümölcsfajták érési, illetve szüretelési időpontját. Ez azon-
ban évjáratok szerint 1-2 hetet is ingadozhat. Kalendárium alapján 
nem lehet szüretelni!

Az érés befejezése után a gyümölcsök már nem sokáig maradnak 
meg a fán, hanem túlérve lehullanak. Nagyon gyakori, hogy ezek a 
gyümölcsök molyosak, pajzstetvesek, moníliásak és egyéb kártevő-
vel vagy kórokozóval fertőzöttek. Kertünk következő évi növény-
védelmén sokat segíthetünk azzal, ha a lehullott gyümölcsöt gondo-
san összeszedjük és megsemmisítjük, mert a hullott gyümölccsel te-
rített fa alja nemcsak csúnya látvány, de káros is.

Aki a házikertben szüretel, jelentős előnyt élvez a nagyüze-
mi kertésszel szemben. A házikerti fákon termett gyümölcs legna-
gyobb része ugyanis azonnal fogyasztásra kerül, vagy egy-két napi 
tárolás után jut el a család, a rokonok, barátok vagy ismerősök asz-
talára. Ezért lehetőség adódik arra, hogy kevés kivételtől eltekint-
ve a gyümölcsöket éretten, fogyasztási szempontból optimális idő-
pontban szedjük le a fáról.

Mikor szüreteljük a 
gyümölcsöket?

A Kárpát-medence legelterjedtebb gyümölcsfaja a szilva. Házak 
táján, kertekben, szőlő között, szórványban, a Tisza árterében és 
rendezett ültetvényekben terem ez a gyümölcs, amelyet igényte-
lennek szoktak nevezni, de nem az, csupán szerény és türelmes.

Akkor is terem némi gyümölcsöt, ha nem törődnek vele, de sok-
szorosan meghálálja, ha művelik a talaját, metszik a koronáját, vé-
dik a betegségektől és kártevőktől. Szép és igen ízletes gyümöl-
csöt érlel, amelyet sok-
féleképpen lehet hasz-
nosítani: friss gyümölcs-
ként családi fogyasztásra 
és kereskedelmi áruként 
hűtőházban tartva, vagy 
mélyfagyasztva, de lehet 
belőle kiváló lekvárt főz-
ni, szilvás gombócot ké-
szíteni, pálinkát (szilvó-
riumot) főzetni belőle és 
aszalni.

A korábbi századok-
ban a Besztercei szilvá-
ból készült aszalvány magyar specialitásnak számított és nagy ke-
resletnek örvendett egész Közép-Európában. (Ma már alig ismert fi-
nom-aszalványt is készítettek belőle Szultána néven: az aszalt szil-
vát kimagozták és a mag helyére egy gerezd diót vagy egy hámo-
zott mandulát dugtak.)

A szilvának sok fajtája ismert nálunk: külterjes körülmények kö-
zött érett a Bódi és a Potyó szilva, amely főként pálinkafőzésre hasz-
nosult, de két évszázadon keresztül tartotta a biztos hegemóniáját a 
Besztercei, valamint a még finomabb zamatú Besztercei muskotály 
fajta. Ezeket, sajnos végzetesen fenyegeti egy vírus, a sarka-vírus 
(plum pox), amely a gyümölcsök korai lehullását okozza és véde-
kezni nem tudunk ellene!

A kedvelt Besztercei szilva helyét más fajták veszik át: a Szer-
biából származó Cacanska rana, a Cacanska rodna és a Cacanska 
lepotica, az amerikai eredetű Stanley és a Bluefree, a japánból im-
portált Burbank, az Abundence és a francia (aszalásra különösen al-
kalmas) Ageni.

Nincs vele sok gond, biztonságosan, sokat és értékes gyümölcsöt érlel 
a szerény, illetve a nemtudom szilva!

A szerény szilva: finom 
gyümölcs, kevés gond
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A baleset szeptember 5-én történt a 
rahói járási Barnabás (Kosztilivka) 
falu közelében.

A megyei rendőrség tájékoztatása sze-
rint bejelentés érkezett arról, hogy a tele-
fonáló látott egy motorkerékpárt, amely 
eltűnt a látómezejéből, de a hangok szerint 
balesetet szenvedett. Később ismertté vált, 
hogy a Geon 200 motorkerékpár 17 éves 
sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett a 

Egy 17 éves motorkerékpáros vesztette életét 
Kárpátalján

Munkács–Rohatin–Lviv gépkocsiúton. A 
motoros Rahó irányából Barnabás felé ha-
ladt, amikor letért az útról, előbb az árok-
ba hajtott majd egy kőfalnak ütközött. Egy 
másik 17 éves fiú is vele utazott, mindket-
ten barnabási lakosok.

Sajnos a motorkerékpáros a helyszínen 
meghalt, utasa kórházba került. Ő egyéb-
ként részeg volt. Az ügyben eljárást indí-
tottak, írja a mukachevo.net.

Az eset Munkácson történt. A rendőr-
ség közleménye szerint egy nő pisztoly-
lyal a kezében sétált a játszótéren, és 
telefonon beszélt a Podhorjano lakóne-
gyedben, adja hírül a mukachevo.net.

Fegyverrel a kezében sétált egy nő a 
játszótéren

A videót az Instagram közösségi olda-
lon tették közzé. A felvételen jól látszik, 
hogy a nő veszekedett valakivel. Azt is 
feltételezik, hogy ittas állapotban volt. A 
rendőrség ellenőrzi az eset körülményeit.

Augusztus 31-én érkezett a bejelen-
tés a Nemzeti Rendőrséghez, miszerint 
egy ungvári üzlet kasszájából jelentős 
mennyiségű pénz tűnt el, számol be a 
mukachevo.net.

A térfigyelő kamerák segítségével a 
rendőröknek sikerült azonosítani a tet-

Kétezer dollárt lopott egy kiskorú egy ungvári 
üzletből

test, aki egy 15 éves helyi lakos. A fiú-
nál 1500 dollárt és 8800 hrivnyát talál-
tak, az ellopott pénzösszegből már sike-
rült költenie is.

Az ügyben tart az eljárás, a lefoglalt 
pénzt hamarosan visszajuttatják a tulaj-
donosnak.

Augusztus 31-én hajnali 4 óra 45 perc-
kor a tűzoltóság bejelentést kapott az 
Ilosván található egyik szálloda- és ét-
teremkomplexumban keletkezett tűz-
ről, számol be a pmg.ua.

A tűz a Gagarin utcában lévő épület 
tetején ütött ki. A földszinten kávézó mű-
ködik, a második szinten étterem, a tető-
térben pedig a szállodai szobák kialakí-
tásának munkálatai folytak. Összesen 6 

Lángokban állt egy ilosvai szálloda
tűzoltóegység vett részt az oltásban. A 28 
tűzoltó Ilosváról, Dolháról és Husztról 
érkezett a lángok megfékezése céljából 
a helyszínre.

Közös erőfeszítésekkel 5 óra 45 percre 
sikerült lokalizálniuk a tüzet, és 6 óra 55 
perckor végül eloltották azt. A lángok 450 
négyzetméteren rongálták meg a komple-
xum tetőzetét. Vizsgálják a tűz okát és tart 
a kárfelmérés.

Augusztus 28-án a késő esti órákban 
érkezett a bejelentés a rendőrséghez, 
miszerint közlekedési baleset történt 
a rahói járási Nagybocskón, adja hí-
rül a pmg.ua.

Az információk szerint egy VAZ és 

Tragikus baleset történt Nagybocskón
egy Audi ütközött össze. A baleset kö-
vetkeztében a VAZ utasa és sofőrje sérült 
meg, mindkettőjüket kórházba szállították.

A helyszínre a helyi tűzoltóság is kiér-
kezett, mivel a járművet szét kellett vág-
ni ahhoz, hogy az utasokat kimenekítsék.

A Técsői járásban egy vita során az 56 
éves családfő súlyosan megverte 53 éves 
feleségét és 23 éves lányát. A rendőrök a 
gyanúsítottat őrizetbe vették és ideigle-
nes letartóztatásba helyezték.

A rendőrökhöz szeptember 5-én az or-
vosoktól érkezett bejelentés arról, hogy 
a kórházba szállítottak egy 53 és egy 23 
éves nőt. A helyszínre érkezett nyomozók 
megállapították, hogy a sérüléseket az 56 
éves férfival való veszekedés során szen-
vedték el. Kiderült: a lány meg akarta vé-

Feleségét és lányát is meg akarta ölni egy férfi 
Kárpátalján

deni édesanyját az apjától, próbálta meg-
nyugtatni őt. A férfi azonban megverte fe-
leségét, de kisebb sérüléseket okozott a lá-
nyának is. A feleséget több csonttöréssel 
és fejsérüléssel a kórházba szállították, a 
lányt ambuláns kezelésben részesítették.

A rendőrök a helyszínről egy kalapá-
csot és egy kést foglaltak le, amelyek ál-
lítólag a bűncselekmény eszközei voltak. 
Az ügyben büntetőeljárást indítottak. Még 
tart a nyomozás – olvashatjuk a Kárpátal-
jai Megyei Rendőrség hivatalos honlapján.

Szeptember 1-én az ukrán-magyar ha-
tárvonalon folytatott járőrözés során 
az asztélyi határőrség katonái négy is-
meretlen férfit vettek észre, akik az ál-
lamhatár felé gyalogoltak.

Az idegenek nem reagáltak a határ-
őrök felszólítására és menekülni próbál-
tak. A szökevényeket üldözve a határőrök 
figyelmeztető lövést adtak le, ezt követő-
en mind a négyet őrizetbe vették és a ha-
tárőrségre vitték. A fogvatartottak török   
állampolgárok voltak, és mindegyikük-
nél voltak dokumentumok.

Az ungvári járási Bercsényifalva 
(Дубриничі, Ungvári járás) település ha-
tárában is illegális határátlépőket füleltek 
le. A külföldieknél semmilyen okmány 
sem volt, ám mindannyian Pakisztán ál-
lampolgárainak vallották magukat.

A határőrök Újkemence (Ново-
селиця, Ungvári járás) közelében is két 
afrikai férfit vettek őrizetbe, akik a zöld-

Migránsokat tartóztattak le Kárpátalján
határon próbáltak bejutni a szomszédos 
Szlovákiába. A migránsokat még előző 
este vették észre Unghuta (Гута) köze-
lében. Azonban meglátva a rendőröket, 
a külföldiek elmenekültek. A bevándor-
lók keresése egész éjjel tartott. A férfi-
ak elbújtak a sűrű bokrok közé, remél-
ve, hogy nem veszik észre őket. Az el-
követőket csak másnap délelőtt vették 
őrizetbe. Nem volt náluk semmilyen do-
kumentum. Egyikük Egyiptom, másikuk 
Algéria állampolgárának nevezte ma-
gát. A külföldiek elmondták, hogy út-
juk végső célja Franciaország lett vol-
na, ahova a jobb életkörülmények miatt 
akartak eljutni.

Az illetékesek illegális határátlépési 
kísérlet miatt mindegyik esteben jegyző-
könyvet állítottak ki. A határsértők további 
sorsáról a bíróság dönt majd – olvashatjuk 
az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyuga-
ti Régiójának Facebook-oldalán.

Keddi lapzártánk idején éppen félidejé-
nél tart a jövő évi katari labdarúgó vi-
lágbajnokságra kvalifikáló európai se-
lejtezők I-csoportja.

Az itt szereplő magyar válogatott a si-
keresnek mondható Európa-bajnokságot 
követően vérmes reményekkel vághatott 
neki az Eb-ezüstérmes Anglia elleni talál-
kozónak, de a remélt pontszerzés helyett 
egy csúfos, 4-0 arányú vereségbe futottak 
bele Gulácsiék.

A vasárnapi folytatásban sem le-
hetett sok sikerélménye Marco Rossi 
csapatának, hiszen Albánia vendége-
ként szenvedtek történelmi, 1-0 ará-
nyú vereséget.

Mivel mindeközben Lengyelország 
mindkét találkozóját megnyerte, így a 15 
pontjával hibátlan, és fél lábbal már vb-
résztvevőnek számító angolok mögött a 

Folytatódtak a vb-selejtezők

Csalódást keltő magyarok, 
döntetlenspecialista ukránok

lengyeleknek 10 pontjuk van a második 
helyen. A csoportban még a 9 pontos Al-
bánia is megelőzte a 7 pontjával negye-
dik magyarokat. Folytatás szerdán An-
dorra ellen.

A D-csoportban  szereplő Ukraj-
na tovább folytatta egészen hihetetlen 
döntetlen szériáját. Az Eb után leköszö-
nő Andrij Sevcsenkót váltó Olekszandr 
Petrakov által irányított zbirna Kazahsz-
tán ellen idegenben 2-2-re végzett, majd 

hazai környezetben 1-1-es döntetlent ért 
el Franciaország ellen. Az ukránok így, 
5 forduló után még veretlenek és nyeret-
lenek is, 5 pontjukkal a 9 pontos franci-
ák mögött állnak az ugyancsak 5 pontos 
finnekkel egy szinten.

Érdekesség, hogy a selejtezőkben 
Anglia mellett már csak Dánia és Svéd-
ország áll pontveszteség nélkül.

Néhány sorban
A válogatott vb-selejtezők miatt beikta-
tott szünetet nem töltötte tétlenül a Minaj 
FC. Az országos élvonalbeli bajnokságban 
legutóbb a BL-főtáblás Sahtartól pontot 
szerző kárpátaljai alakulat a magyar má-
sodosztályban szereplő Vasas és Nyíregy-
háza ellen játszott felkészülési mérkőzést.

A fővárosi piros-kékek ellen kétszer 60 
perces mérkőzésen sikerült 1-0-ra nyer-
ni Szeleznyovnak a 99. percben esett ta-
lálatával. 

Nyíregyházán gólokban gazdag, for-
dulatos találkozón a vendéglátók 3-2-re 
bizonyultak jobbnak.

Újság még a minajiak háza táján, hogy 
szeptember 22-én az együttes megkezdi 
szereplését az Ukrán Kupában. A legjobb 
16 közé kerülésért a másodosztály közép-
csapatának számító Aljansz Lipova Polina 
lesz Vaszil Kobin együttesének az ellen-
fele. A továbbjutás sorsa egyetlen mérkő-
zésen dől el.

A bajnokságban a szeptember 9-én 
sorra kerülő 7. fordulóban a Csornomorec 
Odesszát látja vendégül a minaji alakulat.

***
Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokságban továbbra sem megy az ed-
dig nyeretlen Ungvári FC-nek, egy osz-
tállyal lejjebb viszont Munkács végre 
győzni tudott.

Mindkét pontvadászatban a 7. fordu-
lót bonyolították le a hétvégén. Az Ung-
vári FC a Poliszja Zsitomirt látta vendé-
gül és 2-0 arányban alulmaradt ellenfelé-
vel szemben.

A hétvégén sorra kerülő 8. fordulóban 
az 1 pontjával utolsó helyezett ungváriak 
a Krivbászhoz látogatnak.

***
A harmadosztály A-csoportjában szerep-

lő Munkácsi FC, viszont, hosszú idő után 
ismét nyerni tudott.

Vitalij Sumszkij csapata a még pont 
nélküli, sereghajtó Lubomir Sztaviscse el-
lenében nyert hazai környezetben 2-0-ra. 
A hazai gólokat Luciv és Hirnij szerezték, 
a vendégek büntetőt is hibáztak.

A Latorca-partiak 10 pontjukkal a 
7. helyet foglalják el, és legközelebb 
Borscsahivkába látogatnak, ahol a szep-
tember 11-i 8. fordulóban a helyi Csajka 
lesz az ellenfelük.

***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ságban a 9. fordulót rendezték. Az élen ál-
lók közül Nagyszőlős és Ilosva is bizto-
san hozta győzelmét, míg a még nyeret-
len Ungvári Sportiskola meglepetéspon-
tot szerzett Huszton.

Eredmények: Irhóc – Ilosvai Buzsora 
1-3, Huszt – Ungvári Sportiskola 1-1, 
Nagyszőlős – Rahói Kárpáti 5-0, FC 
Polena – Onokóc 2-2.

Nagyszőlős 20 ponttal vezet a 19 
pontos Ilosva és 18 pontjával harmadik 
Huszt előtt.

***
A Beregszászi járási labdarúgó-bajnok-
ságban már a 11. fordulót bonyolították 
le a hétvégén.

A forduló rangadóján az újdonsült 
kupagyőztes Mezőgecsei Baktyanec Kí-
gyóson tudott nyerni, amivel vezeti a ta-
bellát.

Eredmények: Tiszakeresztúr – 
Szőlősvégardó 2-4, Fancsika – Mezővá-
ri 7-1, Királyháza – Tiszaújlak 4-1, Kí-
gyós – Baktyanec 0-1.

Első Mezőgecse 23 pontjával, a hét-
végén szabadnapos Beregvidéknek 20, 
míg a harmadik Kígyósnak 18 pont-
ja van.

Ukrajna Kazahsztán és Franciaország ellen is vezetett, 
mégis mindkétszer döntetlen lett a vége
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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. 

A Vadvölgy Panzió Kft. állást hirdet a Vadvölgy 
panzió igazgatóhelyettesi posztjának betöltésére!

Munkavégzés helye: Ungvári járás, Viharos (Вишка), 
Vadvölgy panzió (tulajdonos: Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete).

Jelenleg is működő panzióról van szó, személyzet-
tel, 13 szobával, medencével, szaunával. Szolgálati la-
kás és autó, illetve az étkezés biztosított.

Munkarend: rugalmas munkaidő megegyezés szerint 
(1 vagy akár 2 hetente váltás).

Házastárssal együtt is lehetőség van jelentkezni.
Elvárások:

● hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
● magyar és ukrán nyelvtudás,
● jó szervezőképesség,
● technikai, szerelési jártassággal rendelkezik,
● számítógépes programok ismerete (Word, Excel, 
Google Drive, PPT)
● ,,B” kategóriás jogosítvány.

A legmegfelelőbb jelölt tulajdonságai:
● megbízhatóság,
● együttműködő készség,
● önálló munkavégzés,
● jó kommunikációs készség,
● nyitottság a fejlődésre, tanulásra.

Juttatások:
● versenyképes fizetés, megegyezés szerint,
● szállás és étkezés, szolgálati autó.

Jelentkezés:
● fényképes önéletrajzzal a vadvolgy.panzio@gmail.
com  címen.
● információ a Vadvölgy panzióról: https://vadvolgy.hu/ 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

Lakás eladó

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

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

Nagybaktán eladó egy 3 
szobás lakás (52 m2) balkon-
nal és kis kerttel egy kéteme-
letes ház 2. szintjén. Mob.: 
095-3221845. 
Egyszobás lakás eladó 
Ungváron. Mob.: +38050-
5215199. 

Ház eladó

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

Macsolán a Fő út 39. sz. 
alatt eladó egy 151,6 négy-
zetméteres négyszobás, 
összkomfortos családi ház 
(gázkazános cirkó), kiépí-
tett gazdasági udvar, a te-
lek művelhető területekkel 
együtt 0,6 ha. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7742781. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Beregszászban eladó egy 
68 m2-es, összkomfortos, 3 
szobás, hőszigetelt fém-mű-
anyag nyílászárókkal felújí-
tott családi ház. A fűtés gáz-
kazános cirkó megoldású, a 
melegvíz-ellátást gázbojler 
biztosítja. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-6949178. 

Lakás kiadó

Beregszászban a Munká-
csi úton 2 vagy 3 főisko-
lás vagy szakipari líceum-
ban tanuló diáklány vagy 
fiú számára albérlet kiadó 
a tanulmányi idő végé-
ig. Tel.: +38099-1983342 
(Sándor). 

bérlés

Beregszászban házat bé-
relnék hosszú távra. Mob.: 
066-0369264. 

egyéb jármű

Vadonatúj, kézzel hajtható 
rokkantkocsi eladó. Mob.: 
095-3260426. 

Autóalkatrész

Eladó Beregszászban alkat-
résznek egy VAZ 2114 típu-
sú gépkocsi. Mob.: +38050-
5215199. 

Hangszerek

Belarusz márkájú pianínó 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38095-5760888. 

Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalom Be-
regszászban és környékén. 
Több év tapasztalattal, ga-
ranciát is vállalok. Még vál-
lalok betonozást, hegesz-
tést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re 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.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászban bolti elárusí-
tót keresünk. Mob.: +38095-
5711816. 

Borászati üzembe (Kö-
zép-Magyarország) be-
tanított fizikai munká-
ra és segédmunkára 
munkatársakat kere-
sünk. Magyar Adó- és 
TAJ-kártyával  ren-
delkezők jelentkezé-
sé t  vár juk!  +3630-
7981568. 

Dolgozz Magyarorszá-
gon betanított gépke-
zelőként, raktárosként, 
operátorként, targon-
cásként! Minden papír-
munkát, a munkahelyre 
történő utaztatást és az 
engedélyek ügyintézését 
is díjmentesen intézzük! 
Ingyenes szálláslehető-
ség! Extra bónuszok! 
Hosszú távú, biztos mun-
kahely! Bővebb infor-
mációért hívd Enikőt! 
+380957554053 (Viber). 
Ee-mail:  welcome@
robotica.hu. 

Beszéled az ukrán és 
magyar nyelvet? Amel-
lett, hogy részt veszel 
a termelési feladatok-
ban, nem okoz gon-
dot, hogy ukrán nyel-
ven adj át magyar mun-
kautasításokat? Ingye-
nes szálláslehetőség! 
Extra bónuszok! Hosz-
szú távú, biztos mun-
kahely! Minden papír-
munkát, a munkahely-
re történő utaztatást és 
az engedélyek ügyinté-
zését is díjmentesen in-
tézzük! Bővebb infor-
mációért hívd Enikőt! 
+380957554053 (Viber). 
E - m a i l :  w e l c o m e @
robotica.hu. 

Megbízható beregszászi 
nő azonnali kezdéssel vál-
lal akár mezőgazdasági, 
ház körüli vagy gyári be-
tanított munkát. Lehetőleg 
olyan munkaadók keresse-
nek, akik megbízhatóak és 
az elvégzett munkáért ki is 
fizetik a munkabért. Mob.: 
066-3257356 (Éva). 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett felszolgálót 
keres azonnali belépéssel. 
Szállás, étkezés megoldott. 
Érdeklődés, önéltrajz: 
marketing@lacontessa.hu 
email címen, vagy Herczeg 
Andrea +3630-7688576 
számon lehet. 

Autószerelőt és karosz-
szérialakatost keresünk 
Zalaegerszegre! Végzett-
ség nem szükséges! Lé-
nyeg, hogy értsen a szak-
mához! Fő autó típu-
sunk Fiat Ducato! Szál-
lást biztosítunk! Fizetés: 
1500 Ft/óra. Viber elér-
hetőség: +3670-6280440. 
Facebook: Popishop 
Mozgóbolt. 

Takarító kolléganőt fel-
veszünk betanítással: 
1000 Ft/óra, bruttó. Fel-
adatok: üzlet polcainak 
portalanítása, lemosá-
sa; termékek portalaní-
tása, fényesítése; kira-
kati polcok, üvegek tisz-
títása kint és bent; pad-
ló tisztán tartása, felmo-
sása, fényesítése; mos-
dó, zuhanyzó, WC taka-
rítása, teljes fürdőszo-
ba; kozmetikai helyiség 
teljeskörű takarítása; 
termékek címkézése, be-
árazása; pénztár kezelé-
se; üzlet nyitása, zárása; 
vásárlók teljeskörű ki-
szolgálása; eladói tevé-
kenység is. Feltétel: ma-
gyar útlevél. Jelentke-
zés: fényképes bemutat-
kozóval és elérhetőség-
gel: faurhada@gmail.
com. 

Beregszászban idősgon-
dozást vagy takarítást vál-
lalok egy családnál. Tel: 
066-6647212. 
M u n k á t  v á l l a l o k : 
bébiszitter, idősgondozás 
vagy takarítást hétköznap. 
Mob.: 066-1799852. 

Állásajánlat! Segéd-
munkás munkakör-
ben keresünk kollégá-
kat rétsági fűrészüze-
münkbe, bejelentett ál-
lásra. Szállás biztosí-
tott! Érdeklődni lehet 
az anipallkft@gmail.
com email címen vagy 
+3620-9819210 telefon-
számon. 

Beregszászi gumiszer-
vizbe munkást keresek. 
Tel: 066-3326700. 

A magyarországi La 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett szakácsot 
keres azonnali belépés-
sel. Szállás, étkezés meg-
oldott. Érdeklődés, ön-
életrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

Azonnali kezdéssel ke-
resek Németországba 
férfi munkaerőt reklám-
táblák felépítésére, ösz-
szeszerelésére, betono-
zására. Szállás: biztosí-
tott, 2 fő egy lakásban. 
Kezdő fizetés: nettó 1400 
€. Jelentkezés: +49-160-
1291980. 

S z e p t e m b e r  k ö z e p é -
tő l  szombat -vasárnap-
ra almaszedőket keresek a 
mezőkaszonyi határátke-
lőhöz közel. Mob.: 0620-
8064941. 
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Hírdetések

apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2021. 

október 2-tól.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőtt-

képzési Központja 2021. október 2-tól 80 órás nyelvtanfolya-
mokat indít a főiskola bázisán alap- és középfokon az alábbi 
nyelvekből: angol, magyar, német, orosz és ukrán.

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

Jelentkezni 2021. augusztus 12-től szeptember 20-ig lehet 
kizárólag az alábbi linken:

https://forms.gle/R2z6oKK1GvB5oNWPA
A foglalkozásokra szombatonként 08:00-12:00 óra kö-

zött kerül sor.
Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Központ-

jában kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az aláb-
bi telefonszámon és e-mail címen:

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

Felhívás 
,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás ta-
nulók támogatása,, című pályázat Ady Endre ösztön-

díjprogram
(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21)

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszter-
elnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásá-
val „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatás-
ban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyel-
vű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemel-
kedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy ál-
talános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű ta-
nulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 
tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szep-
tember 21. 16.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei, a pályázatot kizá-
rólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 
2020/2021-es tanévben;
b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi 
versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek 
tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást 
és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egye-
dülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tar-
tósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely mi-
att a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények 
között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartal-
maznia két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás; 
▪ A 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fény-
másolata;
▪ Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nem-
zetközi verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) 
eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, 
ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfo-
gadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmu-
tatják az eredeti dokumentumot);
▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról ki-
állított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a 
pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget 
bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újí-
tásért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója 
vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztály-
főnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilat-
kozat. (Nyilatkozat 1. számú)
▪ A pályázó nyilatkozata;
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szó-
ló igazolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady End-
re ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít 
ki ellenőrzést követően.
 A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűz-
ve kell benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
 A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtá-
sa 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, 429. terem)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján meg-
találhatóak. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail: geniusja2019@gmail.com

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2021/2022-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által biztosított támogatásból a 2021/2022-es tanévre ismét meg-
hirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram cél-
ja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok 
és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar 
hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyel-
ven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzé-
sét. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőok-
tatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján ma-
gyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kuta-
tási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széles-
körű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetisé-
gű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, 
akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszony-
nyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával elő-
adást kívánnak tartaniba II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kolán, a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium-
ban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Ró-
mai Katolikus Szakkollégiumban.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent fel-
sorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 
2021/2022-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is 
benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az 
előadás nyelve a magyar.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutat-
ni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék 
tintával író tollat használjon

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

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyak-
nak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, eset-
leg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátott-
ság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készí-
tését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elő-
segíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészü-
lését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még 
nem került publikálásra.
A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók 
jelentkezését várjuk!
A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet, 
a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 
pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy 
szaknyelvi szótárral.
A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követel-
ményeknek.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elekt-
ronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum 
másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon

 3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt 
két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat 
valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk 
témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezető-
tanári- és opponensi véleményeik a vezetőtanár és az opponens (ek) 
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum 
másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon
Pályázni 2021. szeptember 29., 15.00 óráig lehet az alábbi regiszt-
rációs felületen külön alprogramonként:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
https://forms.gle/d4X4qDcNzkv8te846
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegy-
zetek és szaknyelvi szótárak készítése
https://forms.gle/UMicBnSt6ufFZbJ57
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
https://forms.gle/jo5Fh2bekmNE9SGk7
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen 
a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
 A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is vár-
juk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) tele-
fonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

 A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, 
a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészíté-
se a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenn-
tartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követő-
en a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értéke-
lését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpát-
aljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati dön-
tést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott 
szempontrendszer szerint.
A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Eladó egy fürdőszobai ön-
töttvas kád (csugun). Mob.: 
+38066-5605813. 

bútor

Beregszászban eladó egy 
megrendelésre készített ko-
mód (1,2 x 0,45 méter). 
Mob.: 095-9023953. 
Három használt szobabú-
tor eladó, akár elemenként is 
választható. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 066-8548536. 
Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 097-
9621454. 
Beregszászban eladó egy két-
ajtós ruhásszekrény, könyves-
polc (120x220 m), tizenkét 
személyes asztal és 6 szék, 
2x3 m-es szőnyegek, kiseb-
bek is, és egy egyszemélyes 
ágy. Tel: 095-9206222. 
Szekrénysor (5m), fara-
gott szekrény, diófa ágyne-
műtartó, 4 ajtós ruhásszek-
rény, ágyfunkciós sarokülő 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38095-5760888. 
Eladó egy íróasztal, három 
szék, egyajtós szekrény, 
konyhai faliszekrény. Mob.: 
+38066-5605813. 

barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban nagy mé-
retű gázbalon eladó. Mob.: 
066-3967011. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó ezerliteres műanyag 
tartály fémkeretben. Mob.: 
066-8653811. 
Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu és káposztáshor-
dó, 100 literes, valamint sző-
lődaráló és szőlőprés. Mob.: 
066-8243778. 
Eladó egy 300 és 350 lite-
res boroshordó, valamint 
egy nagy szőlőprés. Mob.: 
099-4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Új vetőgép eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 

növény

Alba szamócapalánta eladó. 
Mob.: +38096-7293367. 

baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.:+ 
38095-3260426. 

Sport, szabadidő, 
hobbi

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38099-3515519.

I. Tiszabökényi Népművészeti-, Kézműves 
Kiállítás és Jótékonysági Vásár

A Tiszabökényi Nőszövetség (TN) kezdeményezésére szep-
tember 25-én kerül sor az I. Tiszabökényi Népművészeti-, Kéz-
műves Kiállításra és Jótékonysági Vásárra. A rendezvény tartal-
mas délutáni kikapcsolódást ígér a családoknak: színes színpadi 
műsorral, népművészeti- és kézműves kiállítással, illetve gyermek-
programmal várják a szervezők az idelátogatókat. Fellép Kacsur 
Andrea színművész, a Beregszászi Magyar Színház oszlopos tag-
ja, Tiszabökény szülötte. A kiállításon megtekinthetőek és megvá-
sárolhatóak a helyi kézművesek termékei, továbbá lehetőség lesz a 
Tiszabökényi Nőszövetség házi tarhonyáját is hazavinni. Ez utób-
bi eladásából származó bevétel a TN Jótékonysági Alapjához ke-
rül, amit helyben diakóniai szolgálatra fordítanak. Betegek gyógy-
szervásárlása, gyógyászati ellátásukhoz való hozzájárulás -csak né-
hány a fontosabb szükségek betöltése közül. A másik jótékonysá-
gi standon a Tiszabökényi Gimnázium tanulói által készített saját 
kezű alkotások vehetők meg, a befolyt összeget e magyar tanin-
tézmény használja fel. Aki kíváncsi Tiszabökényre és történetére, 
bátran jöjjön el, szakemberek fogják tájékoztatni az érdeklődőket 
a Tiszahát múltjáról. A Péterfalvai kistérség önkormányzatával kö-
zösen megvalósuló kulturális programra a tiszabökényi kultúrház-
ban kerül sor, 11 órai kezdettel!



Kaleidoszkóp2021. 
szeptember 8.14

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

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

IKreK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroSZLÁn (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.-9.22.)

MÉrLeG (9.23.-10.23.)

SKorPIó (10.24.-11.22.)

Nyilas (11.23.-12. 21.)

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

VíZöntő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás
Jön a XXX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI), 
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a 
Magyar Értelmiségeik Kárpátaljai közössége (MÉKK), 
a Munkácsi Városi Kistérség–Dercen Község, a Kárpát-
aljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal művelődési, 
nemzetiségi és vallásügyi főosztálya szervezésében 2021. 
szeptember 19-én, vasárnap 11.00 órai kezdettel (közép-
európai idő szerint) Dercenben, a helyi kultúrházban ke-
rül sor a XXX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválra. 

A seregszemlén a magyar népzene, néptánc és népdal 
kincseiből adnak ízelítőt a műfaj jeles kárpátaljai képvi-
selői. A fellépők teljesítményét szakmai zsűri bírálja, a 
legjobbakat oklevélben és jutalomban részesíti. 

Az esemény támogatója a Bethlen Gábor Alap és a 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA).

A jelentkezési lap a KMMI honlapjáról (kmmi.org.ua) 
tölthető le. A kitöltött jelentkezési lapot az intézet e-mail 
címére kell visszaküldeni (kmmintezet@gmail.com) leg-
később szeptember 15-ig. 

A szervezők néptáncosok, népdalénekesek, népdalo-
kat előadó énekkarok, népi zenekarok jelentkezését várják. 

Bővebb információt a Kárpátaljai Magyar Művelődé-
si Intézetben kérhetnek: 90202 Beregszász, Széchenyi u. 
59/B. (Európa-Magyar Ház), tel/fax: +380 3141 42815.

A Kos csillagjegyek-
nek ez a hét nem lesz 
éppen zökkenőmentes. 
Azt ajánljuk, végezzen 

minden feladatával a munka-
helyén, mert ha nem így tesz, 
később nagyon megbánja. Ha 
azonban látszik Önön, hogy 
milyen elkötelezett a szakmá-
jában, akkor a főnökeit is telje-
sen lenyűgözi. Emellett legyen 
nagyon diplomatikus, mert az 
nagy előnyére válhat a nehéz 
helyzetekben.

Ez a hét nagyon ked-
vező lesz a Bika csil-
lagjegyeknek. Most 
ugyanis mindent el-

érhet, amiről valaha is álmo-
dott, különösen, ami a karri-
erjét illeti. A felettesei pedig 
teljesen el lesznek kápráztat-
va a szakmai képességeitől és 
bebizonyíthatja nekik az eré-
nyeit. Az anyagi helyzete idő-
vel javulni fog és hamarosan 
elgondolkozhat azon, hogy a 
félretett pénzét mibe fekteti be. 

Ezen a héten rengeteg 
teendője lesz az Ikrek 
lelkeknek. Figyeljen 
oda, hogy ne költsön 

feleslegesen, mert lehet, hogy 
anyagi nehézségei támadnak. 
Ez az időszak nagy kihívások 
elé állítja, mert meg kell felelnie 
a családja elvárásainak. Hagy-
ja őket magukra egy kis időre, 
amíg megoldják a saját maguk 
problémáját. Hamarosan rá fog-
nak jönni, hogy milyen értékes 
és fontos személy Ön.

Ez a hét varázslatos 
lesz a Rák csillagje-
gyek számára. Nagy-

szerűen teljesít a tanulmányai-
ban, a munkájában, és remekül 
tud összpontosítani az elkövet-
kező napokban. Azt tanácsol-
juk, fókuszáljon minél jobban 
arra, amit csinál. Figyeljen oda 
kellőképpen az egészségére is! 
Emellett ha teheti, tervezzen 
egy családi kiruccanást erre a 
hétre, és töltsön minőségi időt 
a szeretteivel. 

Az Oroszlánoknak na-
gyon pihentető hetük 
lesz az elkövetkezők-

ben, hiszen most képes lesz a 
magánéletét és a karrierjét is a 
lehető legjobban alakítani. Ne 
hagyja, hogy apró dolgok el-
keserítsék. Maradjon mindig 
vidám és pozitív és meglátja, 
az élet minden terén nagyon 
sikeres lehet. Egy meglepe-
tés vár Önre ezen a héten, ké-
szüljön fel, mert rengeteg iz-
galom éri. 

Ez a hét nagyon iz-
galmas lesz a Szűz 
csillagjegyek számá-

ra. Mindenekelőtt azonban 
fel kell készülnie arra, hogy 
anyagi nehézségek érik eb-
ben az időszakban, ezért 
most spóroljon és tegyen fél-
re annyit, amennyit csak le-
het. Kérje ki a szülei tanácsát, 
hiszen ők mindenben tudnak 
segíteni. A velük való be-
szélgetés minden problémát 
megold, ebben biztos lehet. 

Szeptember ezen hete 
remekül alakul a Mér-
leg csillagjegyeknek. 
Meglátja, nagy elis-

merést szerezhet a munkahe-
lyén és minden, amire eddig 
várt, most varázsütésre Ön 
előtt terem. A csillagok állása 
most nagyon kedvezően ala-
kul. Ennek ellenére azonban 
meg kell hoznia néhány fon-
tos döntést a héten. Egy gyer-
mek nagyon nagy aggoda-
lomra adhat okot az életében.

Az elkövetkező hét 
nagyon varázslatos-
nak ígérkezik a Skor-
pió csillagjegyek szá-

mára. Most a munkájára is 
sokkal jobban tud összpon-
tosítani, illetve ez szintén 
egy remek időszak azoknak, 
akik valamilyen művészi te-
vékenységgel foglalkoznak. 
A nagyszerű képességei nagy 
segítségére lesznek abban, 
hogy végezzen az Önre váró 
feladatokkal. 

Ez a hét rengeteg 
szerencsét hozhat a 
Nyilas csillagjegyek 
számára. Az anyagi 

helyzete még soha nem lá-
tott előrelépéseket tehet. Azt 
tanácsoljuk, fektessen be va-
lamilyen hasznos dologba, 
hogy bebiztosítsa a jövőjét. 
Lehet, hogy a héten eluta-
zik, ezért érdemes már most 
elkezdeni tervezgetni ezt az 
utat. Nagyon különleges kap-
csolatot ápol a szeretteivel.

Szeptember ezen hete 
nagyon kedvező ha-
tást gyakorol a Bak 

csillagjegyekre, különösen, 
ami a magánéletét és a karri-
erjét illeti. Ön nem kezeli jól a 
stresszhelyzeteket sem az ott-
honában, sem a munkahelyén, 
ezért próbálja meg egyensúly-
ba hozni mindkettőt a türelme 
és az érett hozzáállása segítsé-
gével. Néha nehéz kifejeznie a 
valódi érzelmeit, de igyekez-
zen mégis így tenni. 

Az elkövetkező idő-
szak tele lesz izgalom-
mal és pozitivitással a 

Vízöntők számára. Most ké-
pes lesz bebizonyítani, hogy 
milyen remekül teljesít és mi-
lyen lenyűgözők a szakmai 
képességei. A felettesei pe-
dig értékelni fogják az igye-
kezetét és nagy valószínű-
séggel előléptetésben részesí-
tik a kiváló teljesítményéért. 
A szeretteivel való kapcsola-
ta is csodás fordulatokat hoz.

A Halak lelkek nagy-
szerű időszak elé néz-
hetnek. Ön ugyan-

is elképesztő sikereket érhet 
el, ha kockáztat egy keveset. 
Hozza meg a fontos döntése-
it ezen a héten, hiszen a csilla-
gok most az Ön oldalán állnak. 
Emellett figyeljen az egészségi 
állapotára, hiszen lehet, hogy 
most kisebb betegségek érhe-
tik. Az is előfordulhat, hogy a 
héten egy munkával kapcsola-
tos ügye miatt elutazik.

Októberben is lesz lehetőség 
ECL nyelvvizsgát tenni a 

Rákóczi Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihe-
lyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehe-
tőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (be-
lépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) 
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy 
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a je-
lentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltöt-
ték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosz-
tály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. október 1-én 
(C1 szint) és 2021. október 2-án (B2 szint) kerül sor angol 
és német nyelvekből. A Pécsi Tudományegyetem 2021. 
augusztus 6-i döntése értelmében 2021. október 1-én az 
angol és német nyelvekből tervezett B1-es szintű nyelv-
vizsgák elmaradnak! Jelentkezni 2021. szeptember 2-ig 
lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelent-
kezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer elektroni-
kus jelentkezési lapjának kitöltésével. 2021. augusztusá-
tól az elektronikus jelentkezés új formában történik, ezért 
ideiglenesen csak papír alapon gyűjtjük a jelentkezőket!

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért 
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezé-
sük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényes-
sé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési ha-
táridőig be kell érkeznie.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. 
napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, ame-
lyek a vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok ki-
állítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag el-
ismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. 
A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja 
át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a 
vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat 
a vizsgahelyen vehetik át. Az ECL nyelvvizsga bizonyít-
ványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A 
honosítást az Oktatási Hivatal intézi. A honosítással kap-
csolatos részletes tájékoztató a következő linken található:
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp 

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó 
mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 
pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el 
(10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 
pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgá-
zó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az írás-
készség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os ered-
ményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 
60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszéd-
értés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesíté-
si minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített át-
laga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyi-
ben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az 
írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a 
Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.
Váradi Natália, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Nyelvek A vizsga szintje A vizsga típusa A vizsga díja

Magyar / Német

A2
Komplex 40 000 Ft.

Részvizsga 22 000 Ft.

B1
Komplex 46 000 Ft.

Részvizsga 26 000 Ft.

B2
Komplex 52 000 Ft.

Részvizsga 30 000 Ft.

C1
Komplex 58 000 Ft.

Részvizsga 32 000 Ft.

Angol / Orosz

A2
Komplex 26 000 Ft.

Részvizsga 16 000 Ft.

B1
Komplex 34 000 Ft.

Részvizsga 20 000 Ft.

B2
Komplex 40 000 Ft.

Részvizsga 24 000 Ft.

C1
Komplex 48 000 Ft.

Részvizsga 26 000 Ft.

Felhívás 
,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók 
támogatása,, című pályázat Ady Endre ösztöndíjprogram

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21)
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszterelnökség Csa-
ládokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kár-
pátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátal-
jai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 
kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általá-
nos iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 21. 
16.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthat-
ja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es 
tanévben;
b) a megyei 1–2., vagy országos 1–4., vagy nemzetközi verse-
nyen 1–8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és 
erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan sú-
lyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a csa-
ládja 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 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymá-
solata;
▪ Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi ver-
seny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) eredményéről ki-
állított oklevél másolata, 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 iga-
zolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzet-
közi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a 
magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által ki-
állított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat. (Nyilatkozat 1. 
számú)
▪ A pályázó nyilatkozata;
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló iga-
zolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösz-
töndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőr-
zést 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 pályá-
zat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példány-
ban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kos-
suth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. 
emelet, 429. terem)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány honlapján megtalálhatóak. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail: geniusja2019@gmail.com

Загублено атестат про базову загальну середню 
освіту на ім’я Вінце Валентин Валентинович, 
виданий Варіївською ЗОШ І-ІІІ ст. в 1978 р. вважати 
недійсним.
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8 élelmiszer, ami nem hiányozhat az asztalról

A csili egészségügyi előnyei

Az aloe vera 
csodálatos hatásai

Az aloe vera-t évezredek óta csodanö-
vényként tartják számon, mivel szélesebb 
körben alkalmazható, mint bármi más. 
Lássuk, mi mindenre jó ez a népszerű kak-
tuszfajta, amit már Kleopátra is használt!

Otthoni nevelés
Az aloe vera szinte egy megölhetetlen növény, ugyan-

is igazán igénytelen. Elég havonta csupán egyszer meg-
öntözni, még úgy is szépen és gyorsan fejlődik, viszont 
ehhez ügyeljünk arra, hogy a félárnyékos helyeket ked-
veli.

Ahhoz, hogy felhasználhassuk a leveleiben lévő gélt, 
meg kell várnunk, hogy elérje a hároméves kort, mivel 
akkor érik csak be igazán. Fontos tudni, hogy a levél szé-
lén lévő elszíneződött nedvet ne használjuk fel, mert so-
kaknál allergiás reakciót okozhat!

Méregtelenít
Manapság igen elterjedtek különböző méregtelení-

tő kúrák. Ehhez nagyszerű segítséget nyújt az aloe vera, 
mivel belsőleg alkalmazva hatásosan távolítja el a lera-
kódott salakanyagokat, melyek számos betegség okozói.

Az egészségünk mellett a kinézetünkön, pontosabban 
a narancsbőrön is segít, viszont ebben az esetben érde-
mes magát az érintett bőrfelületet bekenni a géllel, hogy 
az eredmény látványosabb legyen.

Lúgosít
A nem megfelelő táplálkozás, a stressz és a különbö-

ző környezeti hatások mind befolyásolják szervezetünk 
sav-bázis egyensúlyát. Sok ember komoly elsavasodá-
si problémákkal küzd, melyek akár refluxhoz is vezet-
het, ezért érdemes nagy hangsúlyt fektetni a lúgosításra.

Az aloe vera-ból készült italok erre nagyszerű meg-
oldást nyújtanak, bár azt hozzá kell tenni, íze nem a leg-
kellemesebb, viszont ezt ellensúlyozza csodálatos és 
gyors hatása.

Javítja az emésztést
Egy kiadós családi ebéd után sokan rosszulléttel, 

puffadással küzdenek. Ezen azonban könnyen javít-
hatunk, ha aloe verat fogyasztunk, ugyanis segíti az 
emésztést, és hamar megszűnteti a kellemetlen és túl-
zott teltségérzetet.

Ezen kívül remek elixír a gyomorfekélyre is, akár 
megelőzésként is.

Égési sérülések, rovarcsípések
Ez a fantasztikus kaktuszfajta külsőleg alkalmazva is 

csodálatos hatásokkal bír. Ilyen például az, hogy remek 
megoldás égési sérülésekre, mivel extra gyorsan nyug-
tatja a bőrt amellett, hogy lehúzza a gyulladást.

Hígítás nélkül, egyszerűen kenjük be a fájó, sérült te-
rületet a növényben található géllel, egy nap akár több-
ször. Ugyanígy járhatunk el rovarcsípések esetén is, fő-
leg, ha allergiásak is vagyunk rá, mivel segítségével az 
allergiás bőrreakciók is megszűnnek.

Reumás fájdalmak
Nem muszáj rögtön gyógyszerekhez nyúlni, ha ízü-

leti, vagy reumás fájdalmaink vannak, mivel tökéletes 
megoldást nyújthat rá az, ha bekenjük sajgó tagjainkat 
aloe veras géllel.

Nagyszerű gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 
hatása miatt gyorsan orvosolhatja a problémát, főleg, ha 
kiegészítjük aloés fürdővel. Készítsünk belőle teát, majd 
adjuk hozzá a fürdővizünkhöz, és merüljünk el benne.

Fogínygyulladás
Sokak életét megkeserítik a vissza-visszatérő száj-

betegségek, mint például a fogínygyulladás, herpesz, 
vagy az afta.

Ezek az igen fájdalmas és kellemetlen tünetek és be-
tegségek sok gyógyszertári készítmény hatására sem múl-
nak el könnyen, viszont aloe veraval gyorsan búcsút int-
hetünk nekik, mivel gyulladáscsökkentő hatása mellett 
remek barktericit és virucid tulajdonsággal is bír.

Szépségápolás
Ma már a szépségápolásban egyre többször találkoz-

hatunk ezzel a csodálatos növénnyel, nem hiába. Ugyan-
is segíti a tápanyagok felszívódását és hidratál, így gyö-
nyörű bőrt varázsolhat nekünk. Emellett helyreállítja a 
faggyútermelést, így a pattanások ellen is eredménye-
sen felveszi a harcot. Külön jó oldala, hogy bátran hasz-
nálhatják azok is, akiknek általános allergiájuk van, mi-
vel az esetek 98%-ban egyáltalán nem allergizál.Láthat-
juk, mi mindenre jó ezt a fantasztikus kaktuszféle, így 
érdemes minden háztartásba beszerezni, mivel segítsé-
gével lecsökkenthetjük a káros kemikáliákat, melyeket 
nap mint nap használunk.

„Napi egy alma az orvost távol tartja” – 
mondja a népi bölcsesség. Ám nemcsak 
Hófehérke kedvence szolgál létfontosságú 
tápanyagokkal. Listánkból megtudhatod, 
hogyan edd szépre és egészségesre magad!

Paradicsom
Gyakran zöldségként hivat-

koznak rá, pedig a neve is árul-
kodó: egy dél-amerikai kifeje-
zésből származik, amelynek je-
lentése „duzzadó gyümölcs”.

Húsok mellé, salátában, 
hideg étkezés részeként vagy 
akár magában is isteni, ráadá-
sul százféle formában besze-
rezheted: létezik picike, sárga, 
hosszúkás, villanykörte alakú, 
de még szögletes is. Rengeteg 
likopint tartalmaz, ami egy erős 
antioxidáns.

Banán
A természetes tápanyagraktár annyi káliumot tartalmaz, 

mint szinte semmi más. Emellett kiváló B6-vitamin forrás.
Hatszor annyi A-vitamint és vasat tartalmaz, mint mond-

juk az alma, de egyszerű szénhidrátban is gazdag, ami a 
testépítők kedvencévé teszi.

Eper
A benne lévő C-vitamin erősíti az immunrendszert és 

felveszi a harcot a sejteket károsító szabadgyökök ellen. 
Kalóriatartalma roppant alacsony, így bármikor, bármilyen 
formában nyugodtan fogyaszthatod.

A dobozos eperlével azonban vigyázz, mert valószínű-
leg több benne a hozzáadott cukor, mint az ásványi anyag!

Kiwi
Több C-vitamin van benne, mint a narancsban, és majd-

nem annyi kálium, mint a banánban.

Fogyaszthatod alig éretten, amikor még savanykás, 
vagy akkor is, ha már puha és édes. Készíthetsz belőle sü-
teményt, esetleg zsírszegény túróval diétás édességet.

Sárgadinnye
A-, B6- és C-vitamin forrás, emellett rengeteg élelmi 

rosttal szolgál. Egy fél darab tízóraira vagy uzsonnára is 
kiváló, de salátákhoz szintén szuper.

Avokádó
A borsos árú szuper-

gyümölcs jelzője akár arra is 
vonatkozhatna, hogy milyen 
egészséges. De azoknak jár 
a szuper előtag, amelyek 
nagyméretűek és egyetlen 
magjuk van.

Az egyetlen, ami a szív- 
és érrendszert segítő káli-
umból többet tartalmaz a 
banánnál, ráadásul jótékony 
zsírsavai hozzájárulnak a 

koleszterinszint csökkentéséhez.

Kaliforniai paprika
Kapaszkodj meg: növénytanilag ő sem zöldség, hanem 

gyümölcs. Akár pirosat, sárgát vagy zöldet választasz, biz-
tos lehetsz benne, hogy sok likopinhoz jut a tested, ami a 
rák megelőzésének egyik leghatékonyabb ellenszere.

Alma
Hiába számít közhelynek, egyszerűen nem hagyhattuk 

ki a listáról. Bár napjainkban technológiai szimbólumként 
is ismert, valójában azért mégiscsak szervezetünk egyik 
legjobban bevált őre. Tápanyagkoktélja javítja a testi és 
szellemi teljesítőképességet.Bár a gyümölcsök közül sok 
szezonálisnak számít, ha lehetőséged van rá, télen is csem-
péssz belőlük az asztalra valamennyit! A multivitamin tab-
letták nem pótolják ugyanis a teljes értékű táplálkozást: a 
gyümölcsökben olyan összetevők vannak, amelyek egy-
más hatását fokozva utánozhatatlan csodát művelnek az 
emberi szervezettel.

Sokan ódzkodnak tőle, de jó hír az erős 
ételek kedvelőinek, hogy a kedvenc fűsze-
rük, a csili, számtalan jótékony hatással 
bír. Tudd meg, melyek ezek!

Csak mértékkel
Fontos tudni, hogy a csili egy kétélű fegyver, ugyanis ha 

mértékkel fogyasztjuk, akkor gyógyít, viszont ha túlzások-
ba esünk, akkor bizony komolyabb problémákat is okozhat. 
Attól függően, hogy pontosan milyet is választunk, más-más 
mennyiség az ideális belőle, de általánosságban elmondhat-
juk, hogy a legjobb jelzőrendszerünk saját szervezetünk, így 
ha úgy érezzük, már elég belőle, akkor az úgy is van.

Meglehet, ha nem vagy hozzászokva az erős ízekhez, 
akkor kis dózisban is égető érzést okoz, de ez még nem baj, 
viszont ha már komolyabban mar, akkor egy ideig mellőzd!

Méregtelenítésben az 
első

A csiliben található kapszaicin az 
egyik legjobb méregtelenítő anya-
gunk, mivel felgyorsítja az anyagcse-
rét, így enyhe vizelethajtó is, tehát a 
lerakódott salakanyagokat gyorsan 
kiűzi, miközben fertőtleníti is.

Fogyókúrás barát
Mivel méregtelenítő tulajdonsággal is rendelkezik, a fo-

gyókúrában is segíthet. És nem csak azért, mert alaposan 
kitisztít, hanem azért is, mert nagyban csillapítja az étvá-
gyat. Bizonyára már megfigyelted, hogy ha csilivel fűsze-
rezett ételeket fogyasztasz, akkor utána sokáig egyáltalán 
nincs éhségérzetet.

Ezen kívül segíti csökkenteni a zsírsejtek méretét, va-
lamint a vérben lévő zsír mennyiségét is apasztja. Tehát ha 
farkasétvágyú vagy, mindenképp iktasd be az étrendedbe 
ezt a fantasztikus növényt!

Csilivel a rák ellen
Több kutatás is bebizonyította, hogy a kapszaicin segít 

elpusztítani a rákos sejteket, míg az egészségesek semmi-
féle károsodást nem szenvednek. Ezt úgy éri el, hogy elő-
segítik bennük a programozott sejthalált, ami elengedhe-
tetlen a szervezetünk egészséges működésében (ez a folya-
mat a rákos sejteknél hibás).

Megfigyelték, hogy azokon a helyeken, ahol sok chilit 

fogyasztanak – pl. India, Mexico-, ott sokkal alacsonyabb 
a daganatos megbetegedések száma.

Gyors segítség a megfázásban
A csili hatásos segítséget jelent a megfázás kellemet-

len tüneteinek leküzdésében is, mivel a kapszaicin szer-
kezete nagyban megegyezik a megfázás elleni készítmé-
nyek hatóanyagaival.

Ezért van az, hogy erősen csilis ételek után hirtelen el 
kezd folyni az orrunk, majd tökéletesen kitisztul. Így ha le-
dönt a lábadról a nátha, mindenképp egyél egy kevés csilit, 
és érezd, ahogy újra szabadon lélegezhetsz!

Hatásos antioxidáns
A csiliben lévő kapszaicin fantasztikus antioxidáns is 

egyben, tehát a szabadgyököket megkötve megőrzi a fiatalsá-
gunkat, valamint egészségünket sejtregeneráló hatása révén.

Táplálék-kiegészítőként megtalálhatod herbáriák pol-
cain is, tehát ha nem szereted, nem 
muszáj magát a növényt elfogyasz-
tanod.

Küzdd le csilivel a ma-
gas vérnyomást!

Kínai kutatók patkánykísérle-
tek során megállapították, hogy a 
kapszaicinnel kezelt egyedek vér-
nyomása mérséklődött, miközben 
megerősítette az érfalakat, valamint 

védte azokat a gyulladástól és a meghibásodástól.
A hatást már embereken is tesztelték, többnyire siker-

rel, azonban még pontosabb összefüggést nem sikerült ta-
lálni a vérnyomás és a csili között, mindenesetre a kuta-
tók igen bizakodóak.

Kozmetikai szerepe
A kapszaicint a kozmetikaipar is előszeretettel használ-

ja, főleg antioxidáns és méregtelenítő tulajdonsága miatt. A 
legtöbb cellulitis elleni krémnek fő hatóanyaga, mivel nagy 
mértékben serkenti a vérkeringést és az anyagcserét, így a na-
rancsbőrért felelős salakanyagok gyorsan kiürülnek. Egyet-
len negatív oldala ezeknek a készítményeknek az az, hogy 
használat közben forró, égető érzés lép fel, viszont ez a krém 
lemosása után rövid időn belül megszűnik.Láthatod, a mér-
sékelt csili fogyasztás számos jótékony hatással bír. Hogy 
mégis melyiket válaszd? Általánosságban elmondható, hogy 
minél élénkebb és pirosabb a színe, annál több kapszaicint 
tartalmaz, így inkább azokat válaszd, ha bírod az erőset!
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Plusz egy vicc

2021. 35. szám meg   
fej  tése: a hamis in
formáció sokkal rosz-
szabb, mintha nem 
tudnánk semmit.

Plusz    egy vicc: ... 
néha évekig is eltart. 

Barackos pite

A Speed Line s.r.o. párkányi (Szlovákia, 
Šturovo) központú fuvarozó és szállítmányozó  

cég flottabővítés miatt 

GÉPKoCSIVeZető 
MUNKATÁRSAKAT KERES

Cégünk 2001 óta van jelen a fuvarozási piacon, stabil, 
folyamatosan bővülő vállalkozás. Partnereiknek belföl-
di, nemzetközi és logisztikai szolgáltatásokat is nyújtunk. 
2015-ben bővítettük tevékenységünket, megnyitottunk 
magyarországi irodánkat Budapesten. 
további információk: www.speed-line.sk 

KöVeteLMÉnYeK:
▪ „E” kategóriás jogosítvány 
▪ 21. életév betöltése 
▪ 2 év gépjárművezetői tapasztalat
▪ középiskolai végzettség
▪ felelősségteljes, megbízható munkavégzés 

AMIt KínÁLunK:
▪ Fuvarfeladatok SK-DE, SK-IT viszonylatokban,

céges mobiltelefon 
▪ online kommunikáció az irányítóval 
▪ vállalati hitel-lehetőség
▪ hosszú távú munkalehetőség 

MunKAbÉr:
 1500-2200 € bruttó

ÉrDeKLőDnI:
Mobil:  +421 905 753 477
e-mail: maria.csizmadiova@speed-line.sk

Finom, egészséges, 
mutatós és KÉK ételek

A kék színű gyümölcsök-
ből rengeteg szerezhe-
tő be nálunk. Ezek nem 
csak finomak, de nagyon 
egészségesek is, mert 
igen gazdagok többek 
között vitaminokban és 
flavonoidokban.

A kék gyümölcsökben 
megtalálható anyagok főleg 
a szív, az agy és az emész-
tőrendszer egészséges mű-
ködéséért felelősek, és ha-
tékonyan segítenek a szer-
vezetünknek, hogy az mi-
nél ellenállóbb lehessen a 
betegségekkel szemben. 
Mindemellett ráadásul na-
gyon jól mutatnak is ott-
honunkban. Tegyünk az 
asztalra egy kosár szépen 
elrendezett, fogyasztásra 
kész kék gyümölcsöt, így 
gyönyörű, bár hamar új-
ratöltendő szobadíszt kap-
hatunk.

Kékszőlő
A szőlőkön belül is ki-

emelkedik magas flavonoid 
tartalma miatt. Kiváló 
antioxidáns, hatékony vér-
tisztító, rendbe teszi az 
emésztőrendszerünket, na-
gyon eredményesen hasz-
nálható a vese kövesedé-
sének megakadályozásá-
ban is. Jó vérszegénység-
re, a stressz megszüntetésé-
re, betegség utáni lábadozás 
gyorsítására. Hatásos emel-
lett hurutokra, gyulladások-
ra, székrekedésre, és ízületi 
rendellenességekre is.

Szilva
Nagyon gazdag vitami-

nokban és a szervezet szá-
mára nélkülözhetetlen ás-
ványi anyagokban. Hatá-
sos az anyagcsere fokozá-
sára, hashajtásra nem csak 
a gyümölcsöt, de a belő-
le készült levet és lekvárt 

is használják. Nagy meny-
nyiségben tartalmaz A- és 
C-vitamint és béta-karotint, 
ezeknek köszönhetően fo-
gyasztása jótékonyan hat a 
szem problémáira, valamint 
a bőr és a nyálkahártya álla-
potára is. Kiváló fogyókú-
rás alapanyag. Sok benne a 
kálium, a vas és a fluorid, 
amelyek a vérkeringést és 
a szívverést tartják karban.

Fekete áfonya
Antibakteriális és anti-

allergén hatással rendelke-
zik. Rengeteg A- és C-vi-
tamint tartalmaz, emellett 
olyan nélkülözhetetlen ás-
ványi anyagok is megta-
lálhatóak benne, mint a 
kálcium, magnézium, vas, 
kálium, cink és foszfor. A 
bogyót használják gyomor-
bántalmak enyhítésére is. 
A növény leveléből főzött 
tea közismert vércukorszint 
csökkentő.

Kökény
A bogyós termés zsír-

égető hatású, így fogyókú-
rához feltétlenül ajánlott. 
Segíti immunrendszerünk 
működését, kiváló betegség 
utáni gyógyuláshoz. Leve-
le forrázva vízhajtó hatá-
sú, ha virágját forrázzuk le, 
úgy étvágycsökkentő italt 
kapunk.

Szeder
Magas csersavtartal-

mának köszönhetően védi 
a hajszálereket, illetve ki-
váló baktériumölő. Gaz-
dag C-vitaminban, vala-
mint flavonoidokban, gyü-
mölcssavakban, így segít a 
szervezetünknek regenerá-
lódni, illetve megerősödni 
a hideg idő beköszöntével. 
Leveléből hasmenés elleni 
teát főzhetünk.

Hozzávalók: 25 cm átmérőjű piteformához, körte vagy barack 
befőtt félbe vágva mag nélkül (vagy friss érett gyümölcs megmos-
va/félbevágva), 13 dkg finomliszt, 13 dkg kristálycukor, fél csomag 
ütőpor (6 g), negyed teáskanál szódabikarbóna, 15 dkg puha vaj, 
2 nagyobb tojás, 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor.

Elkészítés: A piteformát kivajazzuk és enyhén lisztezzük. A 
barack befőttet leszűrjük és a formába tesszük úgy, hogy a vágott 
felülete legyen alul. (Ha friss gyümölccsel készítjük, akkor a meg-
mosott, meghámozott gyümölcsöt kettévágjuk, kivesszük a magot, 
majd a vágott felülettel lefelé a formába tesszük.)

A lisztet összekeverjük a sütőporral és a szódabikarbónával. 
Az egész tojásokat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáke-
verjük a vajat, végül folyamatosan hozzáadjuk a lisztes keveréket 
is, és alaposan összekeverjük. Sűrű tésztát kapunk, de ha nagyon 
sűrűnek érezzük, adhatunk hozzá néhány evőkanál tejet nyugod-
tan. A tésztamasszát a gyümölcs köré kanalazzuk, elegyengetjük.

Előmelegített sütőben 220 fokon légkeveréses programon kb. 
7-8 percig sütjük, majd levesszük a hőfokot 180 fokra és így süt-
jük tovább kb. 10-12 percig, de inkább végezzünk tűpróbát! Ne 
süssük túl, mert kiszárad! Ha az első 7-8 perc után a süti teteje na-
gyon barnul, akkor letakarjuk alufóliával, hogy ne égjen meg a te-
teje, de belül még süljön tovább. 

Porcukrozva tálaljuk.

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

Egy újságíró riportot készít egy börtönben.
– Maga miért van itt bent? – kérdezi az egyik el-

ítélttől.
– …

Kétbetűsek: ÁO, ÁT, ÁÚ, 
CO, DE, HY, KS, NY, OR, ZS.

Hárombetűsek: AKA, 
ALE, AZÉ, BIP, BUM, CET, 
DAT, DÁN, DIA, ETO, GRE, 
ILL, ISI, KFB, KOT, KRK, 
LEL, MIN, NEM.

Négybetűsek: AMBÓ, 
ARID, AVAR, AVAT, BAKI, 
BEKK, HELP, IGÁS, IMÁD, 
LIFT, MERT, NATO, NILS.

Ötbetűsek: BÁNYA, 
BEFAL, ÉRETT, GUMIS, 
KASUB, LEVET, LUDAS, 
NYALÓ, NYITÓ, TRISÓ.

Hatbetűsek: ALAPOS, 
ALATTA, BÁLINT, KO-
MIKA, LETILT, LINZER, 
MÁLYVA, NÓTATA, ODA-
DUG, RELIEF, TAKARÓ, 
TARTÁR.

Hétbetűsek:  AKAR-
NAK, DIADORA, LÓTAR-
TÓ, MALAMUD, MENTÉ-
SI, ROVÁTKA, SOKLÁBÚ, 

TAMÁSKA, TOLÓKAR.
Nyolcbetűsek: EGYLO-

VAS, KIADAGOL, KITA-
LÁLT, NIKKELEZ.

Kilencbetűsek: HALSA-
LÁTA, IDESZALAD, KI-
ENGEDNI.

Tízbetűsek:  AGYA-
RAS CET, CINEGETOLL, 
ÉLSPORTOLÓ, MAHA-
RADZSA.

Tizenegy betűsek: ÓRIÁS-
BOLYGÓ, SALAKGYAPOT.
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