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Itthon vagyunk otthon

Folytatás a 3. oldalon

Békésen, alázatosan és 
szelíden

Folytatás a 2. oldalon

Nemzet, hit, 
megmaradás

Ünnepi műsor a Sodróval 
az összetartozás jegyében

Az új kenyér megáldása

A Nemzeti Össze-
tartozás évében 
m é g  n a g y o b b 

hangsúlyt kap a Ma-
gyarok Kenyere – tizen-
ötmillió búzaszem ado-
mánygyűjtő akció, hisz 
a magyarok kenyere 

szimbolikusan és valósá-
gosan is attól lesz kerek, 
hogy mindannyian része-
sei lehetünk, mindannyi-
an hozzátehetünk, megdol-
gozhatunk érte. Ettől válik 
közös értékké, a nemze-
ti összetartozás egyik fon-

tos szimbólumává, hang-
zott el Nagydobronyban, a 
helyi református gyermek-
otthon udvarán megtar-
tott búzaösszeöntő ünnep-
ségen. Ahol a szónokoktól 
azt is megtudtuk, hogy idén 
valamivel több mint 100 

tonna búzát adott össze 
a programban résztve-
vő, az elesettek és rászo-
rulók támogatását fon-
tosnak tartó közel 1300 
kárpátaljai gazda. 

Augusztus 20-án az egész 
világ magyarsága ál-

lamalapító Szent István ki-
rályunkra emlékezett. Kár-
pátalján idén nem csupán 
a koronavírus-járvány mi-
att bevezetett korlátozá-
sok miatt nem volt zavar-
talan az ünnep, de bomba-
riadók, fenyegető levelek is 
beárnyékolták az amúgy is 
csendesre tervezett megem-
lékezéseket. A már eddig is 
igen sok nehézséget megélt, 
túlélt kárpátaljai magyar-
ság nem rémült meg: ha a 
templomot (Aknaszlatinán, 
Técsőn és Beregszászon) a 
tűzszerészek ki is ürítették, 
a kenyérszentelést, a Szent 
István-napi megemlékezé-
seket a templomkertben 
megtartották. Békésen, alá-
zatosan és szelíden, ahogy 
első szent királyunk intel-
meiben meghagyta, mert 
ez felemel, a gőg, gyűlölség 
pedig letaszít…

Határa csak az or-
s zágnak  van ,  a 

nemzetnek nincs, fo-
galmazott Orbán Viktor 
augusztus 20-án a Nem-
zeti Összetartozás Em-
lékhely avatásán. Ezt 
a határtalan magyar 
nemzetet többek között 
a hagyományainak ápo-

lása tartja egyben. S eb-
ben fontos feladatot töl-
tenek be a népzenészek, 
néptáncosok is. A Kár-
pátalján és a határon 
túlon egyaránt igencsak 
népszerű Sodró együt-
tes meghatározó szere-
pet vállal ezen a téren. 

Részletek a 6. oldalon

Szent Istvánra emlékeztek

Búzaösszeöntő ünnepség Nagydobronyban
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„Nem úgy van most, 
mint volt régen…”

Ünnepi műsor a Sodróval az összetartozás jegyében

Elejét lásd az 1. oldalon

Az elmúlt hétvégén Sajánban, 
a Visk Jótékonysági Alapítvány 
vendégházának udvarában a 
Sodró együttes – a Kárpátalja 
Néptáncegyüttes néhány tánco-

sával, Gál Natália, Vass Mag-
dolna, Ferenci Attila beregszá-
szi színészek és Balog Mari-
anna énekes közreműködésé-
vel – „Nem úgy van most, mint 
volt régen, nem az a nap süt az 
égen…” címmel csodálatos elő-
adással örvendeztették meg az 
érdeklődő közönséget (sajnos a 
járványhelyzet miatt csak keve-
sen lehettek részesei a nagysze-
rű produkciónak).

– Az elmúlt időszak meglehe-
tősen ínséges volt a kultúra szem-
pontjából. Vírus, karantén, szigo-
rításról szólt az élet, olykor elural-
kodott rajtunk a félelem. Közben 
színésznek, nézőnek hiányoztak 
a programok. Ezért is döntött a 
Sodró együttes Váradi Enikővel 
az élen, hogy ennek a monotóni-
ának, ennek a félelemnek valahol 
most gátat vet, és a lehetőségekhez 
mérten, a karanténszabályokhoz 
alkalmazkodva megpróbáljuk a 
magyar államalapítást méltókép-
pen megünnepelni. Ráadásul a 
Nemzeti Összetartozás Évét ír-
juk, ennek a jegyében is tartjuk 
meg ezt az alkalmat – fogalma-
zott megnyitó beszédében a mo-
derátor szerepét felvállaló Sin 
Edina, a Kárpátaljai Megyei Ma-
gyar Drámai Színház program- és 
az előadás társszervezője. 

– A Magyar Országgyűlés 
2020-at a Nemzeti Összetarto-
zás Évéként hirdette meg, melyet 
rengeteg színes program gazdagí-
tott volna, de a világjárvány miatt 
ezek nagy része elmaradt. A ví-
rus összezilálta ezt az évet, oly-
annyira, hogy a beregszászi kon-
zulátuson augusztusban sikerült 
átadni a március 15-i elismeré-
seket, Budapesten a Kossuth té-
ren pedig augusztus 20-án avat-

ták a Nemzeti Összetartozás Em-
lékhelyet – kezdte köszöntőjét az 
előadás fővédnökségét vállaló be-
regszászi magyar konzulátus kép-
viseletében Erdei Péter, aki átad-
ta Szilágyi Mátyás beregszászi fő-
konzul és Jakab István, a Magyar 

Országgyűlés alelnökének üdvöz-
letét is. A vezető konzul kiemelte, 
hogy 2010-ben a Magyar Ország-
gyűlés attól a céltól vezettetve fo-
gadta el a Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló tör-
vényt, „hogy e cselekedettel hoz-
zájárulunk a Kárpát-medencében 
együtt élő népek és nemzetek köl-
csönös megértésen és együttmű-
ködésen alapuló békés jövőjéhez, 
s egyúttal a XX. század tragédiái 
által szétdarabolt Európa újraegye-
sítéséhez”. Ugyanezen évben azt is 
törvénybe foglalták, hogy nemzeti 

tragédiánk történetét az iskolákban 
is tanítani kell. A Sodró együttes a 
Kárpát-medence különböző tájai 
táncainak bemutatásával, megis-
mertetésével is az összetartozás ér-
zését erősíti. Ebben a produkcióban 
táncban, zenében, a színészek vers-
ben mondták el, hogy az országnak 
van határa és nem a nemzetnek, fo-
galmazott Erdei Péter. 

– Az összetartozás évében prog-
ramjaink a békés egymás mellett 
élés és az összetartozás programjai 
lettek volna, de „koronásokká” vál-
tunk, s ez rányomta bélyegét azok-

ra az eseményekre, amiket elter-
veztünk, amiket szerettünk volna 
megtartani – kezdte köszöntőjét 
Sari József, a KMKSZ Felső-Ti-
sza-vidéki Középszintű Szerve-
zetének elnöke. – A Szent Ist-
ván-napi ünnepségeinket pedig 
már a koronavírus mellett más 
események is megzavarták. Sari 
József abbéli reményének adott 
hangot, hogy ez nem folytatódik. 
Ezer esztenedeje élünk itt együtt, 
ezt a közösséget éltetni és tovább 
erősíteni kell – fogalmazott Sari 
József. – Mi, magyarok, ruszi-
nok, románok és minden más 
nemzet, együtt vagyunk itt itt-
hon. A Sodró együttes produkci-
ója is ezt az összetartozás-tuda-
tot erősíti meg bennünk, mond-
ta. Az előadás végén pedig meg-
köszönte azt a csodát, amit a sze-
replők ezen az estén Isten szabad 
ege alatt műveltek.  

És valóban, mint ahogy a 
szervezők ígérték, élményekben 
gazdag volt ez az este, hisz az 
előadók a legnemesebb anyag-
hoz, a legnemesebb formához 
nyúltak: a magyar népi örök-
séghez, s olyan érzéseket „szó-
laltattak meg” táncban, énekben, 
versben, amelyek száz éve a ma-
gyar lélekben élnek. Mint ahogy 
Kacsur András színházigazgató 
az előadás végén a sajtónak nyi-
latkozva fogalmazott: „Nekünk, 
kárpátaljai, Kárpát-medencei 
magyaroknak száz éve aktuális 
ez a téma, és lehet, hogy még 
száz évig aktuális lesz. Van ben-
nünk egy egészséges dac, egy 
egészséges önazonosságtudat, 
valószínűleg ez tart meg minket, 
mert ha nincs semmiféle fenye-
gető külső körülmény, akkor va-
lószínűleg sokan hajlamosabbak 
lennének feladni, elfelejteni azt, 

hogy honnan jöttek, hogy kik ők. 
Mi, akik itt vagyunk, érezzük, 
hogy nem szabad feladni. Je-
lek vagyunk. Akik ittmaradnak, 
az életükkel, a mindennapi küz-
delmükkel, a kitartásukkal, az-
zal, hogy magyar iskolába adják 
a gyereket, azzal, hogy magya-
rul beszélnek, használják anya-
nyelvüket – jeleznek: vagyunk. 

És bízunk benne: leszünk is. 
De ezért mindannyiunknak be-
csülettel tenni kell a dolgát, ott, 
ahol van.

Marton Erzsébet

Ukrajna szuverenitása, a meg-
oldásra váró ügyek megvita-
tása és a jószomszédi viszony 
mellett állt ki Orbán Viktor mi-
niszterelnök abban a levélben, 
amelyet ukrán kollégájának, 
Denisz Smihalnak küldött Uk-
rajna nemzeti ünnepe, a függet-
lenség napja alkalmából – tájé-
koztatta az MTI-t Havasi Ber-
talan, a miniszterelnök sajtófő-
nöke hétfőn.

Magyarország Ukrajna partnere a 
jószomszédi együttműködésben

„Magyarország a kezdetektől 
fogva kiállt Ukrajna szuverenitá-
sa és területi integritásának meg-
őrzése mellett, és minderre a jö-
vőben is számíthatnak” – szögez-
te le Orbán Viktor. Hozzátette: örö-
mére szolgál, hogy az ukrán kor-
mány nyitott a kétoldalú kapcsola-
tokban fennálló, megoldásra váró 
ügyek megvitatására. Mint fogal-
mazott: bízik abban, hogy a ma-
gas szintű politikai és szakmai 

párbeszéden keresztül a nem-
zeti közösségek jogait tisztelet-
ben tartó megoldásokat talál-
hatnak az érintett kérdésekben. 
    Orbán Viktor végül biztosítot-
ta ukrán kollégáját arról, hogy 
Magyarország kormánya part-
ner lesz a kölcsönös tiszteleten 
és jószomszédi viszonyon alapu-
ló együttműködésben – tájékoz-
tatott Havasi Bertalan.

MTI

Annak ellenére, hogy gyorsan nö-
vekszik a koronavírusos esetek 
száma, Ukrajnában továbbra is 
az adaptív karantén van érvény-
ben, és az Egészségügyi Minisz-
térium nem számol annak lehe-
tőségével, hogy az egész országot 
karanténba zárja – így kommen-
tálta a helyhatósági választások 
elhalasztásának lehetőségére vo-
natkozó újságírói kérdést sajtótá-
jékoztatóján Makszim Sztepanov 
egészségügyi miniszter, akit az 
UNN idéz.

„Nálunk adaptív karantén van ér-
vényben, amely különféle veszély-
szinteket határoz meg. Vagyis nem 

Az Egészségügyi Minisztérium nem 
szándékozik újra lezárni az egész országot

gondolunk most az egész ország be-
zárására, amint azzal néhányan ré-
misztgetnek. Éppen azt mondjuk, 
hogy a járványügyi helyzettől füg-
gően a különböző régiókban elté-
rő veszélyszint vezethető be. Sőt, 
még ha „vörös” veszélyességi szin-
tet vezetnek is be, azt két hétig tart-
ják fenn” – hangsúlyozta Sztepanov.

Szerinte jelenleg nem helyénva-
ló bárminek a bezárásáról beszél-
ni. „Bizonyos vagyok benne, hogy 
ha az országban bevezetett szabá-
lyok mentén fogunk haladni, min-
den nyugodtan és idejében elmú-
lik” – tette hozzá.

unn.com.ua/Kárpátalja

Az ukrán rendvédelmi szervek 
augusztus 20-án megszakították 
az aknaszlatinai katolikus temp-
lomban tartott ünnepi misét bom-
bariadó gyanújával. A hatóságok-
hoz névtelen bejelentés érkezett, 
hogy a helyi katolikus templom-
ban robbanóanyagot helyeztek el. 
Az épületet kiürítették, a mise és 
a Szent István-napi megemléke-
zés a templom kertjében zavarta-
lanul folytatódott. 

Ugyanabban az időben Técsőn 
és Beregszászban is bombariadó 
volt a római katolikus templomok-
ban, az épületeket kiürítették, a 
környéket lezárták. A tűzszerészek 
egyik helyszínen sem találtak bom-
bát. Az ügyben nyomozás indult.

Emellett államalapító Szent 
István királyunk ünnepén fenye-
gető leveleket is kaptak többek 
között a magyarságvédelmi szer-
vezetek, a történelmi egyházak, a 
magyar konzulátusok, a beregszá-
szi és a nagyszőlősi városi tanács. 
A levélben azt írja a magát ukrán 

Bombariadó és fenyegető levél
hazafinak aposztrofáló szerző, 
hogy „ha a kárpátaljai magyar-
ság továbbra is biztonságban sze-
retne élni az ukrán földön, le kell 
mondania a nemzeti enklávé, va-
gyis a Beregszászi járás megala-
kításáról az új adminisztrációs re-
form keretein belül. Sikerült meg-
vesztegetnetek a kormányt, azon-
ban az ukrán patriótákat nem sike-
rült félrevezetnetek! Diverziókba 
kezdünk, terrorcselekményeket 
fogunk végrehajtani városaitok-
ban, falvaitokban, iskoláitokban 
és templomaitokban mindaddig, 
amíg a külön magyar járás létre-
hozásának ideológiája meg nem 
szűnik. Tehát, a biztonságotok a 
saját kezetekben van. Ha minima-
lizálni akarjátok az áldozatok szá-
mát a magyar közösségen belül, 
azonnal kezdjétek meg az intéz-
kedéseket Kárpátalján az ukrán-
ellenes kezdeményezések vissza-
vonásával kapcsolatban!”

Reméljük, a hatóságok megta-
lálják a fenyegetőket.

Ukrajna függetlenségének nap-
ján több helyről is érkezett bom-
bariadóval kapcsolatos bejelen-
tés Kijevben. A Hrescsatik met-
róállomás, valamint a Független-
ség terénél lévő állomás hosszabb 
ideig zárva is volt a névtelen be-
jelentés miatt.

A hatóságok azonnal kiérkez-
tek a helyszínre, átvizsgálták a te-
rületet, s nem találtak robbanásve-
szélyes tárgyat egyik metróállomá-
son sem. A rendőrségnél elmondták, 
hogy ezenkívül a nap folyamán a ki-

Bombariadók Kijevben
jevi repülőtérrel, adminisztratív hi-
vatalokkal, a nemzetközi kongresz-
szusközponttal, üzletláncokkal, ho-
telekkel, bevásárlóközpontokkal, 
bankokkal és hidakkal kapcsolat-
ban is érkezett bejelentés, misze-
rint robbanószert helyeztek el a te-
rületükön.

Az objektumok egy részét már 
átellenőrizte a rendőrség, egyelőre 
mindent biztonságosnak találtak. 
A vizsgálatok során a kijevi repü-
lőtérről 150 utast kellett evakuálni.

karpat.in.ua

Ezt Viktor Ljasko, országos 
tisztifőorvos jelentette ki az „Ok-
tatás a járvány idején: hogyan 
kell megszervezni a 2020-2021-es 
tanévet?” címmel rendezett ok-
tatási fórumon – adta hírül a 
mukachevo.net internetes hírpor-
tál augusztus 23-án.

Az új tanévben a tanárok maszk 
nélkül taníthatnak az olyan terüle-
teken, ahol kedvezően alakul a jár-
ványhelyzet.  A narancssárga zóná-
ban azonban a tanároknak átlátszó 
arcvédőt kell majd viselniük. „A ta-
nulóknak és a tanároknak egyaránt 

Ljasko: a narancssárga zónákban a 
tanárok védőpajzsban tartsanak órákat

kizárólag maszkban szabad belép-
ni az oktatási intézménybe, amely 
eltakarja a szájukat és orrukat. Az 
osztálytermekben nem kötelező a 
maszkok használata. A narancssár-
ga zónába eső intézményeknek azt 
javasoljuk, hogy a tanárok viselje-
nek átlátszó védőpajzsot, amely le-

hetővé teszi az érzelmek közvetíté-
sét, hogy ezzel ne zavarják az ok-
tatás folyamatának gördülékenysé-
gét” – mondta a tisztifőorvos.

Viktor Ljasko arra is emlékeze-
tett, hogy a vörös zónákban lévő is-
kolákat bezárják.
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Békésen, alázatosan és szelíden
Szent Istvánra emlékeztek

A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség Beregszászi Kö-
zépszintű Szervezete (KMKSZ 
BKSZ) Benében, Tiszacsomán, 
Asztélyban és Guton szervezett 
szűkkörű megemlékezést.

Benében a helyi iskola au-
lájában id. Molnár László, a 
KMKSZ helyi alapszerveze-
tének elnöke köszöntötte a részt-
vevőket. Abbéli reményének 

adott hangot, hogy jövőre már a 
megszokott rendben, a falu népé-
vel együtt emlékezhetnek a ke-
resztény Magyarország állam-
alapító királyára. Ez a csendes 
megemlékezés is jelzés, hogy 
nem veszett el a kárpátaljai ma-
gyarság, minden nehézség elle-
nére vagyunk, és bízunk benne, 
hogy a következő évszázadok-
ban is megmaradunk, nyilatkoz-
ta a sajtó megjelent képviselői-
nek id. Molnár László. 

Az, hogy Bene népe szobrot 
állított az iskolában Szent István 
királynak, azt jelzi, hogy nem fe-
lejtik tetteit és alkotását: megala-
pította a magyar államot, felvet-
te a kereszténységet, aminek kö-
szönhetően ezer év múltán is itt 
vagyunk, Európa közepében, fo-
galmazott Sin József, a KMKSZ 
BKSZ elnöke. Ferku Szilvesz-
ter Reviczky Gyula Szent István 
napján c. versével adózott a szent 
király emlékének, majd a helyi 
kultúrház műkedvelő csoportja 
Holozsi Erzsébet vezetésével al-
kalomhoz illő éneket adott elő, 
mialatt a résztvevők megkoszo-
rúzták az iskola folyosóján álló 
faragott Szent István-szobrot.

Tiszacsomán a Honfoglalá-
si Emlékparkban emlékeztek ál-
lamalapító királyunkra, ahol ifj. 
Molnár László, a KMKSZ kultu-
rális titkára köszöntötte a megje-
lenteket. Balega Dávid Juhászné 

Bérces Anikó Fohász Szent Ist-
ván királyhoz c. versét mondta 
el, majd Kulcsár Ferenc bereg-
szászi magyar konzul, Sin József, 
a KMKSZ BKSZ elnöke és Rácz 
János, a KMKSZ helyi alapszer-
vezetének elnöke elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit. 

Ifj. Molnár László a sajtó-
nak nyilatkozva elmondta, hogy 

a KMKSZ minden évben immáron 
hagyományosan Aknaszlatinán, a 
Szent István tiszteletére felszen-
telt római katolikus templom mel-
letti szoborparkban szervezi meg 
központi rendezvényét, de Kárpát-
alja-szerte megemlékezéseket tar-
tanak, így a Tiszacsomai Honfog-
lalási Emlékparkban is. Sajnos az 
idei koronavírus-járvány miatt ki-
alakult helyzetben nem tarthatunk 
tömegrendezvényeket, így csendes 
koszorúzással emlékezünk meg ál-

lamalapító szent királyunkról, Ma-
gyarország születésnapjáról. A kul-
turális titkár hangsúlyozta, hogy a 
kárpátaljai magyarság megmaradá-
sának záloga, ha megtartja hagyo-
mányait, kultúráját, s átadja azt a 
következő generációnak. 

Asztély népe hűen őrzi államala-
pítónk emlékét. 2006-ban a falu szü-
lötte, Elek István fából faragott Szent 

István szobrát állították fel a település 
elején. Sajnos, az évek során a fából 
készült szobor tönkrement, helyet-
te 2017-ben egy újat avattak, mely a 
salánki fafaragó, Pólin Elek alkotá-
sa. Évente itt tartják az augusztus 20-i 
megemlékezést, amely idén igencsak 
szűk körben, de bensőségesen zajlott. 
(Fotó a címlapon.)

Ezer év történelme köt össze ben-
nünket, ezer év tradíciója, öröme, si-

kere és ezer év nehézségei, megpró-
báltatásai, kihívásai – kezdte köszön-
tőjét Nagy Anna polgármester. Isten, 
család, haza – ezek voltak mindenek-
előtt a fő irányvonalak, s azok mind a 
mai napig, fogalmazott. Szent István 
tanításai közül a következőt emel-
te ki: „Tartsd mindig eszedbe, hogy 
minden ember azonos állapotban 
születik, és hogy semmi sem emel fel, 

csakis az alázat, semmi sem taszít 
le, csakis a gőg és a gyűlöltség”. 

Iván Gusztáv helyi reformá-
tus lelkész az 1Sámuel 2, 30/2 
verset helyezte a megjelentek szí-
vére: „Mert akik engem dicsőí-
tenek, azoknak dicsőséget szer-
zek, de akik engem megvetnek, 
gyalázatra jutnak”. Szent István 
a jó utat választotta, mert a di-
csőséget nem magának kereste, 
hanem az élő Istennek. Mi sem 
az államalapító királyt dicsőít-
jük – hálásak vagyunk érte, há-
lásak vagyunk a magyar nemze-
tért, a szülőföldünkért, Kárpátal-
jáért, mondta a lelkész. 

Iván Ádám alkalomhoz illő 
verssel és énekkel tette igazán 
felemelővé a megemlékezést.

Guton Tóth Angéla iskola-
igazgató köszöntötte a falu köz-
pontjában álló kovácsoltvasból ké-
szült Szent István-szobor elé érke-
zőket. Az iskola két diákja – Tóth 
Ákos Kristóf és Deák Orsolya – al-
kalomhoz illő verseket adott elő. 

Ma arra a szent királyunk-
ra emlékezünk, aki megalapítot-
ta a keresztény magyar államot 
– kezdte köszöntőjét Sin József, 
a KMKSZ BKSZ elnöke. – Az 
évszázadok folyamán jöhettek 
tatárok, törökök, németek, oro-
szok – a magyar nép mindig talp-
ra állt. A Trianon utáni nem köny-
nyű időszakot is sikerült átvé-
szelni. Ezért optimistán és biza-
kodva nézhetünk a jövőbe. Eb-
ben segít a jelenlegi magyar kor-
mány nemzetegyesítő politikája 
is. Sin József arra biztatott min-
denkit, hogy legyen bátor, kitar-
tó, mert bármilyen nehéz is itt 
megélni magyarságunkat, mind-
eddig megmaradtunk, s hisszük, 

hogy van jövőnk is itt, a szülőföl-
dünkön, hangsúlyozta az elnök. 

Ezen a napon ünneplünk múl-
tat, jelent és jövőt, kezdte beszé-
dét Demcsik Mária magyarta-
nár, aki Szent Istvánra emlékez-
ve a fiához, Imre herceghez írt 
intelmeiből idézett: „Uralkodj 
mindannyiukon harag, gőg és 
gyűlölség nélkül, békésen, alá-
zatosan és szelíden; tartsd min-
dig eszedben, hogy minden em-
ber azonos állapotban születik, és 
hogy semmi sem emel fel, csak-
is az alázat, semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség”. Ha 
a XXI. század embere is megfo-
gadná ezeket az intelmeket, ak-
kor nem lenne háború, nem len-
ne nemzetek közötti viszály, ha-
nem béke és szeretet uralkodna, 
fogalmazott. Azt kívánta, hogy 
őrizzük meg magyarságunkat, 
identitásunkat, történelmünket, 
hagyományainkat, ne hagyjuk ki-
veszni idegen nemzetek útvesz-
tőiben. „Fogjuk meg az egymás-
tól elszakított kezeket, merjünk 
nemzetben, magyarságban, kö-
zösségben gondolkodni. Így le-
szünk csak méltók István király 
emlékéhez” – mondta a tanárnő. 

A rövid megemlékezés vé-
gén a helyiek mellett Hajgató 
Tamás beregszászi magyar kon-
zul is elhelyezte a megemléke-
zés koszorúját.  

Kovács Erzsébet

A Badaló központjában, köz-
vetlenül a református temp-
lom mellett elhelyezkedő Már-
tírok-emlékpark fontos emlék-
helynek számít a helyiek szá-

mára, hiszen itt kapott helyet 
az az emlékmű, amely a II. vi-
lágháború és a sztálini önkény 
badalói áldozatainak állít me-
mentót.

A több mint félhektárnyi te-
rületet a Tisza-partiak igyekez-
nek rendszeresen rendben tartani, 
a négy éve felújított emlékműről 
sohasem hiányoznak a megemlé-
kezés koszorúi.

Utoljára négy éve, 2016-ban 
volt újrafestve a parkot övező ke-

Megújult a Mártírok-
emlékpark

rítés is, amely az elmúlt napok-
ban új köntöst kapott. A KMKSZ 
helyi alapszervezetének szerve-
zésében zajló munkálatok ke-
retében újrafestették a kerítést, 

amelybe most is sikerült becsem-
pészni némi nemzeti színekre 
utaló motívumokat is. A helyi 
alapszervezet ezúton is szeret-
ne köszönetet mondani a társa-
dalmi munkában részt vevő 24 
személynek, akik kétkezi mun-
kájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a badalói Mártírok-emlék-
park az elkövetkezőkben is mél-
tó helye legyen őseink jelképes 
nyughelyének.

(jakab)

A magyar történelem egyik cso-
dája, hogy a közös cél különle-
ges rangra emelte a közös mun-
kát – utalt az 1948-49-es forra-
dalom és szabadságharc idején a 
hátországban feladatot teljesítők 
munkájára a magyar köztársasá-
gi elnök augusztus 19-én az Or-
szágházban, a még március 15-e 
alkalmából odaítélt Kossuth- és 
Széchenyi-díjak, valamint a Ma-
gyar Érdemrend Középkeresztjé-
nek ünnepélyes átadásán.

Áder János Dr. Orosz Ildikó, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola, valamint a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszö-
vetség elnöke részére, a kárpátal-
jai magyar felsőoktatás területén 
végzett több évtizedes, kiemelke-
dő színvonalú munkája, valamint 
odaadó kultúra- és közösségszer-
vező tevékenysége elismeréseként 
Magyar Érdemrend Középkereszt-
je polgári tagozata kitüntetést ado-
mányozott.

Áder János kiemelte: minden 
magyar ember tudja, mi zajlott Pes-
ten és Budán 1848. március 15-én, 
annak a napnak minden mozzanatá-

Magyar Érdemrend Középkeresztje 
kitüntetést kapott Orosz Ildikó

ból történelem lett; 1848. augusztus 
19-ét azonban közel sem őrzi ilyen 
erős nemzeti emlékezet, pedig ek-
kor az Országgyűlésben a képvise-
lők a haderőről készültek dönteni.

A magyar történelem egyik 
csodája, hogy a közös cél külön-
leges rangra emelte a közös mun-
kát: megalkotni az új hazát, megte-
remteni annak szabad életét, önál-
ló mindennapjait – emlékeztetett 
az államfő, hozzátéve: ezért lehe-
tett az 1848-49-ben életre kelt, mo-
dern, polgári Magyarország a nem-
zet hatalmas, bámulatra méltó, kö-
zös alkotása, amely legfőbb vívmá-
nyaiban túlélte még a szabadság-
harc végzetes kimenetelét is.

A nemzeti ünnep alkalmából 
kitüntetettek teljesítménye ugyan-
úgy gazdagítja az életünket, mint 
a történelmi hőstettek, az emlékké 
nemesült áldozatok, hiszen ponto-
san úgy tanítanak, gyógyítanak, fej-
lesztenek, szolgálnak, gyönyörköd-
tetnek, kutatnak, szerveznek, szer-
kesztenek, ahogy tették ezt mindig 
a legjobbak – méltatta a díjazotta-
kat Áder János.

karpat.in.ua

Lengyelország 100 millió eurós 
hitellel támogatja utak és határ-
átkelőhelyek felújítását Lemberg 
(Lviv) megyében, a munkálatok 
már ezen a héten elkezdődnek – 
jelentette be Denisz Smihal mi-
niszterelnök a szerdai kormány-
ülésen, adta hírül az rbc.ua hír-
portál.

A kormányfő elmondta, hogy a 
lengyel partnerekkel folytatott tár-
gyalásoknak köszönhetően öt év 
bürokratikus huzavona után Uk-
rajna pótlólagosan 100 millió euró 
hitelhez jut. „Személyesen kérem 

Lengyelország 100 millió euró hitelt 
nyújt Lemberg megyének

a kabinetminisztert a munkálatok, 
felújítások pénteki kezdetének el-
lenőrzésére Lemberg megyében, 
hogy megfelelő legyen a befektetett 
hitel felhasználása” – mutatott rá.

A lengyel hitelt a Lengyelor-
szággal határos térségben hasz-
nálják fel az infrastruktúra ja-
vítására: 68 millió euróból uta-
kat, 32 millióból pedig határát-
kelőket újítanak fel. A hitelkeret 
folyósításáról az ukrán és a len-
gyel kormány még 2015-ben ál-
lapodott meg.

karpat.in.ua
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„Gyermek voltam, meg is öre-
gedtem, de nem láttam, hogy 
elhagyottá lett az igaz, sem azt, 
hogy gyermeke koldussá vált.” 
(Zsolt 37,25)

Sok szelíd hívő emberrel ta-
lálkoztam, akik nem emeltek sem 
szót, sem kezet a maguk igazáért. 
Vártak, dolgoztak és szelíden fél-
reálltak. Nem hadakoztak az iga-
zukért, nem árulkodtak a nagyobb 
kenyérért. Nem adták fel sem-
miért a hitüket. Sem pénz, sem 
karrier, sem pozíció, sem külföl-
di utazás, sem rang vagy hírnév 
nem tudta szívüket elfordítani az 
élő Jézus Krisztustól. Sok szelíd, 
megalázott, félreállított és leér-
tékelt hívő ember életének vé-
gén csodálkoztam Isten jóvá tevő 
munkájában: valóban nem lett 
kenyérkéregetővé egynek sem a 
gyermeke, valóban megkoronázta 
Isten életüket. Nyilvánvalóvá lett 
Isten hűsége, jósága az életükben 
már itt e földön.

Mi, hívő emberek mégis sok-
szor bosszankodunk, harcolunk, 
az igazunkat keressük. Pedig nem 
azért váltattunk meg az Úr Jézus 
által, hogy sebeket osszunk a sa-
ját igazunkért. Nekünk hatalmat 
adott és hagyott az Ő Szent Lel-
ke által arra, hogy a sebeket gyó-
gyítsuk, a sérüléseket bekötöz-
zük. Azért kaptuk az Ő békessé-
gét, hogy árasszuk szét környe-
zetünkben a szelídséget, a meg-
nyugvást, a békességet. Mi kö-
zünk nekünk a gonosz emberek 
szerencséjéhez? Miért sért vagy 
izgat, ha az elvetemültnek nagy 
szerencséje van? De meddig és 
milyen áron? Várd ki a végét! 
Nagy különbség van a szelídek 
és az istentelenek életútjában, és 
az út végében is!

Mi a te feladatod? Hirdesd és 
mutasd életeddel a Krisztus út-
ját! Szólítsd meg a veszedelem 
felé rohanó embert, hogy meg-
álljon, lecsillapodjon! Láttasd 
meg a szenvedőkkel, mily sok 
gyönyörűség van a Krisztus út-
ján, te magad légy a kívánatos 
példa szelídségeddel, tűréseddel, 
belső békéddel! Ez a modern vi-
lág szenved istentelen önmagától. 
Harag és bosszankodás, jogkere-
sés és bosszúállás mindenfelé. A 
gyermek szembe fordul szülei-
vel, mert neki is joga van. A kö-
telességét meg elfelejtették meg-
tanítani. A jogaiból megélni meg 
nem tud, hát ezért aztán dühöng 
és megbosszul, pusztít, rombol és 
öl. Uszítanak és háborúskodnak, 
bombáznak és gyilkolnak igazsá-
gosság cím alatt. 

Fény vagy és só
Szenved az ember, és nincs 

békesség, és nem tud lecsil-
lapodni a gyilkos vágy. Mert 
szembefordult a teremtő Isten-
nel, mert az irgalmasságot már 
nem ismeri, a szentséget nem 
becsüli. A mi feladatunk nem az 
Isten ítéletét bizonygatni az el-
vetemültek felé. Ránk az bíza-
tott, hogy mondjuk el alkalmas 
és alkalmatlan embereknek, al-
kalmas és alkalmatlan időben: 
szeret az Isten! 

A mi megbízatásunk a 
mentés: mentsd, aki elveszett, 
mentsd, aki veszendőben van! 
Ne bosszankodj, ha a nagy sze-
rencséjét látod az istentelennek! 
Te nem látsz az ajtók mögé, te 
nem ismered az istentelen nyug-
talan, álmatlan éjszakáit, amit a 
bűne okoz. De nem örülhetünk a 
bűnös ember bukásán, mert Jézus 
meghalt őérte is! Segíts ott, ahol 
csak lehet! Segíts életeddel és 
azzal a tudással, amire az Ige ta-
nít! Gyönyörködhetsz szegényen 
és betegen, árván és elhagyottan, 
mert nem a külső és nem a látha-
tó dolgok tesznek boldoggá, ha-
nem a belső békesség, amit na-
ponta kész adni az Úr!

A józan és szelíd keresztyén 
élet nem jelent élhetetlenséget. 
A békességet árasztó és munká-
ló emberre mindenkor felfigyel 
a világ. Figyelnek téged is, de 
még ennél is fontosabb, hogy a 
világ sóvárog és epekedik az Is-
ten gyermekeinek megjelenése 
után, az után a légkör után, amit 
csak a hívő ember képes terem-
teni maga körül.

Te fény vagy e világban! Te 
íz, értelem, só vagy e világban! 
A világ háborog, gyűlölködik, 
lázad, támad és gyilkol. Te légy 
a békesség szigete, menedéke a 
kereső, a menekülő embernek! 
Tudj várni szelíden és békesség-
ben! Az Úr nem késik. Ő jön a te 
életedben és a mások életében is. 
Vele jön az Ő ítélete és az Ő ju-
talma is. Mert Ő maga az Igaz-
ság. Bízzál Benne! Bátorodjon 
szíved, ne csüggedj és ne félj! 
Várd az Urat!

Bízom benned, édes Atyám! 
Tudom, hogy Te nem szereted a 
hamisságot. Tudom, hogy gyer-
mekeid élete nyilván van előtted. 
Az én életem is. Köszönöm! Segíts 
békével és türelemmel várni a Te 
szabadításodra! Magasztaltassék 
a Te neved, mert jóságod és sze-
reteted végtelen! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A színjátszás egy olyan terü-
let, ahol az önkifejezés kerül elő-
térbe. Megmutathatjuk magun-
kat, tehetségünket a nagyközön-
ségnek. Ezen a területen helyt-
állni pedig nem kis feladat. Vass 
Magdolna, a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház szí-
nésznője már többször bizonyí-
totta tehetségét a közönség előtt. 
Mindennapjait a munkája mellett 
családja tölti ki, így érzi teljesnek 
életét. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról!
– Mezőváriban születtem, ott 

is végeztem a középiskolát. Min-
dig is óvónő szerettem volna len-
ni, ez volt a gyerekkori vágyam. 
Felvételiztem is a munkácsi taní-
tóképzőbe, de ez „sajnos” nem si-
került. Ekkor még nem sejtettem, 
hogy egy szép napon színész lesz 
belőlem. Gál Natália – most már 
kolléganőm – említette, hogy a 
Kijevi Színművészeti Főiskolán 
fog tanulni, ahová hirdettek egy 
pótfelvételit, én pedig hirtelen 
ötlettől vezérelve eldöntöttem, 
hogy megpróbálom, és tizenhét 
éves fiatalként egyszer csak arra 
döbbentem rá, hogy utazom Ki-
jevbe, és színészetet tanulok. Így 
visszagondolva ez nagyon bátor 
és vakmerő döntés volt, amit, per-
sze azóta sem bántam meg.

–  Hogyan emlékszik a tanul-
mányi évekre?

– Kijev egy nagyváros, én 
pedig akkor még szinte semmit 
sem tudtam róla. Minden nagyon 
gyorsan történt, csak úgy pörög-
tek a napok. Kollégiumba kerül-
tünk, tanultunk, ismerkedtünk. 
Nehéz volt számomra, hogy nem 

A világot jelentő deszkákon Vass Magdolna

„A szerepeink tesznek minket 
teljessé”  

A színjátszás forradalmasította a történetek elmesélésének módját. 
A 20. században megbecsült művészeti ág lett. Az emberek, akik 
nem dolgoznak színházi közegben, gyakran mondhatják, hogy a 
színészet nem is igazi munka, inkább egy hobbi. Azonban a szín-
ház egy varázslatos hely, ahol bármi megtörténhet. 

ismertem elég jól az ukrán nyelvet, 
meg szinte azt sem, hogy miből áll 
a színművészeti képzés. Havonta 
egyszer jöhettünk haza, akkor még 
nem voltak mobiltelefonok, így ne-
héz volt, de egyben szép időszaka 
is az életemnek.

– Mennyire könnyű vagy nehéz 
megtanulni a szakmát?

– Küzdelmesnek mondanám, 
magát a főiskolai tanulmányokat és 
az azóta színházban eltöltött éveket 
is, hiszen a színészetnek is vannak 
árnyékosabb és naposabb oldalai. 
A kívülálló sokszor azt látja, hogy 

milyen jó nekünk, mert könnye-
dén szórakoztatunk, esetleg elgon-
dolkodtatunk, és a közönség sze-
ret bennünket. A kulisszák mögé 
azonban nem látnak be. Az, hogy 
egy előadás teljes egészében ösz-
szeálljon, hogy minden úgy legyen, 
ahogy lennie kell, hogy mindenki az 
adott pillanatban azt és úgy mond-
ja, ahogy mondani kell, abba na-
gyon sok munka van. Vannak olyan 
napok, amikor reggeltől estig pró-
bálunk, és ez azért sokféleképpen 
megterhelő, még fizikailag is.

– Hogyan kezd hozzá egy-egy 
szerep megismeréséhez, megtanu-
lásához?

– Elolvasom a darabot, elkép-
zelem a karaktert, megnézem, hogy 
a darab többi szereplője mit mond 
róla, hiszen a szerepformálás egy 
nagyon összetett dolog. Ha bele-
gondolunk, a minden napi életünk-
ben is több minden határoz meg 
bennünket, változatosak a „szere-
peink”. Nők, fiatalok, családanyák, 
feleségek, barátok vagyunk. Mind-
ezt hitelesen és őszintén megjele-
níteni másfél-két órában a világot 

jelentő deszkákon, nem egysze-
rű feladat.

– A sok munkát nem le-
het könnyű a családdal össze-
egyeztetni.

– Valóban, amíg az ember 
egyedülálló, ez egyszerűbb, hi-
szen úgy osztjuk be az időnket, 
ahogy akarjuk. Amikor már csa-
ládja van az embernek, akkor 
bonyolultabb feladat mindenhol 
megfelelni. Természetesen kell 
hozzá egy olyan családi háttér, 
ami nekem, hála Istennek, meg-
adatott, akik mindenben támo-
gatnak és segítenek.

– Hogy gondolja, mennyire 
tartja be a határidőket, vagy in-
kább halogatni szokta azokat?

– Az attól is függ. Ha egy 
megbeszélt találkozóról, vagy 
egy leadandó feladatról van 
szó, akkor pontosan betartom 
a határidőket. Egyébként nem 
szeretem, ha rabolják az idő-
met, cserébe én sem szeretem 
más idejét rabolni. Be kell vall-
jam, a szövegtanulásnál szok-
tam halogatni. Úgy vagyok 
vele, hogy még ezt-azt elvég-
zem, még ide-oda elmegyek, 
ilyenkor hajlamos vagyok la-
zábban venni a dolgot.

– Az évek során több elő-
adásban is láthattuk már. Van-e 
olyan, amelyik kiemelten kedves 
a szívének?

– Én mindegyik előadást na-
gyon szerettem, ezek a dara-
bok mind hozzátettek valamit 
az egyéniségemhez, hogy az le-
gyek, aki ma vagyok. Volt olyan 
szerep is, amikor úgy éreztem, 
hogy még nem értem meg rá. 
Ilyen volt például Az ember tra-
gédiája Évája. Egész fiatal vol-
tam még, amikor megkaptam a 
szerepet, és akkor úgy éreztem, 
hogy én erre még nem vagyok 
kész. Évek múlva újra vettük a 
darabot, akkor már azt éreztem, 
hogy érettebb lettem a karakter 
megformálására. Emellett Cse-
hov Három nővérjének Irináját 
is nagyon a szívembe zártam. A 
Vidnyánszky Attilával készített 
előadás fordított dramaturgiá-
ja lehetővé teszi a színház szá-
mára és nekünk, színészeknek 
is, hogy életkorunktól függetle-
nül eljátszhassuk ezt az örökér-
vényű történetet.

– Tapasztalatai szerint em-
berileg miben fejlődött?

– Nagyon sok mindent kap-
tam a színháztól. Régebben zár-
kózott ember voltam, ma már 
sokkal nyitottabb vagyok a világ-
ra, az emberekre a hétköznapok-
ban is. Emellett megtanultam job-
ban kezelni a stresszhelyzeteket, 
és mindezt úgy, hogy számomra 
a legfontosabbat, a gyermeki já-
ték örömét nem elveszítve, nem 
kikoptatva. Mint mondtam, tizen-
hét évesen, szinte még gyerekként 
kezdtem el a pályát, azóta renge-
teg minden történt az életemben, 
jó is, és rossz is, de úgy érzem, 
hogy mint színész és mint ember 
is kiteljesedtem.

– Mit üzenne az olvasók-
nak?

– Azt, hogy a színház min-
denkit visszavár! Ne felejtse-
nek el minket, mert mi szeret-
jük önöket, és reméljük, hogy 
önök is szeretnek minket, hiszen 
számtalan alkalommal kinyilvá-
nították ezt akkor, mikor bejöt-
tek a nézőtérre és átélték azt a 
csodát, amit úgy hívunk, hogy 
Színház. Erre a közös élmény-
re mindannyiunknak szüksége 
van, és remélem, hogy ez a ka-
rantén-időszak mihamarabb vé-
get ér, hogy újra meg újra talál-
kozhassunk az előadásainkon.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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Elejét lásd az 1. oldalon

Itthon vagyunk otthon
Búzaösszeöntő ünnepség Nagydobronyban

Mi élni akarunk itt és most, 
ám ehhez az új kenyeret az asz-
talra kell tennünk, fogalmazott 
az ünnepség moderálását felvál-
laló Katona Viktória, a gyermek-
otthon lelkésze. Ifj. Katkó Lász-
ló, az intézmény igazgatója a 91 
gondozott nevében mondott kö-
szönetet a nekik juttatott adomá-

nyért, amely teljes mértékben fe-
dezi évi szükségletüket.

A gazdaember a föld sója, 
nem a múlt, hanem a jövő első 
embere, hangsúlyozta ünnepi be-
szédében Őrhidi László, a Ma-
gyarok Kenyere – tizenötmillió 
búzaszem adománygyűjtő moz-
galom kárpátaljai feladatainak 
koordinálását felvállaló szerve-
zet, a Pro Agricultura Carpatika 
Alapítvány irányítója. Nem hiá-
ba ragaszkodik a gazda a földjé-
hez, mert ahol az található, ott 
van az otthona. Elmondható ez 

a megállapítás az egész kárpátal-
jai magyarságra: itthon vagyunk, 
és itthon vagyunk otthon. 

Valószínűleg a helyi magyarság 
lelkületéből kiirthatatlan a ragasz-
kodás a földhöz, az anyanyelvünk-
höz, magyar kultúránkhoz dühíti fel 
egyes politikai érdekcsoportok kép-
viselőit, fogalmazott Balogh Lívia, 
a KMKSZ Ungvári Járási Közép-
szintű Szervezetének vezetője. En-

nek adtak hangot a fenyegető üze-
netek, bombariadók idei Szent Ist-
ván-napi miséinken Aknaszlatinán, 
Beregszászban és Técsőn. 

Jakab István, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (Magosz) elnöke, a magyar 
parlament alelnöke köszöntő beszé-
dében arról szólt, hogy a Magyarok 
Kenyere – tizenötmillió búzaszem 
igazi Kárpát-medencei sikertörté-
net. A tíz esztendővel ezelőtt elin-
dított mozgalom első évében csu-
pán néhány tonna gabonát sikerült 
összegyűjteni, ám tavaly ez a szám 

már megközelítette a 800 tonnát, 
idén pedig hatezernél is több, a 
Kárpát-medence különböző tér-
ségeiben élő és munkálkodó gaz-
da tartotta fontosnak, hogy csat-
lakozzon az adománygyűjtő akci-
óhoz, jelezve, hogy maximálisan 
egyetért azzal a gondolattal, hogy 
egy nemzet tagjaként felelősek 
vagyunk egymásért. A magyar-
ság ezzel a mozgalommal a világ 
számára is példát mutat, miköz-
ben másutt a glóbuszon el akar-
ják tüntetni keresztény múltunk 
örökségeit, történelmünk nagy-
jainak szobrát erőszakos mó-
don szeretnék eltávolítani, aköz-
ben a magyarság egy senki ellen 
nem irányuló nagyszabású bé-
kés akcióval az elesettek támo-
gatásának fontosságára hívja fel 
a figyelmet. 

A történelmi egyházak jelen 
lévő képviselői megszentelték 
az új kenyeret és az adományt, 
illetve áldást kértek a kárpátal-
jai földművesek további mun-
kájára. A gyermekotthon növen-
dékei az alkalomhoz illő műsor-
számmal kedveskedtek az ünnep-
ség résztvevőinek. 

Ezek után került sor a külön-
böző szervezetek által felajánlott 
búza jelképes mennyiségének az 
összeöntésére. Az alkalmon fellé-
pett a Kokas Banda a kilencvene-
dik életévét taposó nagydobronyi 
Benedek Irén nótafa közreműkö-
désével.

Az ünneplők ezután a nagy-
községnek a templom melletti ut-
cájához vonultak, ahol a Magya-
rok Kenyere – tizenötmillió búza-
szem elnevezésű aszfaltrajz-ver-
seny zajlott. A résztvevők – a 
nagydobronyi, a tiszaágteleki és a 
csongori iskolák tanulói – össze-
sen tizennégy rajzot készítettek. 
A díjazottak jutalmul tabletgépet, 
laptopot vehettek át.

Kovács Elemér

Megbízhatóság, minőség, 
szakértelem – ez a mottója a be-
regszászi „Aluplast” nyílászá-
ró kereskedésnek, amely meg-
újult külsővel, de immáron 15 
éves szakmai tapasztalattal várja 
vásárlóit a Puskin téren, a szerb 
pékség mellett. Tulajdonosával, 
Kozár Istvánnal beszélgettünk 
tervekről, sikerekről.

– Hogyan indult a vállalko-
zása?

– 2001-ben elvégeztem a ze-
neakadémiát Kijevben. Hazatér-
ve nem volt lehetőségem elhe-
lyezkedni a szakmámban. Egy 
kedves barátom, Zsombor Le-
hel Péterfalván indított egy mű-
anyag nyílászárókat gyártó vál-
lalkozást. Ő tanácsolta, hogy 
próbáljam ki magam ebben az 

ágazatban. Így 2005-ben Mindák 
Attilával megnyitottam Bereg-
szászban a mindmáig műkö-
dő kiállítótermemet. Egyre job-
ban megismertük ezt az ágaza-
tot. Önképzés útján tanultunk, 
lépésről lépésre fejlesztettük a 
vállalkozásunkat. Rendszeresen 
jártunk (és járunk a mai napig) 
nemzetközi kiállításokra Kijev-
be, Nürnbergbe. Ma pedig már 
15 éves tapasztalat van mögöt-
tünk. A munkánk során mindig a 
tökéletességre törekszünk.

– Milyen alapanyaggal dol-
goznak?

– Hosszú évekig,  mini-
mum 10 évig egy „Aluplast” 
nevű német alapanyagból gyár-
tott szerkezeteket forgalmaz-
tunk, amelyeket a már említett 
péterfalvai üzemben gyártot-
tak. Az ország gazdasági hely-
zete miatt ma már ukrán szer-
kezeteket is forgalmazunk. 
Azonban ezeket az ukrán szer-
kezeteket is német zárrend-
szerrel látjuk el az időtállósá-
guk meghosszabbítása érdeké-
ben. Számunkra nagyon fontos, 
hogy a vásárlóink kitűnő minő-
ségű szerkezeteket, és magas 
színvonalú szolgáltatást kap-
janak. Így talán legközelebb is 
minket választanak majd.

– Milyen kínálattal rendel-
keznek?

– Fő profilunk a műanyag ab-
lakok és ajtók megtervezése, ér-
tékesítése és szakszerű beépíté-
se, természetesen garanciával. 
Kiegészítőkből is nagy nálunk a 
választék (szúnyoghálók, párká-

Beszélgetés Kozár István vállalkozóval

„A vásárlóink elégedettsége 
számunkra a legfontosabb”

 Napjainkban az energiamegtakarítás az egészségünk és boly-
gónk megóvása után talán az egyik legfontosabb dolog. Az 
energiamegtakarítást a legtöbben a nyílászárók cseréjével kezdik. 
A régi, elavult, rosszul szigetelő fa ablakaikat, ajtajaikat újakra, 
esztétikusabbakra, multifunkcionálisokra cserélik.

nyok, sötétítők stb.). Nyílászá-
róink a fehéren kívül több szín-
ben is megrendelhetőek. A színe-
seknél gyönyörűen kirajzolódik 
a fa struktúrája, erezete. Ezenkí-
vül különböző üvegcsomagokkal 
láthatjuk el őket – 1 légkamrás, 2 
légkamrás, argongázzal feltöltött, 
triplex, fűtött üvegcsomag. Ab-
lakainkba ventilációs rendszere-
ket építhetünk be, ajtajainkat még 
akár ujjlenyomat-leolvasó szken-
nerrel is elláthatjuk. De maga a 
beépítés módszere is fejlődik. A 
legújabb módszer az úgynevezett 
„meleg beépítés”, ahol a nyílás-
zárók purhabbal való körbefújá-
sával nem zárul le a munka. A 
purhabot még különböző pára-
lezáró és áteresztő szalagokkal 
vonjuk be.

– Mint minden ágazatot, ezt 
is fejleszteni szükséges.

– Igen, csak így maradhat 
fenn egy vállalkozás. Mi is újí-
tunk folyamatosan, választékban, 
a beépítés módszereiben, de még 
reklámban is. Fontos, hogy a vá-
sárlók mindig kapjanak valami 
frisset, tökéletesebbet. Meggyő-
ződésem, hogy a legjobb reklám 
az elégedett ügyfél.

– Egy vállalkozás vezetése 
nagy felelősséggel és sok mun-
kával jár. Hogyan lehet össze-
egyeztetni a családdal, magán-
élettel?

– Nagyon nehéz, ez tény. 
Kompromisszumokat kell kötni 
minden téren. Megértés és elfo-
gadás kell. Azt tapasztalom, hogy 
nincs kellő mennyiségű idő min-
denre, úgy a párkapcsolatra, mint 
a munkára. Türelem és sok áldo-
zat szükséges hozzá, de sok öröm 
is érhet egyben.

– Hogyan hatott önökre a 
karanténidőszak?

– Szerencsére a betegsé-
get magunkon nem tapasztaltuk 
meg. A karanténnal járó szabá-
lyok bevezetése azonban negatí-
van hatott ránk is. Hosszú ideig 
nem nyithattunk ki, nem mehet-
tünk közösségbe. Óvatosságra in-
tett nemcsak minket, hanem úgy 
gondolom, hogy az egész világot 
is ez az időszak. De mint min-
den másnak, ennek is volt jó ol-
dala, több időt tölthettünk a csa-
ládunkkal.

– Mi pedig sok sikert kívá-
nunk a további munkájához!

Kurmay Anita

 Nemcsak az embereknek, 
a népeknek és a könyveknek, 
hanem az ünnepeknek is meg-
van a maguk sorsa, fogalmazott 
Kuti László első beosztott kon-
zul, aki arra emlékeztetett, hogy 
tavaly márciusban az elnökvá-
lasztási kampány miatt nem le-
hetett teljes a megyei székváros 
magyarságának ünnepe, idén pe-
dig a karantén miatti vészhely-
zet akadályozza a felhőtlen ün-
neplést. De jöjjenek bármilyen 
megpróbáltatások, az itteni ma-
gyar nemzetrész tagjainak tud-
niuk kell, hogy egy olyan anya-
ország áll mögöttük, amelyik to-
vábbra is minden törvényes esz-
közzel segíteni kívánja az itteni-
ek szülőföldön való megmaradá-
sát és boldogulását. 

„Együtt erő vagyunk, szerte-
szét gyöngeség” – idézte Wass 
Albert szavait az ünnepség részt-
vevőihez küldött üzenetében 
Dupka György, a MÉKK elnö-
ke. A mostani ungvári ünnepség 
társszervezője a továbbiakban azt 
hangsúlyozta, hogy a száz évvel 
ezelőtt bekövetkezett trianoni ka-
tasztrófa ugyan sok mindent el-
vett a Kárpát-medencében élő 
magyaroktól, ám az összetartozás 

Szent István-napi ünnepség az ungvári főkonzulátuson

Nemzet, hit, megmaradás
Ezekben a nehéz időkben két vírus ellen is fel kell venni a harcot 
az Ukrajnában élő magyaroknak. Az egyik az egyszerű szem szá-
mára láthatatlan, s ezt koronavírusnak hívják. A másik nagyon 
is látható: a nacionalista köntösbe csomagolt magyarellenesség, 
amelynek a mindennapok során számtalan jele van, hangzott el 
azon a Szent István-napi ünnepségen, melyet Magyarország Ung-
vári Főkonzulátusán tartottak. A járványhelyzet miatt a megem-
lékezés több része elmaradt.

érzése szerencsére megmaradt, és 
napjainkban látható módon tovább 
erősödik. Nyelv- és nemzetmegtar-
tó küzdelmeinket tovább kell foly-
tatnunk, s ebben számítunk – ahogy 

eddig is számíthattunk – a magyar 
állam segítségére. 

Ugyan az ünnepségre Isten 
szabad ege alatt került sor, ám a 
BorzsaVári népi zenekar előadá-
sában felcsendülő zsoltárok, régi 
típusú népdalok, az alkalom nagy-
szerűségéhez illő énekelt versek 

csakhamar olyan hangulatot te-
remtettek, mintha az esemény a 
templomban zajlana. Küldeté-
sünk van szülőföldünkön, hang-
súlyozta meggyőződéssel két 
énekszám elhangzása között az 
együttes egyik vezetője, Kovács 
Erika.

A közönség körében nagy 
tetszést aratott a BorzsaVári ze-
nekar után fellépő fiatal bereg-
szászi színészcsapat előadása. 
A színészek Gál Natália veze-
tésével a Mi, magyarok című 
verses-zenés produkciójukban 
a magyarok eredetmondájá-
ból mutattak be részleteket, ám 
úgy, hogy közben a több mint 
ezeréves történetet néhány mai 
verssel és dallal aktualizálták. 

„Egyedül itt vagy otthon, a lel-
ked itt lehet boldog” – ezekkel az 
igencsak aktuális gondolatokkal 
fejeződött be az előadás. 

Az ünnepség az Ung partján 
megrendezett látványos tűzijá-
tékkal zárult.

Eszenyi Gábor
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A rendezvény szakmai re-
ferense Várnagy Andrea Buda-
pest Márka-díjas magyar zon-
goraművész. 

A program résztvevői janu-
árban és februárban három sze-
mélyes találkozáson alapuló fog-
lalkozáson vettek részt. Az első 
foglalkozás egy koncert formá-
jú előválogató volt, majd a má-
sodik foglalkozás már zártkörű 
tanóra volt Várnagy Andrea, a 
diák és a zongoratanár mester-
hármasával a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 
harmadik foglalkozás egy tanul-
mányi kirándulás volt az Ung-
vári Zádor Dezső Zeneművé-
szeti Koledzsbe, ahol a résztve-
vők ellátogattak a Várnagy And-
rea által tartott zongora mester-
kurzusra, majd ezt követően ta-
lálkozhattak Szakács Marianná-
val, az Ungvári Zádor Dezső Ze-
neművészeti Koledzs Zongora 
Tanszékének tanszékvezető asz-
szonyával, aki bemutatta az ál-
tala vezetett részleg munkáját. 
A tanulmányi kirándulás záró 
akkordjaként Várnagy Andrea 
mind a 20 fiatal zongoristával 
külön foglalkozott és ellátta őket 
jó tanácsokkal a személyes fejlő-
désük érdekében.

A karantén miatt a tavaszi 
tanórák elmaradtak. Végül a 
„GENIUS” JA és Várnagy And-
rea művésznő közös döntése 
alapján augusztus 3-4-5-én – egy 
új platformot kipróbálva – online 
folytatódott a kurzus a Zoom és 
a Messenger programok segít-
ségével. 

A ZeneVarázslat című kép-
zés és hangverseny kezdő szintű 
foglalkozásai egy hangverseny-

 Véget ért az idei ZeneVarázslat képzés

Személyiségfejlesztés, 
identitáserősítés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020-ban első alkalom-
mal szervezte meg a ZeneVarázslat című képzést és hangver-
senyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjú-
ságügyért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkár-
ság támogatásával.

nyel zárulnak, melyet a koronavírus 
okozta járványügyi óvintézkedések 
miatt az Alapítvány online valósít 
meg, azaz a programon részt vett di-
ákokról videó felvétel készült, me-
lyen bemutatták a képzés alatt tanult 
zongoradarabot. A diákok zongora-
tanáraikkal együtt augusztus 18-án 

érkeztek meg a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola épüle-
tébe, ahol a „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány technikusa elkészí-
tette a felvételeket. 

Az ifjú zongoristákat és zon-
goratanáraikat Váradi Natália iro-
daigazgató asszony fogadta és kö-
szöntötte. Örömét fejezte ki, hogy a 
ZeneVarázslat kezdő szintű képzés 
a koronavírus okozta korlátozások 
ellenére is megvalósult és az online 
képzés sem csorbított a program mi-
nőségén. „A zenenevelés fontos sze-
repet játszik a harmonikus, sokolda-
lúan fejlett személyiség formálódá-
sában, az iskolai tanuláshoz szüksé-
ges készségek és képességek fejlesz-
tésében. Globalizálódó világunk-
ban egyre fontosabb az európai és a 

magyar zene évszázados hagyo-
mányainak, értékeink megőrzé-
se és közvetítése az ifjabb nem-
zedék számára. A klasszikus ze-
nében megjelenő értékrend elen-
gedhetetlenül fontos a mai társa-
dalomban. Hozzájárul az érzelmi 
és értelmi intelligencia gazdago-
dásához és az önkifejezés lehe-
tősége által identitás megerősítő 
szolgálatot is tesz” – fogalmazott 
Váradi Natália.

Az irodaigazgató asszony tá-
jékoztatta a résztvevőket, hogy 
a programot elvégzett ifjú zon-
goristák ösztöndíjban részesül-
nek, mely 1 tanévnyi művésze-
ti iskolai tandíjukat fedezi. To-
vábbá zongoratanáraikat minden 
mentorált diákért a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-

ma Család- és Ifjúságügyért és 
Esélyteremtésért Felelős He-
lyettes Államtitkárság nyújtotta 
támogatásból szintén ösztöndíj-
jal jutalmaz. Nagy örömmel je-
lentette be, hogy a diákok és ta-
nárok az ösztöndíjak mellett kot-
tacsomagokkal gazdagodnak és 
egy oklevéllel, mely bizonyítja a 
30 órás képzésen való részvételt.

A hangverseny videóanyaga 
hamarosan elérhető lesz a 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány youtube csatornáján.

Az elért eredményekhez a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány szívből gratulál.

„GENIUS” 
Jótékonysági 

Alapítvány

A nagy fejű vágott rózsát a 
virágsze retők egyszerűen tea-
rózsának neve zik. Pedig a tea-
rózsa valami egészen más.

A modern rózsák közül a 
leglátványosabbak a kifeje-
zetten vágott virág termesz-
tésére nemesítettek. Virág-
száruk erős, a virágjuk nagy, 
hosszan bimbóban maradnak, 
illato sak. Ilyen a rózsa min-
taképe, de mint bokor, a kert-
ben kevésbé mutatós, nem le-
het egysé ges színfoltot várni 
tőle. Ezt a fajtacsoportot hív-
juk teahibridnek.

Tehát teahibrid és nem tea-
rózsa. Neve arra utal, hogy a 
remontáns rózsa (neve ismé-
telten virágzót jelent) mellett a 
másik fő szülője a valódi tearó-
zsa volt. Amíg a remontáns ró-
zsa egy igen bonyolult szárma-
zású, szinte minden korábbi faj-
tacsoportot magába olvasztó, a 
maga korában rendkívül népsze-
rű, de mára jelentőségét vesztett 
rózsatípus, addig a tearó zsa vá-
ratlanul bukkant fel Európában, 
és fő képpen leszármazottaiban 
él tovább.

A tearózsa (néha Rosa X 
odorata néven is említik) vala-
honnan Dél-Kínából származik, 
mindenesetre a 10. században 

A tearózsa
ábrázolták a kínai művészek. Fel-
tételezik, hogy a kínai vagy ben-
gáli rózsa (Rosa chinensis) és az 
óri ás rózsa (Rosa gigantea) vad fa-
jok hibridje. Valószínűleg szubtró-
pusi, meleg területeken éltek egy-
szerű virágú vad ősei, ahonnan a 
vi rágszerető falusiak gyorsan kert-
jükbe emel ték. A tearózsák mindig 
is érzékenyek a hir telen lehűlésre 
és a téli fagyokra.

Legkorábbi ismert fajtáit az 
angol Kelet indiai Társaság egyik 
ügynöke fedezte fel egy Kanton 
környéki faiskolában, 1809-ben. 
Egy évre rá több példányt is küld-
tek Angliá ba Abraham Hume-nek 
(innen a fajta neve: Hume's Blush 
Tea-scented China). 1824-ben az 
előbbi világos rózsaszín mellett 
hal ványsárga változatát is felfedez-
ték – érdekes módon ugyanabban a 
faiskolában – és be hozták Európába 
(Park's Yellow Tea-scen ted China 
néven), ahol később sok sárga és 
sárgás alapszínű rózsa őse lett. Nem 
kizárt, hogy mindkét fajta már rég-
óta forgalomban volt Kínában, csak 
európai szem nem látta.

Nevét az illatáról kapta. Ha 
megdörzsöl jük a virágát és jól ösz-
szemorzsoljuk, illata a zöld kínai 
teára emlékeztet. Jó szaglóérzék 
kell hozzá, de maga a zöld tea illata 
sem erő teljes. A tearózsa név még-

is, mint a tea illa tú kínai rövidítés, 
azóta is fönnmaradt.

Amikor 1810-ben a legelső tea-
rózsát Euró pába hozták, semmilyen 
lelkesedést nem vál tott ki a rózsa-
kedvelők körében. A virága fél telt 
volt és bár jellegzetes illatát ész-
revették, de a korabeli fajtákhoz 
képest nem tűnt ki. Sem alakja, 
sem télállósága nem volt kielégí-
tő. Egyetlen figyelemre méltó jel-
lemvonása volt, hogy – a nem sok-
kal korábban behozott kínai vagy 
bengáliai rózsával együtt – folya-
matosan hozta a virágait. Noha 
a nemesítők egyik célja ekkori-
ban éppen a folyton virágzó rózsa 
létre hozása volt, sokáig nem hasz-
nálták fel szülő partnerként. Amikor 
felfedezték, hamar nagy számú, az 
eredeti fajtára többé-kevésbé min-
dig hasonlító tearózsát hoztak létre 
az egyszerűtől a teltig, fehér, krém, 
világos lazac, pasztell, ró zsaszín, és 
már-már vörösnek nevezhető sötét-
rózsaszín színárnyalatban. Pasztel 
színei és ár nyalatai máig rendkívül 
híresek. Hamar na gyon népszerű, 
széles körben ismert csoporttá vált, 
főleg miután a korabeli bourbon és 
noiset-te rózsákat is bevonták ne-
mesítésükbe.

Bár az eredeti tearózsát az an-
golok mutat ták be, az első faj-
ták franciák voltak, mert ab ban 
az időben üvegházi mesterséges 
kereszte zést Angliában még nem 
végeztek. Az első igazi kertésze-
ti fajta az Adam volt 1833-ban. A 

legkorábbi fajták a következők: 
President, Devoniensis, Mme. 
Hoste, Safrano. Ez utób bi talán a 
világ legismertebb tearózsája. Bár 
mint fajtacsoport jelentőségét vesz-
tette (hi degérzékenysége és túl erős 
növése miatt), utódaiban tovább 
él szép színekre, erős illatra való 
hajlama, és csavart bimbót alkotó 
szi romelrendeződése. Alighanem 
nehéz lett vol na a mai tökéletes ró-
zsa kinemesítése e cso port nélkül. 
Nem csupán bokor alkatú tearózsa 
létezik, hanem kúszókat is nemesí-
tettek. Egyes szerzők szerint ez a 
legkiválóbb csoport általános célú 
kerti rózsának, mert egészséges, 
folyton virágzó, a levele mutatós, a 
bokra jó alakú, de igazán csak eny-
he telű, szubmediter- rán, mediter-
rán kertekbe ajánlható.

A mai teahibridek eredete az 
1800-as évek végére tehető, ami-
kor a két legnépszerűbb rózsa-
csoport, a remontáns és a tea-
rózsa volt. Mindkettő változa-
tos virágú és többé-kevésbé fo-
lyamatosan nyíló fajtákból állt. 
A neme sítés fő módszere akkor a 
hatalmas tömegű magvetés volt, 
ahol a hibridek szülői nem le-
hettek ismertek. Valószínűsíthető 
volt azon ban, hogy az új fajták e 
két legfontosabb faj tacsoport ke-
reszteződésének utódai lesznek. 
Az új csoport, a teahibrid épp 
időben alakult ki, mert a neme-
sítők kimerítették az addigi ró-
zsatípusok által nyújtott lehető-

ségeket, és az új fajták hiánya 
miatt kezdett a rózsa ki menni 
a divatból. A remontánsok 
a d t á k  a  t é l  á l l ó s á g o t ,  a 
betegségellenállóságot, a ter-
metességet és a nagy telt virá-
gokat, a tearózsák a jó minő-
ségű, szép, illatos virágot, ke-
cses szirmokat, kellemes szín-
összetételt. Bár a pontos sor-
rend nem ismert, a legelső faj-
ták a következők voltak: a La 
Francé (1867) volt vélhetőleg 
a legelső, a Chestnut Hybrid 
kö vette, az elsőségért vetélked-
ve. A Lady Mary Fitzwilliam 
egyike azon fajtáknak, ame-
lyek meghozták a teahibridek 
népszerűségét, ki szorítva ezzel 
a remontánsokat a kertészetek-
ből. Sok jól ismert későbbi faj-
ta szülője volt, mint például a 
Kaiserin Auguste Viktória.

A korai teahibrid fajták közül 
rózsakertünk ben a következő faj-
tákat érdemes megkeresni: Mme 
Caroline Testou (Pernet-Ducher 
1890), Kaiserin Auguste Viktó-
ria (Lambert, 1891), Mme Joseph 
Combét (Bonnaire 1894), Mrs. W. 
J. Grant (Dickson 1895). Ezek 
mellett még százával láthatnak 
az érdeklődők kertünkben mo-
dern teahibrideket, floribundákat, 
poliantákat, miniatűr rózsákat, ko-
rai és modern kúszó- rózsákat, tör-
ténelmi fajtákat és parkrózsákat.

Bodnár István 
kertészmérnök

Ebben az évben a koronaví-
rus-járványnak köszönhető-
en kicsit másként ünnepelte a 
világ magyarsága az államala-
pítás ünnepét. Az óvintézke-
dések betartása mellett azon-
ban minden igaz magyar há-
lát adott a nemzet évszázados 
megmaradásáért.

Augusztus 20-án a Bereg-
szászi Római Katolikus Egy-
házközség szervezésében Szent 

István-napi megemlékezésre és 
kenyérünnepre került sor, amely 
a hagyományokhoz híven ünne-
pi szentmisével vette kezdetét a 
délutáni órákban. 

Első szent királyunkat ün-
nepeljük, aki nemzetünk csil-
laga, évszázadok óta utat mutat 
mindannyiunk számára – kezdte 
köszöntőjét Molnár János espe-
res-plébános a templomudvar-
ban felállított Szent István szo-
bornál. – Az államalapító kő-
sziklára épített, mert tudatában 
volt annak, hogy az az ország, 
melyben itt elkezdünk élni, az 
majd egy örökkévalóságon át 
folytatódik Isten országában. 
Ezért olyan szempontokat, ér-
tékeket tartott szem előtt, me-
lyek megmaradnak az örök élet-
re. Amikor országát Szűz Máriá-
nak ajánlotta, akkor mindenképp 

Az új kenyér megáldása
Szent István-napi megemlékezést tartottak Beregszászban

azt szerette volna, hogy nemzete 
mindörökké megmaradjon – fo-
galmazott Molnár János.

„A világ magyarjai számá-
ra a mai nap egy különleges ün-
nep. Ebben az évben távolságot 
kell tartanunk egymástól, de lel-
künkben tudjuk, hogy mi össze-
tartozunk” – mondta Békésyné 
dr. Lukács Angéla, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak konzulja. Aki kiemelte, hogy 

a magyarok mindig számíthat-
nak egymásra, bárhol is éljenek, 
bármilyen távolság is válassza el 
őket. Végül azt kívánta, hogy az 
új kenyér legyen az újrakezdés, az 
új lehetőség szimbóluma.

Az ünnepi köszöntőket kö-
vetően Bonkaló Beáta szavala-
tában Győrffy Rózsa Árpád imá-
ja a honfoglaláskor című köl-
teményét hallhattuk, majd Uszta 
Adetta és Hapák Alexandra az 
Ének Szent István királyhoz kez-
detű dalt adta elő.

A kulturális programot köve-
tően a jelenlévők elhelyezhették 
az emlékezés koszorúit a Szent 
István szobornál. Az esemény zá-
róakkordjaként Molnár János plé-
bános megáldotta és szétosztotta 
a jelenlévők között a nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött új kenyeret.

Kurmay Anita
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Tel.: 2-41-74

Pályázati felhívás!
Első lépés 

szociális program
A Pro Agricultura Carpatika 

Kárpátaljai Megyei Jótékonysá-
gi Alapítvány kiskorú gyereket 
vagy gyerekeket nevelő kárpát-
aljai magyar családok jelentkezé-
sét várja az „Első lépés” szociá-
lis programban való részvételre.

A szociális program célja: 
életképes családi gazdaságok 
létrehozásának és beindításának 
segítése.
A pályázathoz szükséges doku-
mentumok:

▪ a családi összetételről szó-
ló igazolás;

▪ személyigazolvány és iden-
tifikációs kód másolata, jól látha-
tó formátumban;

▪ az óvodás vagy tanköteles 
korú gyerekek esetén igazolás a 
tanintézményben való tanulásról 
(a gyereküket magyarul taníttató 
gazdák a pályázat elbírálásakor 
előnyt élveznek);

 ▪ Kérelem, benne rövid in-
doklás arról, hogy miért szeret-
nének részt venni a kedvezmé-
nyes programban;

▪ gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a 
facebook oldalunkról: https://www.
facebook.com/ProAgriculturaCarp
atikaJotekonysagiAlapitvany/
A programról részletes tájékoz-
tatást kaphatnak és benyújthat-
ják pályázataikat a falugazdásza-
inknál:

▪ Gál István, Tel.: 0961700744
▪ Molnár Ádám, Tel.: 0673136258
▪ Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
▪ Nagy Csaba, Tel: 0676567679
Az Alapítvány irodája, melynek címe: Beregszász, II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz. szep-
tember 1-től fog működni, ha a karantén helyzet engedi. Telefonos 
tájékoztatást az irodavezetőtől is kaphatnak a következő elérhetősé-
geken: 0959131021, 0673124295
A pályázat benyújtható: 2020. augusztus 1-től szeptember 11-ig.
A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Ezúttal arról szeretnék írni, ho-
gyan is kellene készülnünk az 
őszi kalászosok vetéséhez, hogy 
ne ismételjük meg a 
korábban elkövetett 
hibákat és jó termést 
érjünk el.

Amit én a legfon-
tosabbnak tartok, az a 
talajelőkészítés. Sok 
termelő fogja vetni az 
őszi kalászosokat több-
ször ugyanabba a táblá-
ba. Ez persze nem ajánlatos, már 
csak azért sem, mert nagyon sok 
gombafertőzés és gyomnövény 
halmozódott fel a talajban, ami 
ellen majd a jövőben nagyon ne-
hezen tudunk védekezni. De ha 
már nincs más kiút, és muszáj 
őszieket vetni az ősziek után (mo-

Készüljünk fel a kalászosok 
vetésére!

nokultúra), akkor tartsuk be leg-
alább az alapvető agrotechnikai kö-
vetelményeket!

Aratás után, ha van 
lehetőség, a szalmát ne 
égessük el, hanem fel-
aprózva, biotrágyával 
kezelve, forgassuk a ta-
lajba, amivel azt érjük 
el, hogy ezt a nagy bio-
masszát 2-3 hónap alatt 
a baktériumok lebont-
ják szerves és szervet-

len anyagokra, amelyeket a nö-
vény már fel tud használni ősszel. 
Ami nagyon fontos, a baktérium-
trágyák nemcsak lebontják a nö-
vénymaradványokat, hanem a ta-
lajlakó kórokozókat is elpusztítják, 
ami csökkenti a jövőben a gomba-
betegségek megjelenését. Különö-

sen a fuzáriumgombákat, amelyek 
nagy pusztítást végeznek már ősz-
szel a vetésekben. Ami szintén nem 
mellékes: kevesebb műtrágyát kell 
használnunk ősszel és tavasszal is. 
És persze a felhasznált műtrágyát 
is jobban hasznosítják a növények. 

A másik, amire szeretném fel-
hívni a figyelmet: csak jó minőségű 
csávázott vetőmagot vessünk, mert 
csak így tudunk elérni jó eredmé-
nyeket. Lényeges jelentősége van 
annak is, hogy idejében vessük el 
az őszi kalászosokat. A tritikálét és 
az árpát szeptember 15-20-tól októ-
ber 10-ig vessük el! A búzát október 
20-ig. Azok a termelők, akik saját 
vetőmagot használnak, vetés előtt 
3-5 nappal csávázzák be a mago-
kat! (A csávázásról már korábban 
írtunk, de újra szeretnék mindenkit 
figyelmeztetni, hogy a magcsává-
zás kötelező.)

Az utóbbi években sok cikk 
jelent meg a szakirodalomban, 
hogy kell-e már ősszel védekezni 
a gyomnövények és betegségek el-
len. Aki jó termést akar elérni, meg-

éri, mert különösen a korai veté-
sek már ősszel begyomosodnak, 
és a betegségek is elterjednek. Az 
ilyen növények nehezebben telel-
nek át és a fertőzést magukkal vi-
szik a tavaszi időszakra. Egyszó-
val már tavasszal nehezebb lesz 
védekezni különösen a beteg-
ségek ellen (fuzáriumgombák, 
lisztharmat).

Az utóbbi években sok cikk 
jelent meg a szakirodalomban a 
lombtrágyák őszi használatáról. 
Mondhatom, hogy ennek is nagy 
jelentősége van, különösen azok-
ban a táblákban érdemes használ-
ni lombtrágyát, ahol tápanyaghi-
ányt veszünk észre. Így részben 
pótoljuk azokat a kémiai eleme-
ket, amelyek hiányosan vannak 
jelen a talajainkban.

Elérhetőségem ugyanaz, szí-
vesen válaszolok Önöknek a 
0503723469 vagy a 0975166318-
as telefonszámokon.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Az uborkatermesztéssel fog-
lalkozó gazdáknál az idei év-
ben is tömegesen jelentkezik az 
uborkatövek fokozatos felsár-
gulásának tünete. Azért tüne-
tet írok és nem betegséget, mert 
mint látni fogjuk, ez a tünet 
több betegség, kár-
tevő vagy termesz-
téstechnológiai hiba 
egymással könnyen 
összetéveszthető tü-
nete lehet. A konk-
rét kiváltó okot na-
gyon nehéz megálla-
pítani, sokszor csak 
kizárásos alapon, az 
összes lehetőséget „végigzon-
gorázva” tudunk csak valami-
lyen eredményre jutni. Ebben 
a cikkünkben ehhez próbálunk 
kapaszkodót nyújtani a gazdák 
számára.
A gyökereket károsító lárvák 

és nyűvek
A legelterjedtebbek a tőzeg-

legyek (tőzegszúnyogok), ame-
lyek előszeretettel rakják le a 
petéiket az uborka tövéhez. Az 
ezekből kikelő lárvák és nyűvek 
az uborka gyökereit rágják. Az 
íly módon kialakuló gyökérvesz-
tés vezet aztán tápanyaghiányos 
tünetekhez, azaz az állomány fo-
kozatos felsárgulásához, az alsó 
levelektől kiindulva, s fokoza-
tosan felfelé terjedve. Nagyon 
nehéz őket felfedezni, mivel vi-
szonylag aprók, alig néhány mil-
liméteresek, s szinte észrevétle-
nül rátapadnak a gyökerekre. A 
legegyszerűbb, ha próba beön-
tözést végzünk. Az egyik leg-
hatásosabb talán a Nurel-D 20 
ml/10 l víz koncentráció, de nagy 
melegben könnyen megperzsel-
heti a gyökereket is. Kevésbé 
fitotoxikus hatásúak az Actellic, 
vagy a Fosztak gázosodó hatá-
sú rovarölő szerek. A kis lárvák 
és nyűvek a rovarölő szerek elől 
kimenekülnek a talaj felszínére, 
s csak ilyenkor látjuk meg, hogy 
több száz, ha nem ezer kis apró 
kártevő képes egyszerre élősköd-
ni az uborka gyökérzetén. De ha-
sonló tüneteket produkálhatnak a 
drótférgek is. 
A tőhervadás kezdeti tünete

 A tőhervadás kezdeti idő-
szakában a növény úgy próbálja 
életben tartani a hajtáscsúcsot, 
hogy az alsó levelekből kivon-
ja az onnan könnyen mozdítha-
tó vizet és tápanyagokat, elsősor-
ban a nitrogént. Ezért kezdődik 

A sárguló uborkaállományokról
az uborka lankadása az alsó leve-
leknél. A víz és tápanyaghiány az-
tán rövid idő alatt a levelek sárgu-
lásához, majd fokozatos elszáradá-
sához vezet. Ezt a lehetőséget köny-
nyen kizárhatjuk, vagy alátámaszt-
hatjuk, ha nem csak korán reggel és 

estére nézünk be a fó-
liasátorba, hanem a déli 
órákban is. Az uborka 
tőhervadásos betegsé-
gének típusaival, a vé-
dekezési lehetőségekkel 
egy korábbi cikksoroza-
tunkban már részletesen 
foglalkoztunk.

Fényhiány
Igen gyakori, hogy a túl sűrű ál-

lományban az alsó levelek már nem 
kapnak elég fényt, ezért fokozato-
san kifakulnak, elsárgulnak. Igen 
látványosan jelentkezhet az őszi, 
másodvetésű uborkaállományban. 
A nyári melegben az uborka amúgy 
is hajlamos túl buja lombozatot ne-
velni, s az őszi időszakban roha-
mosan romló fényviszonyok kö-
zött az alsó levelek tömegesen sár-
gulnak meg. Tovább súlyosbítja a 

helyzetet, hogy fűtés nélkül ilyen-
kor a talaj hőmérséklete nagyon 
hamar az optimális szint alá csök-
ken, ami tápanyaghiányt is eredmé-
nyez. Fentebb már írtunk róla, hogy 
tápanyaghiány esetén a növény az 
alsó levelekből kivonja a tápanya-
got, ami annak sárgulásához vezet. 

Nitrogénhiány 
 A másodvetésű uborkatermesz-

tésnél elég gyakori, hogy a buja nö-
vekedés visszafogása érdekében a 
gazdák túlzottan is visszafogják 
a nitrogén kijuttatását, miközben 
a magas talajhőmérséklet hatásá-
ra végbemenő nitrifikációtól, va-
lamint a nagy adagú öntőzéstől le-

zajló kimosódástól a gyökérzó-
nában nagyon hamar lecsökken-
het a nitrogén szintje az optimum 
alá. A gyorsan növő, és már ter-
mőre fordult állománynak vi-
szont elég nagy a nitrogénigé-
nye, s hiány esetén az alsó leve-
lek eleinte halványabb zöld, majd 
sárgák lesznek.   

Atkák
A tapasztaltabb gazdákat nem 

tévesztik meg, de a kezdőket még 
megtréfálhatják az atkák. Az at-
kák szívogatásának hatására, ha 
hirtelen felszaporodnak a nyá-
ri hőségben, szinte néhány nap 
alatt képes lesárgulni az állo-
mány. Megfelelő szerek megfe-
lelő használatával még idejében 
elejét kell venni az atkák tömeges 
felszaporodásának, ugyanis, ha a 
levelek fonák oldalán már kiala-
kult a takácsatkák pókhálószerű 
védőernyője, már nagyon nehéz 
kiirtani őket. Sajnos, a felhasz-
nálható szerek hatásosságával 
évről évre nagyobb problémák 
vannak. A takácsatkák elleni vé-
dekezéssel az előző cikkünkben 
már részletesen foglakoztunk.

Répavírus
Ha a fenti lehetséges kiváltó 

okokat mind kizártuk, akkor le-

hetséges, hogy a répavírussal van 
dolgunk. Azért hagytuk ezt a le-
hetőséget utoljára, mert ha vírus 
támadta meg az állományunkat, 
akkor a fenti kiváltó okokkal el-
lentétben gyakorlatilag semmit 
sem tehetünk. A levéltetvek, at-
kák irtásával valamelyest lassít-
hatjuk ugyan a fertőzés terjedé-
sét, de szedéskor, kacsoláskor 
stb. mi magunk fogjuk átvinni a 
fertőzést egyik növényről a má-
sikra. Hatásos vegyi védekezés 
pedig a vírusok ellen nincs!

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A citrusfák szakszerű gondozása: a 
kertészkedés magasiskolája!

Aligha akad olyan kertészkedő, aki – bevallottan vagy titkol-
tan – ne vágyakozna egy szép, bőven termő citrusfa után. Egy 
ilyen növény nevelésére azonban csak az vállalkozzék, aki nap 
mint nap figyelemmel tudja kísérni az imádott növényét és ké-
pes kielégíteni annak minden kívánságát!

A citrusok népes nemzetségébe sokféle, különböző igényű növény 
tartozik. Ezek között van olyan faj is, amely nálunk a kertben áttelel 
(Poncirus trifoliata), a legtöbb azonban a mediterrán tájakon honos, 
tehát a téli hónapokban fagymentes, védett helyre kényszerül. Ezek 
közé tartozik 
a citrom, a na-
rancs, a manda-
rin, a grépfrut, a 
kumkvat – hogy 
csak az ismer-
tebbeket em-
lítsem. Közös 
jellemvonásuk, 
hogy kis fává 
vagy csinos bo-
korrá nevelhe-
tők, dekoratív 
a lombozatuk, 
szépek és rend-
kívül illatosak a virágaik, a gyümölcsük pedig fogyasztható.

A citrusfélék érett mag elvetése útján is szaporíthatóak, de a mag-
ról kelt növények nem termékenyek, vagy apró, értéktelen gyümöl-
csöt érlelnek, ezért be kell oltani (tavasszal) vagy be kell szemezni 
(augusztusban) őket.

Meleg, napos, széltől védett helyen érzik magukat a legjobban, 
ha rendszeresen, mértékletesen öntözzük és tápoldatozzuk kedven-
ceinket. Egy-egy levél elsárgulása és lehullása nem jelenti a növény 
betegségét, mert az örökzöldnek mondott levelek csak egy-másfél 
évig élnek, azután átadják a helyüket a következő leveleknek. A le-
vélváltás a téli fényszegény időszakban nagyobb mértékű! A roha-
mos felkopaszodás oka lehet a tápanyaghiány, a túlöntözés vagy a 
kiszáradás, a huzatos hely és a hirtelen hőmérsékletváltozás. A ro-
varkártevők közül különösen gyakori a levéltetvek és a pajzstetvek 
kártétele, amely ellen a fogkefétől és a szappanos víztől kezdve a 
környezetbarát vegyszerekkel lehet védekezni.

balintgazda.hu



Csütörtök Szeptember 3.

Köszöntjük Hilda, Gergely nevű olvasóinkat!

Hétfő Augusztus 31.

Köszöntjük Erika, Bella nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 1.

Köszöntjük Egyed, Egon nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 2.

Köszöntjük Rebeka, Dorina nevű olvasóinkat!
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04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:35 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:20 Barátok közt
23:00 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
00:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:45 Autogram
02:10 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

02:50 Fókusz

04:45 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

04:25 Nicolas az iskolában
Fr. családi film

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:55 A világhírű 

magyar hordó
08:50 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:20 A bolygók világa
14:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:05 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 McMafia

Angol tévéfilmsor.
22:35 Ne ölj! II

Krimisor.
23:25 Kenó
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
01:25 Világörökség

 Portugáliában
01:50 Fülszöveg
02:30 Mesterember
03:00 Magyar Krónika
03:35 Unió27

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

hírek
05:35 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
09:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Az utódok 

reménysége
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 A Noszty fiú ese-

te Tóth Marival
Magyar játékfilm

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

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:55 Akusztik
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Szellem a 

palackból...
00:00 Hagyaték
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Akusztik
02:30 A Noszty fiú 

esete Tóth Ma-
rival
Magyar játékfilm

04:55 Bringasport
05:10 Forma-3
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 Góóól
10:00 Sporthíradó
10:25 Jövünk!
11:00 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Forma-2
14:25 Golf magazin
15:00 Tour de Hongrie
17:00 Sporthíradó
17:15 Kézilabda 

magazin
18:45 Boxutca
19:15 Góóól2
20:15 Forma-1 - 

Nagydíj futam
22:20 Sporthíradó
22:45 Tour de Hongrie
00:55 Vízilabda 

közvetítés
02:10 Strandröplabda 

országos baj-
nokság

03:05 Labdarúgó 
közvetítés

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:35 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:20 Barátok közt
23:00 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
00:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:35 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:45 Édesítő
02:25 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:55 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:25 Parányi szörnyek
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:30 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:25 Szófia fejedelem-

asszony
Orosz történelmi 
filmsor.

22:20 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:30 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
01:20 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:20 Fülszöveg
02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:35 Magyar gazda
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól

a nóta
10:05 Református 

magazin
10:30 Püspökkenyér
10:55 Önkéntesek
11:30 Scapin furfangjai

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:50 Útravaló
16:05 Család'20
16:25 Novum
16:55 Térkép
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Pastorale - a 

Zuglói Filharmó-
nia családi hang-
versenysorozata

23:30 Szellem a 
palackból...

00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:45 M2 matricák – 

Régenóta
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Már egyszer 

tetszett!
02:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
02:55 Scapin furfangjai

Tévéfilm

05:00 Kézilabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Jövünk!
08:00 Góóól2
09:00 Tour de Hongrie
10:00 Sporthíradó
10:25 Labdarúgó 

közvetítés
12:25 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:25 Bringasport
15:00 Tour de Hongrie
17:00 Sporthíradó
17:15 Asztalitenisz 

magazin
17:50 Hajime
18:50 Fradi Tv
19:20 Labdarúgó 

közvetítés
21:25 Sporthíradó
21:50 Tour de Hongrie
22:50 Strandröplabda 

országos baj-
nokság

23:45 Fradi Tv
00:20 Labdarúgó 

közvetítés

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:35 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:20 Barátok közt
23:00 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 CSI: Miami 

elyszínelők
Am. krimisor.

01:55 ÉletmódKalauz
02:40 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Hrvatska 

Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:30 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a kony-
hából

13:25 Csodás Itália - 
Utazás Olaszor-
szágban, a kin-
csek földjén

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Lore
Angol háborús film

23:30 Kenó
23:40 Elfeledett hőseink
00:05 Szabadság tér ́ 89
00:55 Kékfény
01:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
02:45 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
03:30 Kárpát-medence
03:55 Világ

04:05 Ridikül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű

hírek
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól

a nóta
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Új nemzedék
11:15 Buborékok

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?! - Vá-

logató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Szigorúan titkos
23:35 Szellem a 

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

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?! - Vá-

logató adások
02:30 Buborékok

Tévéfilm

05:05 Szabadidő
05:30 Múlt és Jelen
06:00 Fradi Tv
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Kézilabda 

magazin
08:55 Tour de Hongrie
10:00 Sporthíradó
10:30 Asztalitenisz 

magazin
11:00 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:30 Hajime
14:25 Fradi Tv
15:00 Tour de Hongrie
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor
18:00 Kézilabda 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:35 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:45 Kézilabda 

közvetítés
21:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:30 Törökország - 

Magyarország 
előtt

22:25 Atlétika - 
Gyémánt Liga

23:25 Tour de Hongrie

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:35 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:20 Barátok közt
23:00 Doktor Murphy

Am. filmsor.
00:05 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
00:40 Brandmánia
01:25 Kalandozó
02:10 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

 

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna-

Adria
07:50 Ridikül
08:45 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:35 Mámoros szerelem

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

 - Titkok a kony-
hából

13:25 A tehenek 
titkos élete

14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 

Orfeuma
21:30 Csak színház és 

más semmi
22:30 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

22:55 Kenó
23:00 Szirmok, virá-

gok, koszorúk
Magyar játékfilm

00:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:50 A szálloda
Angol tévéfilmsor.

02:40 Mesterember
03:05 Magyar Krónika
03:35 Magyar gazda

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

hírek
05:35 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Útravaló
10:15 A sokszínű vallás
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Biblia és irodalom
11:20 Csillagok 

változása
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-Duna-

Adria
14:15 Család-barát
15:50 Kék bolygó
16:15 Noé barátai
16:45 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Andreával
Zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Asszonyok 

lázadása
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

02:30 Csillagok 
változása
Tévéfilm

05:10 Múlt és Jelen
05:35 Törökország -

 Magyarország 
előtt

06:30 Sporthíradó
07:25 Atlétika - 

Gyémánt Liga
08:25 Asztalitenisz 

magazin
08:55 Tour de Hongrie
10:00 Sporthíradó
10:25 Hajime
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Törökország -

Magyarország 
előtt

14:25 Bringasport
14:45 Kézilabda 

közvetítés
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:50 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:00 Labdarúgó 

közvetítés
19:35 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
22:35 Értékelő műsor:

Labdarúgás



Szombat Szeptember 5.

Köszöntjük Viktor, Lőrinc nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 6.

Köszöntjük Zakariás nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 4.

Köszöntjük Rozália nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIZETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
augusztus 26. 9Heti műsor

04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:35 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:20 Barátok közt
23:00 Doktor Murphy

Am. filmsor.
00:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:45 Kardhal

Am. akciófilm
02:45 Fókusz

04:30 Kívánságpiac Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i 

kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 Doc Martin
Angol filmsor.

14:35 Vészhelyzet 
Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

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

Magyar fikciós sor.
20:40 Love Bistro
22:50 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:45 Bűnös Chicago

Am. akciófilm-sor.
02:45 Tények Este
03:30 Kívánságpiac Extra

04:00 Kék bolygó
04:20 Himnusz
04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Életkerék
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Mámoros 

szerelem
Sp. telenovella

09:35 Mámoros 
szerelem
Sp. telenovella

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

Sporthíradó
12:55 A tehenek 

titkos élete
13:55 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsor.

21:00 Leány gyöngy
fülbevalóval
Angol életrajzi film

22:40 Kenó
22:50 Evita

Angol zenés film
01:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:55 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
02:40 Fülszöveg
03:05 Mesterember
03:35 Magyar Krónika

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

hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű 

hírek
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Katolikus 

krónika
10:30 Isten kezében
11:00 Önkéntesek
11:30 A váratlan utazás

Magyar tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Püspökkenyér
16:30 Kárpát-medence
16:55 Kék bolygó
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
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 Kolozsvári 

operamesék
23:30 Szellem a 

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

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:35 Önök kérték
02:30 A váratlan utazás

Magyar tévéfilm
03:45 Világörökség

Portugáliában

05:05 Múlt és Jelen
05:30 Szabadidő
06:00 Hajime
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 Pecatúra
10:00 Sporthíradó
10:25 Fradi Tv
10:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
12:35 Bringasport
13:00 Sporthíradó
13:25 Aranyoroszlánok
14:00 Forma-3
14:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
16:55 Forma-2
17:30 Boxutca
18:00 Felvezető műsor: 

Jégkorong
18:30 Jégkorong 

közvetítés
20:40 Értékelő műsor: 

Jégkorong
21:30 Sporthíradó
21:55 Női labdarúgó 

magazin
22:30 Atlétika - 

Gyémánt Liga
23:25 Rally Európa-

bajnokság
02:10 Forma-2
03:00 Jégkorong 

közvetítés

04:00 Kölyökklub
04:45 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:05 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:00 KölyökKalauz
09:30 Teleshop
10:30 Brandmánia
11:05 ÉletmódKalauz
11:35 Autogram
12:10 Édesítő
12:45 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
13:40 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
14:50 Castle

Am. krimisor.
15:55 Gazdátlanul 

Mexikóban
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
20:50 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Apavadászat

Am. vígjáték
00:20 Rampage - 

Tombolás
Am. akciófilm

02:35 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

 

04:30 Kívánságpiac Extra
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
09:30 Trendmánia
10:05 Innovátor
10:35 Poggyász
11:10 A nagyon nagy ő

Am.-német vígjáték
13:35 PappaPia

Magyar romantikus 
vígjáték

15:50 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:45 Egyszer volt Bu-

dán Bödör Gáspár
Magyar fikciós sor.

20:30 Bohém rapszódia
Angol-am. életrajzi 
filmdráma

23:30 Apa ég!
Am. vígjáték

02:00 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:30 Szerelmes földrajz
08:05 Térkép
08:40 Noé barátai
09:10 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Ném. családi filmsor.

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők
13:35 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:35 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:30 A kőszívű ember 

fiai I-II
Magyar romanti-
kus film

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

Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Kardfog kapi-

tány és Lama 
Rama kincse
Norvég kalandfilm

21:20 Amerikai 
pasztorál
Angol filmdráma

23:05 Kenó
23:10 Csak színház és 

más semmi
00:10 Bagi Nacsa 

Orfeuma
01:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:55 A szálloda

Angol tévéfilmsor.
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika

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

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?! - 

Válogató adások
09:30 Gasztroangyal
10:25 Rejtélyes 

XX. század
10:55 Öt kontinens
11:25 Lángok

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Kreatívok
14:10 Család-barát
15:45 Házasság török-

magyar módra
16:55 Családmeséink - 

a családi talk-
show

17:30 Mit főzzünk ma?
17:40 Mit főzzünk ma?
17:55 Magyarország

finom
18:15 Angi jelenti
18:50 Térkép
19:20 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Hagyaték
23:05 Ybl 200: Egy épí-

tőmester port-
réja 1

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gasztroangyal
02:30 A kőszívű ember 

fiai I-II
Magy. romantikus film

05:05 Női labdarúgó 
magazin

07:30 Bringasport
07:50 Szabadidő
08:25 Ute tv
08:55 Építők
09:25 Forma-3
10:20 Forma-3
11:20 Aranyoroszlánok
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
13:10 Boxutca
13:40 Forma-3
14:45 M4 Sport: Forma-1
15:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
16:15 M4 Sport: Forma-1
16:40 Forma-2
18:00 Felvezető műsor:

 Kézilabda
18:15 Kézilabda 

közvetítés
19:45 Értékelő műsor:

Kézilabda
19:50 Felvezető műsor:

Kézilabda
20:00 Kézilabda 

közvetítés
21:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
21:50 Magyarország-

Oroszország 
előtt

00:25 Kézilabda 
közvetítés

04:15 Kölyökklub
04:55 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Teleshop
10:05 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:35 Kalandozó
11:10 Szuperzöld
11:40 Az Év Hotele
12:15 Doktor Murphy

Am. filmsor.
13:20 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:30 Non-stop

Am.-fr.-angol ak-
ciófilm

16:45 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
21:00 Az Igazság Ligája

Am. akciófilm
23:30 Ocean's Thirteen 

- A játszma foly-
tatódik
Am. krimivígjáték

02:10 Portré
02:55 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

 

04:00 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

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

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Fald Fel!

10:55 Több mint
TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

11:30 Super Car
12:00 Életmódi
12:35 Design műhely 

Dorogi Gabriel-
lával

13:05 Az Év Háziasszonya
13:40 A Nílus gyöngye

Am. kalandfilm
15:55 Állj, vagy jövök!

Am.-német akció-
vígjáték

18:00 Tények
18:50 Sztárban sztár
22:00 Rambo 5. - 

Utolsó vér
Am. akciófilm

00:15 Momentum
Am.-dél-afrikai ak-
ciófilm

02:15 Látogatás
Magyar-osztrák já-
tékfilm

04:00 Esély
04:20 Himnusz
04:25 Mma: Szürke fé-

nyek - Benkő 
Imre fotográfus

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 A szántó-vető lel-

kész - Tessedik 
Sámuel élete

08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus 

krónika
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:30 Református 

riportok
09:55 Református 

ifjúsági műsor
10:05 Baptista 

ifjúsági műsor

10:15 Unitárius 
ifjúsági műsor

10:20 Vallás és 
szabadság

10:25 Evangélikus 
magazin

11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 A kőszívű ember 

fiai I-II
Magyar romanti-
kus film

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Nyaraló gyilkosok

Bűnügyi film
21:40 Volver

Játékfilm
23:35 Kenó
23:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:35 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Novum
09:15 Önök kérték
10:15 Ízőrzők
10:50 Hazajáró
11:20 Álomkeringő

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó

13:20 In Memoriam 
Zsigmond Vilmos

14:20 Fuchs Jenő
15:10 Kárpáti (Csere-

bogarak 2.)
Magyar animációs 
film felnőtteknek

15:15 Repülj, ma-
dár, repülj - A 
magyar Tánc ház-
moz galom - Tör-
ténelem, politi-
ka és zene Simon 
Broughtonnal

16:20 Novum
17:25 Családmeséink - 

a családi talk-
show

18:00 Mit főzzünk ma?
18:10 Mit főzzünk ma?
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:30 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 580 méter - Ká-

rai Sándor „Ke-
szeg” bányász-
naplója

22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték

05:25 Atlétika - 
Gyémánt Liga

06:25 Forma-2
07:40 Magyarország-

Oroszország 
előtt

08:40 Múlt és Jelen
09:10 Jövünk!
09:40 Forma-3
10:30 Építők
11:00 Forma-2
12:05 Forma-3
13:05 Forma-1 - 

Időmérő edzés
14:30 M4 Sport: Forma 1
15:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
17:10 M4 Sport: Forma 1
17:30 Felvezető műsor
19:45 Értékelő műsor
20:50 Forma-1 - 

Nagydíj futam
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Erős, ápolt körmök: tényleg nem mindegy, 
milyen sampont használok?

Az erős körmök egészséget sugároznak, de körmeink nem mindig 
vannak olyan állapotban, mint azt szeretnénk. A jó hír az, hogy 
vannak módszerek, amelyek segítségével megerősíthetjük a kör-
meinket.

Segíthet a biotin
A biotin (H-vitamin, illetve 

B7-vitamin néven is ismert) hoz-
zájárulhat a köröm és a haj meg-
erősítéséhez, illetve az idegrend-

szer megfelelő működéséhez. 
Olyan ételekben található, mint 
a szardínia, a főtt tojás, illetve a 
hüvelyesek, ezért érdemes ezek-
ből gyakrabban enned.
Minimalizáld a tisztítósze-

reknek és a víznek való 
kitettséget

Mosogatáskor, takarítás-
kor érdemes gumikesztyűt vi-

selned, hogy körmeid ne legye-
nek gyengébbek, ne repedezze-
nek be. A kesztyű segíthet, hogy 
elkerüld a kemikáliákkal való 
érintkezést.

Maradj hidratált
A megfelelő mennyiségű víz fo-

gyasztása elengedhetetlen az egész-
séghez, és ez alól a köröm egészsé-
ge sem kivétel. Ha nem vagy elég 
hidratált, körmeid könnyebben be-
töredezhetnek, hámlani kezdhet-
nek.

Erre figyelj lakkozáskor
Vannak körömlakkok, amelyek 

olyan kemikáliákat tartalmazhat-
nak, amik gyengíthetik a körmö-
ket. Válassz lakkot körültekintő-
en, és kerüld az acetonos lemo-
sót is, mert az is károsíthatja a 
körmeidet. Ugyan a lakk nagyon 
jól néz ki, de a körmöknek léle-
geznie is kell – egy hét lakkvi-
selés után érdemes tartanod egy 
hét szünetet.
Érdemes rövidebben tartani

A hosszú körmök nagyon 
mutatósak, de nagyobb valószí-
nűséggel töredezhetnek be. Ér-
demes rendszeresen levágnod a 
körmeidet, hogy erősebbek le-
gyenek.

Kézkrém a körmöknek is
A körömlakk eltávolítása 

után érdemes a körmeidet kéz-
krémmel is bekenni, hogy hidra-
táltak legyenek. A krémezés akár 
napi rutin is lehet.

Vess egy pillantást a 
samponodra

Ha zsíros hajra való sampont 
használsz, amely szárít, akkor 
előfordulhat, hogy körmeid is ki-
száradnak tőle, gyengébbek, tö-
rékenyebbek lesznek. Próbáld le-
cserélni az adott sampon márkát, 
típust pár hétre, és figyeld meg a 
különbséget.

Ha több dolgot kipróbálsz, de 
több hét után sem észlelsz válto-
zást körmeid egészségét illető-
en, érdemes felkeresni egy bőr-
gyógyászt a problémával kap-
csolatban.

10 elképesztő szódabikarbónás 
szépségtrükk

Valószínűleg soha nem volt több a számodra a szódabikarbóna, 
mint egy fontos kelléke a nyaralásnak, ha netán megterhelnéd a 
gyomrod. Ám nem is gondolnád, valójában mennyi természetes 
szépségtrükköt rejthet magában.

Hogyan használd a 
szódabikarbónát, mint
1. bőrradír
2. manikűr alap
3. a bőrkeményedés 
   ellenszere
4. hajápoló
5. dezodor
6. bőrnyugtató
7. fogfehérítő
8. pattanástalanító
9. arclemosó
10. gyomornyugtató
Bár állítom, hogy minden 

háztartásban rejtőzik a fiók leg-
alján egy zacskó szódabikarbó-
na, mégsem tudjuk, hogy az orvo-
si hatásán kívül milyen szépség-
ápolási technikák alapja lehet ez 
a könnyen és olcsón beszerezhető 
szer. Hogy mégis mi a kapcsolat a 
szépség és a nátrium-bikarbonát 
között? Az, hogy a szódabikar-
bóna gombaölő, gyulladáscsök-
kentő és olyan finom hámlasztó 
tulajdonságokkal bír, ami még a 
legkeményebb bőrkeményedést 
is eltávolítja. Ráadásul olyan ki-
váló szageltávolító, aminél jobbat 
kívánni sem lehet. Megéri tovább 
olvasnod, hogy felfedezd e szer 
hihetetlenül könnyű használatát a 
mindennapos szépségápolásban!

1. Tuti peeling
Próbáld ki ezt a tápláló, üdí-

tő, hámlasztó, nyugtató hatású 
peelinget akár mindennapos hasz-
nálatra. Készíts krémet egy rész 
szódabikarbónából, egy rész víz-
ből és egy rész őrölt zabpehely-
ből. Dörzsöld gyengéden, körkörös 
mozdulatokkal bőrödbe, hogy eltá-
volítsa az elhalt hámsejteket. Majd 
öblítsd le tiszta, langyos vízzel. 

2. Manikűr kellék
Márts bele egy kis körömke-

fét némi szódabikarbónába, majd 
gyengéden dörzsöld át vele a kör-
meidet. Aztán készíts könnyű 
kencét egy rész szódabikarbóna 
és egy rész víz keverékéből, amit 
körkörös mozdulatokkal masszí-
rozz a körömágybőrbe, ezzel se-
gítve az elhalt hámsejtek távozá-
sát. Majd öblítsd le a kezeidet me-
leg vízzel, és készítsd el a mani-
kűröd a szokásos módon.

3. Bőrkeményedés-gyilkos
Először is távolítsd el a bőr-

keményedést: keverj két evőkanál 
szódabikarbónát egy kevés me-
leg vízhez, és adj hozzá néhány 
csepp levendulaolajat. Majd jö-
het a megszokott áztatás és radí-
rozás, amihez használd a szóda-
bikarbónából, a vízből és a barna 
cukorból általad összekevert pé-
pet. Majd jöhet a gazdag hidratá-
ló krém és egy kellemes meleg tö-
rölközős lábpakolás. Relaxálj így 
legalább 5-10 percig.

4. Hajápoló
Használd úgy, mint a kedvenc 

samponod: önts a tenyeredbe any-
nyi szódabikarbónát, mint ameny-
nyit a samponból szoktál, masz-
szírozd a hajadba, majd öblítsd le. 
Meglátod, a szódabikarbóna segít 
eltávolítani a különféle formázó-
termékek maradékait. Ha elég be-
vállalós vagy, ezeket ki is váltha-
tod szódabikarbónával. Te fogsz 
legjobban meglepődni azon, hogy 
a hajad mennyivel tisztább és ke-
zelhetőbb lesz.
5. Viszlát, izzadságcseppek!

Keverj el négy tabletta szóda-
bikarbónát a kedvenc illóolajod-
ból körülbelül 10 cseppel, és kend 

ezzel kend be a hónaljad. Akár 
egész napra alkalmazhatod ezt a 
természetes ,,dezodort”.

6. Bőrnyugtató
Használhatod relaxálásra egy 

hosszú, fárasztó nap végén: adj 
fél csésze szódabikarbónát a für-
dővizedhez. Ezzel semlegesíted a 
bőröd savasságát, amellett hogy 
segít eltávolítani a bőröd felületé-
ről a fölösleges olajat. A szódabi-
karbóna bőrpuhítóként és nyug-
tatóként funkcionál elhalványít-

va ezzel a bőr felületén találha-
tó irritációkat, mint amilyeneket 
például egy enyhe leégés okoz.

7. Fogfehérítő
A leggyorsabb módja a reg-

geli fogfehérítésnek, ha belemár-
tod a nedves fogkefédet egy kis 
szódabikarbónába, és ezzel dör-
zsölöd át a fogaidat. Gombaölő 
szájvízként is használhatod: ke-
verj össze egy teáskanál szóda-
bikarbónát ¼ pohár vízzel, és az 
így kapott oldattal öblögess pár 
percen keresztül.

8. Pattanástalanító
Ha elfogyott a kedvenc pat-

tanáseltávolító vagy hámlasztó 
maszkod, próbáld ki a követke-
zőt: készíts krémet szódabikarbó-
na és víz keverékéből, és kend a 
masszát közvetlenül a mitessze-
rekre. Ezt a keveréket azonban 
ne használd mélyen ülő, belső 
pattanásoknál, kiszáradt felüle-
tekre ellenben nyugodtan ráken-
heted – igazi gyógyír lesz a bő-
röd számára.

9. Arcmosó
Hámlasztóként használva el-

távolíthatjuk vele az elhalt hám-
sejteket, ezáltal üdébbé, fiata-
labbá varázsolva bőrünket. Vi-
gyázz, ne dörzsöld vele túl erő-
sen a bőröd, nehogy megsértsd a 
bőrfelszínt! Kiváló mint nyugta-
tó, gombaölő arclemosó is: csak 
keverj össze egy evőkanál orga-
nikus mézet egy teáskanál szó-
dabikarbónával a tenyeredben, 
majd masszírozd a bőrödbe gyen-
géd, körkörös mozdulatokkal. Ha 
végeztél, relaxálj így 5-10 percet, 
majd alaposan öblítsd le meleg 
vízzel a masszát.

10. Gyomornyugtató
Oké, persze, jogos, hogy ez 

már túllépi a szépségápolás ka-
tegóriáját, de olyan jól beválik 
mint gyomornyugtató, hogy ezt 
nem hagyhattuk ki a felsorolás-
ból! Kiváló gyógyír lehet savtúl-
tengés, gyomorégés, puffadás és 
más hasi problémák enyhítésére. 
Mivel a szódabikarbóna enyhén 
lúgos, így könnyedén semlege-
síteni tudja a gyomorbajokat ki-
váltó problémákat. És hogy mit 
kell tenned? Csak keverj egy te-
áskanálnyi szódabikarbónát egy 
pohár meleg vízbe, és idd meg. 
A hatás nem marad el!

Gyönyörű haj és körmök: 
ezeket edd

Irigykedve nézed a reklámokban és a magazinok címlapjain szerep-
lő nők fényes, dús haját? Te is szeretnél gyönyörű hajkoronát és erős 
körmöket? Akkor olvass tovább: ma olyan növényeket mutat be ne-
ked, amelyek nemcsak az egészségednek, de a külsődnek is jót tesznek!

Búzacsíra
Méregteleníti a szervezete-

det, felpörgeti az emésztésedet, 
segít leküzdeni a mindennapi fe-
szültséget, és még a hajkoroná-
dat is szebbé teszi – a búzacsíra 
nemcsak tökéletes fogyókúrás 
étel, hanem igazi vitaminbomba, 
ezért érdemes minél gyakrabban 
fogyasztanod belőle! Ebben a kü-
lönleges növényben rengeteg 
B1-, B2- és B6-vitamin van, 
amely erősíti és táplálja a haj-
szálaidat, aktiválja a hajhagy-
máid anyagcseréjét, és szabá-
lyozza a faggyútermelést is, 
így búcsút inthetsz a túl szá-
raz vagy éppen túl zsíros haj-
nak! Sőt, a búzacsírában lévő 
cinknek és vasnak köszönhe-
tően a hajhullást is megelőz-
heted, ráadásul a cink az új 
hajsejtek képződését is elősegíti!

Tipp: készíts ízletes salátát 
friss zöldségekből és búzacsírá-
ból! Vágj vékony csíkokra egy 
zöldalmát, egy-két szál sárgaré-
pát, valamint tépkedj kisebb da-
rabokra egy fej jégsalátát! Ke-
verd össze a hozzávalókat, majd 
adj hozzá egy marék búzacsírát, 
végül locsold meg egy kevés fű-
szeres balzsamecettel vagy olíva-
olajjal! Ebből a finom ételből ak-
kor is nyugodt szívvel ehetsz, ha 
éppen fogyókúrázol – hiszen a 
búzacsíra, valamint a zöldségek-
ben és gyümölcsökben lévő ros-
tok felgyorsítják az emésztésedet!

Paprika
Töredezett, fénytelen haj 

helyett selymes tincseket szeret-
nél? Fogyassz minél több friss 
zöldséget és gyümölcsöt, a ben-
nük lévő vitaminok ugyanis nem-
csak az immunrendszeredet erő-
sítik, de a hajad és a körmeid ál-
lapotát is javítják! A paprika pél-
dául rengeteg A-vitamint tartal-
maz: biztosítja a hajszálak meg-
felelő ütemű növekedését, bárso-

nyossá és fényessé teszi a tincse-
ket, sőt megszünteti a fejbőr hám-
lását és a hajszálak töredezettségét 
is, amelyet sok esetben az A-vita-
min hiánya okoz! Ráadásul a pap-
rika nemcsak a hajkoronádat, de a 
körmeidet is ápolja!

Tipp: mivel a zöldségek vita-
mintartalmuk egy részét elvesztik 
sütés és főzés közben, amikor csak 
lehet, nyersen fogyaszd ezeket a vi-
taminbombákat! Készítsd el példá-
ul a nyári grillpartik legkedveltebb 
salátáját: két paprikát és két paradi-
csomot vágj cikkekre és csíkokra. 
Hámozz meg egy fej lilahagymát, 
és vágd hajszálvékony karikákra, 
egy gerezd fokhagymát pedig apríts 
finomra! Keverd össze a hozzáva-

lókat, majd önts rá néhány csepp 
olívaolajat, végül szórd meg dur-
vára vágott snidlinggel!

Tökmag
Tudtad, hogy a tökmag és 

a belőle kinyert olaj nemcsak a 
prosztataproblémákat és a kösz-
vényt enyhíti, de a körmeidnek is 
jót tesz? A sütőtökben és a tök-
magban rengeteg cink és kalci-
um, valamint A- és C-vitamin 
van: ezek erősebbé és ellenál-
lóbbá teszik a körmeidet, így rit-
kábban törik vagy szakadnak be, 
sőt a körömágy gyulladásai és 
sebei is gyorsabban gyógyulnak 
majd! Sőt, a tökben lévő hasz-
nos anyagok a hajadat is fénye-
sebbé, egészségesebbé és dúsab-
bá varázsolják!

Tipp: kalciumban bőséges 
egytálételt fogyaszthatsz, ha a 

sajtlevest pirított tökmag-
gal szórod meg! Két ge-
rezd fokhagymát apríts 
fel, egy kevés olajon pi-
rítsd meg, majd öntsd fel 
egy liter vízzel! Ízesítsd 
sóval, borssal, oregánóval 
vagy snidlinggel, majd 
szórj bele húsz-harminc 
dekagramm reszelt trap-
pista vagy füstölt sajtot. 
Várd meg, amíg a leves 

felforr, majd vedd le a tűzhely-
ről, tálalás előtt pedig szórj bele 
pirított tökmagot!
5 tény, amit eddig nem tudtál 
a hajadról és a körmeidről:

● Hajmosáskor akár 200-250 
hajszálat is elveszíthetsz

● Mind a körmeid, mind a 
hajszálaid gyorsabban nőnek 
nyáron, mint télen

● A kezeden lévő körmök két-
szer olyan gyorsan nőnek, mint a 
lábujjaidon lévők

● Az emberek többsége a har-
mincas évei közepén veszik ész-
re az első ősz hajszálat

● A hajszálak rendkívül erő-
sek: egy hajszál akár egy tábla 
csokoládé súlyát is elbírja
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Halálos kimenetelű baleset történt a 
megyeszékhelyen augusztus 20-án. Le-
téréskor egy sofőr ráhajtott egy ember-
re, adta hírül a pmg.ua.

A rendőrség által megadott informáci-

Halálos baleset Ungváron
ók szerint a járművezető nem vette észre 
az áldozatot, aki az út szélén feküdt. A férfi 
azonnal életét vesztette a sérülések miatt. 
A szemtanúk elmondták, hogy az áldozat 
egy hajléktalan személy volt.

Egy nap leforgása alatt három jármű 
égett le megyénkben: az Ungvári, Mun-
kácsi és Perecsenyi járásokban.

Az első, egy Gazel 3310-es típu-
sú jármű Munkácson gyulladt ki, a 
Duhnovics utcában. A tűzoltók opera-
tivitásának ellenére a tűz érkezett meg-

Egy nap alatt három jármű égett le 
megyénkben

semmisíteni a gépkocsi szalonját. A 
Perecsenyi és Ungvári járásban egy-egy 
Tavria égett ki, a tűz a szalonban és a 
motortérben tett károkat. Mindhárom 
esetben vizsgálják a tűz kitörésének 
okát és az általa okozott kár értékét, írja 
a mukachevo.net.

A hírt Viktor Petrov megyei infektológus 
közölte Facebook-oldalán.

Elmondása szerint a Nagybereznai 
járásban három esetet is nyilvántartás-
ba vettek, sajnos egy gyermek pedig éle-
tét vesztette a betegségben, olvasható a 
mukachevo.net hírportálon. „Az egyetlen 

Agyhártyagyulladás miatt halt meg egy 
gyermek megyénkben

hatásos megelőzés a védőoltás. Azt javas-
lom, hogy válasszák a legtöbb szerotípust 
tartalmazó oltást. Összességében a gye-
rekek jól viselik ezt az oltást. Egyes ese-
tekben előfordul láz, fájdalom, pirosodás 
vagy duzzanat az oltás helyén, mely rö-
vid időn belül elmúlik” – közölte Petrov.

Augusztus 18-án baleset történt a 
Nagyszőlősi járásban, Nagykopány kö-
zelében, számol be a mukachevo.net. 

A balesetben egy Renault Trafic és 
egy Renault Master mikrobusz ütközött 
össze. A történtek közben öten sérül-

Öten sérültek meg egy balesetben a 
Nagyszőlősi járásban

tek meg, a buszok 1981-es és 1990-es 
születésű sofőrjei, valamint a Renault 
Trafic 2001-es, 1952-es és 1953-as 
utasai.

A sérülteket kórházba szállították, az 
információk szerint állapotuk stabil.

 Augusztus 19-én a hajnali órákban be-
jelentés érkezett a tűzoltósághoz, misze-
rint tűz ütött ki Huszton, az Ivan Fran-
ko utcán lévő brikettgyártó cégben.

A helyszínre a tűzoltóság négy egysé-
ge érkezett ki, ekkor a tűz már 450 köb-

Hatalmas tűz Huszton
méteren égett. A tüzet több órán át oltot-
ták, végül kijevi idő szerint pár perccel 
10 óra után sikerült megfékezni teljesen 
a lángokat.

A tűz kitörésének okát még vizsgál-
ják, írja a pmg.ua.

Körülbelül 700 méterre az ukrán–ro-
mán határtól a határőrök letartóztat-
tak egy román állampolgárt, számol be 
a mukachevo.net. 

A gyanús személyről egy batári la-

Gyilkossággal vádolt román állampolgárt 
tartóztattak le Kárpátalján

kos tett bejelentést. A 19 éves fiatalem-
ber okmányainak ellenőrzése során ki-
derült, hogy Romániában gyilkosság-
gal vádolják. A férfit átadták a román 
hatóságoknak.

Kárpátalján az ukrán határőrök – 
együttműködve a román kollégák-
kal – megakadályoztak egy csempész-
kísérletet.

A Terebesfejérpataki (Ділове, Rahói 
járás) határőrosztag katonái a román 
kollégáiktól kaptak információt arról, 
hogy a román oldalon csempészciga-
rettát fedeztek fel. A határőrök azonnal 
a helyszínre érkeztek. A keresési mű-
veletek során a katonák két 16, egy 18 

Lövésekkel állítottak meg fiatal csempészeket 
Kárpátalján

és egy 20 éves rahói illetőségű fiatalt 
tartóztattak le. A fiúk figyelmen kívül 
hagyva a katonák felszólítását, meg-
próbáltak elmenekülni a helyszínről, 
azonban a figyelmeztető lövések meg-
állították őket.

A négy fiatal fiú ellen jegyzőköny-
vet állítottak ki, további sorsukról a bí-
róság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

Vadkenderültetvényt foglalt le a rend-
őrség az ungvári járási Ungtölgyesen 
(Dubrivka) augusztus 21-én – írja a 
Zakarpattya Online.

Egy 30 éves ungtölgyesi lakosnál ti-
zenkilenc szál vadkendert találtak, me-

Két méter magas vadkenderültetvényt találtak 
Ungtölgyesen

lyek mintegy két méter magasra nőttek.
A házkutatás során további drogalap-

anyagokat és kábítószer-fogyasztáshoz 
való eszközöket találtak, amiket lefog-
laltak. Az ungtölgyesi lakos ellen eljá-
rás indult.

Négy illegális bevándorlót fogtak au-
gusztus 20-án hajnalban az ungvári já-
rási Felsődomonya (Onokovci) telepü-
lésnél – adta hírül a pmg.ua internetes 
hírportál.

A keresésben a határőrség szolgá-
lati kutyája segített. A migránsok – há-

Szolgálati kutya akadt az illegális bevándorlók 
nyomára az Ungvári járásban

rom férfi és egy nő – indiai állampol-
gárok. Ideiglenes tartózkodási enge-
déllyel rendelkeztek Ukrajna területén. 
Azonban a jobb élet reményében vala-
melyik európai országban szerettek vol-
na letelepedni.

Az ügyben eljárás indult.

Nem teljes fordulóval vette kezdetét a 
2020-2021-es bajnoki idény az immá-
ron 14 csapatos ukrán élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokságban, mivel az FK 
Lviv – Minaj FC találkozót azért ha-
lasztották el, mert a lembergiek hat já-
tékosánál is koronavírus fertőzést mu-
tattak ki. A tervek szerint a kárpátaljai 
újoncklub lembergi vendégjátékára au-
gusztus 31-én kerülhet majd sor.

A bajnok Sahtar Donyeck a Kolosz 
Kovalivka, míg az ezüstérmes Dinamo Ki-
jev az Olimpik Donyeck ellen aratott ma-
gabiztos győzelmet. A jelek szerint a kije-
vi klub kemény magja még most sem tud-
ja teljesen megbocsájtani a klubvezetés-
nek azt a tényt, hogy a korábban több mint 
egy évtizedig ádáz ellenségnek számító 
Mircea Lucescu ül kedvenceik kispadján. 
Az Olimpik elleni zárt kapus találkozón né-
hányan ,,betörtek” a nézőtérre és füstbom-
bákkal jelezték elégedetlenségüket.

A pályára lépő két újonc együttes közül 
az Inhulec Petrove 1-1-es döntetlent ért el 
az SZK Dnyipro ellen, a Ruh Lviv viszont 
egy kiadós vereségbe futott bele Poltaván.

A nyitóforduló eredményei: Olimpik 
Donyeck – Dinamo Kijev 1-4, Sahtar 
Donyeck – Kolosz Kovalivka 3-1, 
Gyeszna Csernyihiv – Zorja Luhanszk 
3-1, FK Olekszandrija – FK Mariupol 
4-1, Inhulec Petrove – SZK Dnyipro 1-1, 
Vorszkla Poltava – Ruh Lviv 5-2.

A második fordulót szeptember 12-én 
rendezik, amikor is az FK Olekszandrija 
lesz a Minaj FC ellenfele az ungvári 
Avangard stadionban sorra kerülő mér-
kőzésen.

Időközben, a minajiak komoly erősí-
tésbe kezdtek, több új játékos érkezését is 
bejelentették.

Egy időre Kárpátaljára teszi át a 
székhelyét a Sahtar Donyeck kölcsön-

A járványhelyzet közbeszólt, a Minaj FC bemutatkozása elnapolva

Csonka forduló az ukrán és magyar 
élvonalban

játékosaként Anton Kanibolockij és 
Kiril Melicsenko. A 32 éves kapus,  
Kanibolockij az utóbbi évben a Kárpáti 
Lvivnél szerepelt ugyancsak kölcsönben, 
míg a 21 éves Melicsenkóra támadóként 
számíthat Vaszil  Kobin vezetőedző.

A csatárszekciót erősítheti a Voliny 
Lucktól érkező 33 éves Denisz Kozsanov 
is, aki Nurijevvel együtt a legutóbbi idény 
társ-gólkirálya volt a másodosztályban.

A 21 éves munkácsi származású Dmitro 
Pavlisra védőként, míg a Dnyiprótól érke-
ző Olekszandr Sznyizskóra középpályás-
ként számíthat a kárpátaljai együttes.

***
A magyar élvonalban a második for-

dulóból két találkozót is elhalasztottak. A 
Kisvárda – Puskás Akadémia mérkőzést 
a tervek szerint szeptember 4-én rende-
zik, mivel a Puskás keretében még tart 
a karantén a koronavírus-fertőzés miatt, 
míg az FTC – Diósgyőr párharcot azért 
halasztották el, hogy a Bajnokok Ligája 
első selejtezőjét sikerrel vevő FTC-nek 
legyen elég ideje  a szerdai Celtic elleni 
második körre.

Az újonc MTK a Fradi után a Honvé-
dot is alaposan meglepte, és remek hely-
zetkihasználásával 3-1-re legyőzte ellen-
felét. Derekasan helyt állt a másik újonc 
együttes, a Budafok is, amely Újpesten 
csent el pontot a házigazdáktól.

Továbbra is hadilábon áll a helyzetki-
használással a Mol Fehérvár, amely hazai 
környezetben csak percekkel a vége előtt 
egyenlített a Paks ellenében. A döntetle-
nek fordulóján ikszelt egymással a Mező-
kövesd és a ZTE is.

Eredmények: Mezőkövesd – ZTE 1-1, 
MTK – Honvéd 3-1, Mol Fehérvár – Paks 
1-1, UTE – Budafok 1-1.

Két fordulót követően az újonc MTK 
áll az élen 4 ponttal.

Néhány sorban
A tervek szerint hét csapat vesz részt a 
szeptember és október folyamán zajló Be-
regszászi járási labdarúgó-bajnokságban, 
amely egykörös rendszerben zajlik majd.

Mint Olekszandr Csehil, a járási szö-
vetség vezetője lapunknak elmondta, szep-
tember 6-án rendezik az első fordulót, 
az utolsó, hatodik játéknapra pedig ok-
tóber 18-án kerül majd sor. A nyitányon 
Zápszony – Beregvidék FC, Nagybakta 
– Nagymuzsaly, Tiszakeresztúr – Badaló 
találkozókat rendeznek, míg Kígyós sza-
badnaposként kezdi a szezont.

Az előzetes tervek szerint – amennyiben 
a járványhelyzet nem szól közbe – október 
végén, november elején rendezik meg a já-

rási kupa-sorozatot és a Szuperkupa-döntőt, 
míg az idei év elején félbeszakadt járási téli 
kupa döntőjére, a Zápszony – Kígyós finá-
léra decemberben kerülne majd sor.

***
Kihirdette a szeptemberi Nemzetek Li-
gája mérkőzésekre készülő keretét Marco 
Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szö-
vetségi kapitánya.

A névsorban négy újonc is található: 
Cseri Tamás, Babati Benjamin, Schafer 
András és Szőke Adrián.

A magyar válogatott szeptember 3-án 
Törökországban kezdi a sorozatot, három 
nappal később pedig Oroszországot lát-
ja vendégül.

Soha nem tartott még ilyen sokáig egy 
labdarúgó kupasorozat, mit a 2019-
2020-as Bajnokok Ligája és Európa 
Liga, amelyek a járványhelyzet miatt 
csak a múlt héten értek véget.

A Bajnokok Ligája liszaboni dön-
tőjében a Bayern München (képünkön)  
Kingsley Comannak a második félidő-
ben szerzett találatával 1-0-ra nyert a sok 

A Bayern és a Sevilla nyerte az európai 
kupasorozatokat

helyzetét elpuskázó Paris SG. ellenében.
Az Európa Liga kölni fináléjában az 

Internazionale szerzett vezetést ugyan a 
Sevilla ellen, de a második legrangosabb 
kupasorozat specialistájának számító Se-

villa végül 3-2-es győzelmet aratott.
A Bayern és a Sevilla is egyformán 

hatodszor lett győztes a Bajnokok Ligá-
jában, illetve az Európa Ligában.

Miközben a nemzetközi kupaidény 
még csak most ért véget, javában zaj-
lik a Bajnokok Ligája 2020-2021-es 
selejtezője. 

Az első körben az FTC zárt kapus ta-
lálkozón a Groupama Arénában 2-0-ra 
nyert a svéd bajnok Djurgarden ellené-
ben. A Fradi mindkét találatát Nguen 
Tokmac szerzte.
Szerhij Rebrov csapatára szerdán már 

egy nehezebbnek ígérkező ellenfél, a skót 
Celtic vár a második körben, egy ugyan-
csak zárt kapus találkozón.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

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 ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 
Beregszászban, a V. Huca 
utcában a 3-ik emeleten egy 
kétszobás, bebútorozott, 
euroremontos lakás eladó. 
Tel: 050-9038804. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton (Mikrorajon), a 113-as 
házban a második emeleten 
eladó egy egyszobás lakás. 
Tel: 066-5313197, +3620-
5648127. 

Ház kiadó

Beregszászban a Tompa 
utcán kiadó egy összkom-
fortos családi ház kerttel, 
hosszú távra. Mob.: +38098-
6505603. 
Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútorozott 
felújított családi ház (64 
m2) kiadó, csak hosszú táv-
ra. 1 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, benti külön 
WC. Riasztóval, nagy se-
bességű internettel, a leg-
modernebb energiatakaré-
kos gázfűtési rendszerrel 
ellátva. Igényes illető vagy 
házaspár részére. Mob.: 
+38066-0060133. 

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. Csere is érdekel 3 
szobás felújított lakásra. Tel.: 
+38050-0596146. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Balazséron családi ház eladó 
kerttel együtt. Ára alkuképes. 
Érd.: 095-8754539. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 
Beregszászban, 10 perc-
re a központtól összkomfor-
tos családi ház eladó. Terü-
lete 120 m2, bútorozott, 3 
szobás, külön az étkező és 
a konyha, fürdőszoba, gáz, 
víz bevezetve, garázzsal. Tel: 
095-1399379 (viber). 
Beregszászban családi ház 
eladó a Turgenyev u. 45. 
szám alatt 16 ezer f.e. Tel: 
05-05511352. 
Ardóban eladó kétszobás, 
összkomfortos ház, kerttel. 
Tel: 095-7254060. 

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

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics ut-
cában. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-5325602. 

Autóalkatrész, tartozék

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

Háztartási gép

Eladó egy 100 literes hűtőlá-
da. Mob.: 068-7900199. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

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

Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását vállalom Bereg-
szászban és környékén. Vala-
mint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 

Újlak előtti éttermünkbe 
konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk. Érd.: 095-
6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok  kézbes í tésére 
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. 
Felveszünk kertészked-
ni szerető férfiakat és nőket 
Beregszász külterületén. Bér 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-2970655, 099-3583520, 
066-1085189. 
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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden 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 rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
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 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. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Takarítónőt keresek be-
regszászi apartmanok-
ba. Munkaidő: két mun-
kanap, két szabad. Mob.: 
050-8652104. 

Idős hölgy mellé ápolót 
keresünk, Győrbe. Mob.: 
+3670-7755857. 
Borász, borásztechnikus, 
pincemunkás álláslehetősé-
gek. Szőlészetben, borászat-
ban jártas, önálló munka-
végzésre képes munkatársa-
kat keresünk. Traktorveze-
tői, targoncavezetői jogosít-
vány előny. Szükség esetén 
lakást biztosítunk. Panziónk-
ban, szőlészetünkben a há-
zastársnak is munkát tudunk 
biztosítani. Fizetés megegye-
zés szerint. Elérhetőségek: 
+3630-6054171. Önéletraj-
zot a sales@weklerpince.hu 
email címre kérjük elküldeni. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 

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

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

Eladó új deszkák. Mob.: 
099-6608338. 
Eladó hinta és deszka. Mob.: 
068-7900199. 

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció

Eladó egy 2x3 m-es és egy 
3x4 m-es szőnyeg, jó állapot-
ban. Tel: 066-8548536. 

Hűtés, fűtés

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

Konyhafelszerelés

Beregszászban eladó félli-
teres, literes és háromlite-
res befőttesüveg. Tel: 050-
2274689. 

Egyéb Otthon, kert

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

Bútor

Használt szolyvai szek-
rénysor eladó, valamint egy 
könyves szekrény. Tel: 066-
8548536. 

Lámpa, világítás

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó egy robbanómotoros 
háti permetező, és egy hasz-
nált fűnyíró, akár alkatrész-
nek is. Tel: 066-8548536. 
Beregsomban eladó egy fe-
jőgép. Tel: 096-1281911. 
Eladó egy 200 literes boros 
hordó, három 20 literes kor-
só, 150 literes nejlon hor-
dó, 50 literes hordó. Mob.: 
068-7900199. 

piac, élelmiszer

Vörös bor nagy tételben és 
borpárlat eladó. Mob.: 050-
2660111. 
Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 

Termény, takarmány

Lucernamag eladó. Mob.: 
067-6608110, 066-5350702. 

Növény

Eladó Alba szamócapalánta. 
Mob.: 097-6218395. 

Háziállatok

Négy kiskutya ingyen elvihe-
tő. Mob.: 095-0608782. 

Társkeresés

Egyedül élő magányos, in-
telligens férfi házasság cél-
jából keresi párját, aki, haj-
landó lenne megosztani ve-
lem magányát. A kor nem 
számít 55-től 70 éves korig. 
Én 75 éves vagyok, de még 
sok mindenben eléggé aktív. 
Hívjon bátran, minél előbb, 
annál jobb. Kovács Gyula. 
Mob.: 095-8474219.
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Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Egyet fizet, hármat kap!

HIRDESSEN 
A 2019-S ÁRAKON!

HA NÁLuNK HIRDET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemu-
tatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon

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

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tár-
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiá-
nyos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szó-
tár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és 
szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat 
be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fi-
atalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátításá-
ra és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kuta-
tók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában 
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betű-
típus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegy-
zettel, vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai kö-
vetelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elek- 
tronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék 
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

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

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – veze-
tőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) 
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumen-
tum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata pl.: magyar 
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon 

Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi re-
gisztrációs felületen külön alprogramonként:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

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

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjelnappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

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

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

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

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

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

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

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

es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma-
il címen kaphatnak.
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORpIó (10.24.11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VíZöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szerve-

zet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent 
Margit Programot.

A program célja: 
A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a 

Kárpát-meden-
ce, illetve a vi-
lág magyarságá-
nak jó szándékú 
támogatóit álta-
lános- és közép-
iskolás gyerekek-
kel, ezáltal elő-
mozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi eredménye-
it, hitbéli életét, valamint a magyar közösség életében 
való szerepvállalását. 

A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vál-

lalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresztül 
(10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket. 
A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist állított 
fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázis-
ban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit 
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van 
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ösz-
szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni 
a GISZ számára.

● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gye-
reknek.

● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával 
tanúsítja, hogy megkapta az összeget. 

● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en 
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, leve-
lezés által. 

● A program befejezése után a támogató dönt, hogy 
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket. 

A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került 
támogatásra 76 támogató által.  

A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibőví-
teni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a cse-

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni.

Egyet fizet, hármat kap!

HIRDESSEN 
A 2019-S ÁRAKON!

HA NÁLuNK HIRDET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Októberben is lesz lehetőség ECL 
nyelvvizsgát adni a Rákóczi Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjában idén októberben is van lehető-
ség angol és német nyelvből nyelvvizsgát tenni, melyekre 
a jelentkezési határidő: 2020. szeptember 3. (csütörtök).  

A sikeres vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga-bizonyít-
ványt kapnak, amelyet magyarországi felhasználáshoz 
honosíttatni kell. A honosítást az Oktatási Hivatal inté-
zi, az eljárás 10 ezer forintba kerül. Az ECL nyelvvizsga 
honosítási díja visszaigényelhető.
A vizsgáról, vizsgafeladatokról, vizsgaidőpontokról az 
alábbi linken olvashatnak: www.ecl.hu 
Érdeklődni személyesen, vagy az alábbi elérhetőségen lehet:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fel-
nőttképzési Központja, 90202 Beregszász, Kossuth tér 
6. 101. terem
E-mail: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com

Nyelvvizsga időpontok Vizsga típusa Diák által befizetendő összeg

október 2. B1 szinten a komplex vizsga bruttó 35.000 Ft

október 3. B2 szinten a komplex vizsga bruttó 38.000 Ft

október 2. C1 szinten a komplex vizsga bruttó 39.000 Ft

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-

kola Egán Ede Szakképzési Centruma magyarorszá-
gi szakképző intézményekkel együttműködve felvé-
telt hirdet érettségizett fiatalok számára Beregszászon, 
Nagydobronyban és Tiszapéterfalván a következő sza-
kokra: 

● sportedző-sportszervező (kézilabda, lovaglás)
● pénzügyi-számviteli ügyintéző
● gyakorló ápoló
● szakács
● pincér
● cukrász
● bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
● mezőgazdasági technikus
● mezőgazdasági gépész technikus
● erdésztechnikus
● kertész
● autószerelő
● informatikai rendszergazda
● fodrász
● kozmetikus technikus
● faipari technikus
● hegesztő
● divatszabó
● villanyszerelő
A képzés nappali tagozatos. A hallgatók ösztöndíj-

ban részesülnek. Az oktatás nyelve magyar. 
17–23 éves érettségizett fiatalok jelentkezését várják.  
Jelentkezni augusztus 1–31. között lehet mun-

kanapokon 9:00 és 16:00 óra között a helyszíneken. 
Részletes információ: www.kmf.uz.ua.

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї 
№ 002499 від 16.11.2010 на ім'я Горват Катерина 
Іванівна, вважати недійсним.

Ez a hét rendkívül 
harmonikusan és ked-
vezően alakul, úgy tű-
nik, minden a lehető 

legnagyobb rendben van. Ez 
a nyugalom és a jóllét hete, 
amit még inkább kiélvezhet, 
ha minél több időt tölt sze-
rettei társaságában a termé-
szetben. Életének egén jelen-
leg nincsenek aggodalomra 
vagy stresszre utaló felhők, 
így szabadon átadhatja ma-
gát az élvezeteknek. 

Ezen a héten lesznek 
olyan napok, amikor 
egy kicsit csípős ked-
vében lesz, ezért nem 

lesz könnyű dolga annak, aki a 
közelében akar maradni. Egy-
re inkább csipkelődik, beszól 
a környezetének, amivel per-
sze könnyen meg is bánthatja 
őket. Rendkívül makacs, tele 
van büszkeséggel, és nem iga-
zán érdekli, hogy mások mit 
gondolnak. Kompromisszumra 
pedig egyáltalán nem hajlandó.

Ez egy csodálatos 
időszak a művészet 
iránt érdeklődő, kre-

atív Ikrek számára. Termé-
szetéből adódóan Ön rendkí-
vül kreatív, és amikor boldog, 
ez az oldala még inkább fel-
erősödik. Ám amikor rossz 
hangulatban van, depresz-
sziós, akkor egészen elha-
nyagolja a kreativitását, ami 
azért nem jó, mert a világnak 
igenis szüksége van az ilyen 
emberekre, mint Ön.

Ezen a héten min-
den esély meg van rá, 
hogy érzelmileg se-

bezhetőnek érzi magát. Rák 
szülöttként igencsak intuitív, 
érzékeny, a hangulata pedig 
az érzelmeinek megfelelően 
változékony lehet. Most pedig 
szinte szivacsként szívja magá-
ba mások energiáját, és magá-
ban is tartja azokat, legyen szó 
pozitív, vagy negatív energiák-
ról. Próbáljon lehetőleg pozitív 
emberek társaságában lenni.

Sajnos nagy esély 
van rá, hogy a hét 
szomorúsággal a szí-

vében telik, ugyanis megsza-
kadhat egy kapcsolata. Le-
het, hogy az illető csak egy 
időre lép ki az életéből, de az 
is lehet, hogy örökre. Akár-
hogy is van, a teher, amit 
okoz Önben, nem kisebb. Ha 
azonban nem próbálja meg 
elrejteni az érzelmeit, meg-
mutatja a világnak, hogy Ön 
is sebezhető.

Ez a hét a lehetőségek 
hete, mind pénzügyi, 
mind szakmai szem-

pontból. A csillagok növeke-
dést jeleznek az életében, és 
rengeteg lehetőséget, melyek 
közül Önnek kell kiválaszta-
nia, mi az, ami számottevő, 
és szívesen foglalkozna vele. 
Természetesen továbbra is so-
kat kell dolgoznia, munkájá-
ban, mind saját magán, ha azt 
szeretné, hogy minél hama-
rabb jöjjenek az eredmények.

A kemény munka és 
a szerencse kombiná-
ciója lehetővé teszi, 
hogy ez a hét a legva-

dabb álmait is felülmúlja. Ez a 
hét a termelékenységről és az 
eredményekről szól majd, te-
hát minél többet tesz bele va-
lamibe, annál többet tud kiven-
ni belőle. Meglehetősen erős 
munkaerkölcsökkel és energi-
ákkal rendelkezik most, mely 
arra ösztönzi Önt, hogy alapo-
san ásson a dolgok mélyére.

A feszültség egy mód-
felett érdekes energia, 
mely akár jó, akár rossz 
irányba is képes befolyá-

solni bennünket. Arra ösztönöz, 
hogy cselekedjünk és változáso-
kat vigyünk végbe, ugyanakkor 
kellemetlenül is érezhetjük ma-
gunkat, különösen, ha egy ideje 
már nem cselekedtünk. Lángot 
gyújthat bennünk, hogy elindul-
junk, de meg is béníthat minket, 
félelmet, szorongást és bizonyta-
lanságot okozva.

Hihetetlenül erős ér-
deklődést mutat a 
társadalmi esemé-
nyek és tevékenysé-

gek iránt ezen a héten. Sze-
retne minél több időt tölte-
ni az emberekkel, és számos 
közös szabadidős tevékeny-
ségbe, projektben részt ven-
ni. Lehet, hogy mindez sok 
befejezetlen feladatot hagy 
maga után, ennek ellenére 
úgy gondolja, hogy rengeteg 
izgalmat rejt.

Környezete igencsak 
irigyli Önt, amiért 
bármilyen helyzet-
ben képes nyugodt és 

higgadt maradni. Ez az irigy-
ség egyeseket arra késztet-
het, hogy nem éppen korrekt 
módon viselkedjenek Önnel 
szemben, és bár Ön nem fogja 
kimutatni, ennek ellenére nem 
kevés borsot törnek az orra alá. 
Maradjon továbbra is higgadt 
és kimért, ne engedje, hogy a 
kárörvendők örüljenek.

Minden tehetsége 
meg van ahhoz, hogy 
történeteket mesél-

jen és írjon. Az, hogy ki-
használja-e ezt az égi aján-
dékot, csak attól függ, hogy 
a környezetétől kap-e ele-
gendő bátorítást, vagy sem. 
Összpontosítása, szelleme 
és csodálatos képzelete lehe-
tővé teszi, hogy olyan egye-
di koncepciókkal álljon elő, 
amelyek valóban izgalmas 
feladatokat tesznek lehetővé.

Ön olyannyira ér-
zékeny, hogy képes 
magába szívni kör-

nyezete negatív energiáit, 
ami lehúzhatja, és nagyon 
rosszkedvűvé, sőt, boldogta-
lanná is teheti. Higgye el, an-
nak érdekében, hogy ezt el-
kerülje, szüksége van kikap-
csolódásra, és arra, hogy úgy 
igazán elengedje magát. Fi-
gyeljen a héten sokszor befe-
lé, és hallgassa meg bensője 
bölcs üzenetét.
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Edd minden nap ezeket a szuperételeket 5 szuper reggeli, hogy egész 
nap energikus legyél

Ezeket az ételeket edd lefekvés előttNézz a szemembe, megmondom, mi 
a bajod!

A változatos, tápanyagokban, vitaminok-
ban gazdag étrend alapvető, és minden 
nap tudatos odafigyelést igényel. Ha szá-
modra is fontos az egészséged, akkor edd 
ezeket az ételeket minden nap.

Alma
Talán senki számára nem meglepő, hogy a felsorolás 

élére az alma került. Ez az a gyümölcs ugyanis, ami minden 

évszakban elérhető, és rendkívül értékes vitaminok és ásvá-
nyi anyagok találhatóak meg benne. Magas pektintartalma 
nagyon jó hatással van az emésztésre. Igazi fogyókúrás étel 
is. Érdemes minden nap fogyasztanod, hogy egészségeden 
kívül alakodat is megőrizhesd.

Tengeri halak
A tengeri halak nem csak finomak, és gyorsan, egysze-

rűen elkészíthetőek, de igazi superfood-ok is. A halfogyasz-
tás hazánkban sajnos gyerekcipőben jár, pedig sovány hú-
suk, kevés kalória- és magas omega-3 zsírsavtartalmuk mi-
att mindennapi részéve kellene tennünk étrendünknek. Az 
omega-3 zsírsavak rugalmassá teszik az érfalakat, csökken-
tik a vérnyomást, egyszóval a szív és az izmok legnagyobb 
barátai. Sőt, még az idegrendszer működésére is kedvező 
hatással vannak. Ha nem szereted a halat, vagy legalábbis 

heti 3-4 alkalommal egész biztosan nem szeretnél fogyasz-
tani belőle, akkor halolaj kapszulával is kiválthatod a ben-
ne található értékes ásványi anyagok bevitelét.

Gabonák

A gabonák szerves részei kell, hogy legyenek az étren-
dednek, csak nem mindegy, hogy milyeneket választasz. A 
fehér lisztet természetesen kerülnöd kell, de ez nem jelenti 
azt, hogy a búzát is. A bulgurt például az egyik legegészsé-
gesebb gabonaként tartják számon, és valójában nem más, 
mint ,,tört” búza, és nagyon egészséges gabonafajta. De 
a bulgur mellett szerepeljen az étlapodon a tönkölybúza, 
amaránt, hajdina és a köles is. Csak egyszer kell megkós-
tolnod, és a tészták, fehér rizs, krumpli helyett nem csak 
finomabb, de jóval egészségesebb köreteket készíthetsz.

Zöldségfélék
Gyakorlatilag mindegy, hogy milyen, de minden 

fő- és kisebb étkezés tartalmazzon friss zöldségfélé-
ket is. Ezek ugyanis nem csak magas vitamin- és ás-
ványi tartalmuk miatt elengedhetetlenek az egészsé-
ges táplálkozáshoz, de magas rosttartalmuk miatt az 
emésztési folyamatokat is optimalizálják. Edd azt, 
aminek éppen szezonja van. Rágcsálhatod őket ma-
gukban is, de egészséges salátaöntetekkel, sajtokkal, 
sovány húsokkal felturbózva önálló étkezésként is 
megállják a helyüket.

Szemünk az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk. Legyen akár zöld, kék vagy barna, 
a látás segítségével térképezzük fel a vi-
lágot, kommunikálunk szavak nélkül, sőt 
az ismerkedésnél is sokatmondó a tekin-
tetünk. Szemünk elárulhatja érzelmeinket, 
de ennél sokkal többet is: egészségi álla-
potunk is kiolvasható belőle.

Tudomány vagy néphiedelem?
A hétköznapokból biztos ismerősek lehetnek ezek 

a népi megfigyelések: ha feszültek vagyunk, gyorsan 
és idegesen pislogunk, a lázas ember pedig könnyen 

észrevehető a tág és csillogó szempárról. Akkor még 
nem tudták alátámasztani, hogyan lehet az, hogy lel-
ki- és fizikai állapotunk így tükröződik a szemünk-
ben. Az orvosi kutatások azóta kimutatták, hogy a 
szemben található idegrostok szoros kapcsolatban 
állnak számtalan agysejttel és gerincvelői idegsejt-
tel, így itt rengeteg információ képeződik le a töb-
bi szervünkről.

Szabad szemmel látható jelek
Ha közelebbről megvizsgálod a szemed, te magad is 

észrevehetsz betegségre vagy egyéb elváltozásra utaló je-
leket:

– Ha gyakran vagy akár állandóan véreres a szemed 
(és nem a számítógéped képernyője vagy fáradtság okoz-
za), az magas vérnyomást vagy cukorbetegséget jelez-
het. Normális esetben a szemfehérje tiszta, a véredények 
épek, így a vérerek nem láthatóak, ám például magas vér-
nyomás esetén az erek elgyengülnek, és emiatt szinte ál-
landóan véreres a szem.

– A sárgás színű kötőhártya májfunkciós problémák-
ra utal. Mielőtt orvoshoz rohannál, próbálj ki egy méreg-
telenítő-tisztító kúrát, mert lehet, hogy csak a felgyülem-
lett méreganyagok okozzák az elváltozásokat. Ha a kúra 

után sem látsz változást, akkor vizsgál-
tasd ki magad!

– A szemhéjadon vagy a szemed alatt 
megjelenő apró sárgás csomók magas ko-
leszterinszintet és fokozott zsírlerakódást 
jeleznek. Ideje változtatni az étrendeden!

– A szem alatti duzzadt táskák hátteré-
ben nem mindig a fáradtság áll. Ha hiába 
alszol sokat, folyton táskás szemmel éb-
redsz, inkább pajzsmirigy alulműködés-
re vagy vashiányra gyanakodj.

Íriszdiagnosztika
Az írisz szemünk legárulkodóbb ré-

sze, ezért részletes és kiterjedtebb ered-
ményt kaphatunk egy íriszdiagnosztika 
során. Az íriszt képző rostok szélessé-
ge, vonulata, a köztük lévő sávok alak-
ja, azok deformációja utal az adott zóná-

hoz tartozó szerv állapotára. Továbbá színe, a benne lera-
kódott pigmentek, rajzolatbeli módosulások, foltok vagy 
a pupilla körüli gyűrű színe, vastagsága és vonala is sok 
mindent elárul a hozzáértőnek. Precíz diagnózist a szem-
vizsgálat ugyan nem adhat, viszont az íriszen már akkor 
is megjelenthetnek a betegségek jelei, amikor tüneteket 
még nem tapasztalunk, ezért érdemes rendszeresen felke-
resni egy iridológust.

Feltöltenek, de nem hizlalnak, reggelizd 
ezeket!

Biztos vagyok benne, hogy már gyerekkorodban is 
azt hallgattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezé-
se, csak azt nem tudtad, hogy milyen finomságokkal in-
dítsd a napot! Most megmutatjuk a legklasszabb, ener-
giát adó reggeliket!

1. Banán+csoki+mogyoróvaj
Ez a remek hármas 3 kulcsfontosságú tápanyagot tar-

talmaz: fehérje, rost és kalcium. Akár össze is keverheted 
őket és fogyaszthatod úgy, de ha szeretnéd, külön-külön 
is élvezheted az ízeket.

2. Pirítós+avokádó+tojás
Egy avokádós pirítóssal soha nem lőhetsz mellé íz-

ben, de ezen felül erős antioxidáns és sok-sok egészséges 
zsírt tartalmaz, mely jóllakottan tart egészen az ebédig. A 
tojás pedig fehérjében kimagaslóan gazdag.

3. Zab+bogyósgyümölcsök+magvak
Ezért szeretjük a zabot: beindítja az emésztést, csök-

kenti a koleszterinszintet és órákig a jóllakottság érzését 
nyújtja. A bogyós gyümik igazán sok tápanyaggal látnak 
el, akárcsak a fehérjében bővelkedő magvak. Vigyázat, ez 
a reggeli verzió egy meglepően energikus naphoz vezet!

4. Tojás+kelkáposzta+kecskesajt
Nos, mindannyian tudjuk, hogy a kelkáposzta elké-

pesztő: rost, kálium, B6-, C-vitamin is van benne. De a 
tejtermék rajongók számára itt egy jó hír, a kecskesajt 
szintén nagyon egészséges, mert alacsony a kalóriatar-
talma, mégis remek kalcium- és fehérjeforrás. A hármas-
ból készíthetsz el finom reggeli omlettet.

5. Teljes kiőrlésű 
muffin+joghurt+lenmag+áfonya

Egy finom teljes kiőrlésű muffin rosttal lát el, ez-
zel könnyíti az emésztésed. Próbáld ki némi lenmagból 
(omega-3 zsírsav), áfonyából (szívet támogató kálium) 
és zsírmentes joghurtból (kalcium és fehérje) előállított 
reggeli smoothie-val, hogy beteljesítsd a vágyaid.

Az alvás minőségének javítását segíthe-
ti néhány étel is. Lefekvés előtt a követ-
kezőkből érdemes falatoznod.

Banán
Noha edzés előtti, energiát adó ételként is számon 

tartják a banánt, ez a gyümölcs a jó alváshoz is hozzá-
járulhat. Magnéziumban gazdag, amely segít ellazítani 
az izmokat, és tartalmaz szerotonint, és az alvást szabá-
lyozó melatonint is.

Mandula
Sammy Margo, alvásszakértő az Independent-nek el-

mondta, hogy az egészséges zsírokban gazdag mandula 
remek triptofán- és magnéziumforrás is, amelyek mind 
hozzájárulnak az izmok és az idegek működésének ter-
mészetes csökkentéséhez, és a szívritmus folyamatos 
szinten tartásához alvás közben.

Méz
Egy teáskanál méz elegendő ahhoz, hogy stimulálja az 

agyban a melatonin felszabadulását, és az orexin (amely 
ébren tart minket) csökkentését, így segítheti az elalvást.

Zab
A zab vitaminokban, ásványi anyagokban, aminosa-

vakban gazdag élelmiszer, amely elősegíti a melatonin 
felszabadulását, és hatással lehet az inzulintermelésre és 
a vércukorszintre is.

Pulykahús
Az egyik leggazdagabb triptofán-forrás (ez segíti a 

kiegyensúlyozott alvást) a pulyka. Emellett fehérjében is 
gazdag, így segít, hogy ne legyél éhes éjszaka.

Mit érdemes kerülni elalvás előtt?
● Alkohol: megzavarhatja a mélyalvást.
● Sajt: a kemény sajtok tiramin aminosav tartalma 

hozzájárulhat az éberséghez.
● Fűszeres ételek: zavarhatják az emésztést, és meg-

nehezítik a test hőmérséklet-szabályozását, így kevésbé 
lehet nyugodt az éjszakai alvás.

● Túlzottan zsíros ételek: nehezen emészthetőek, 
így gyomorégést okozhatnak, amely negatív hatással le-
het az alvásra.

● Kávé: a koffeines italok fogyasztását már délután 
érdemes limitálni, 15-16 óra után jobb, ha már nem iszol 
ezekből.
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Plusz egy vicc

2020. 34. szám meg   
fej  tése: Isten a te
nyerén hordoz, csak 
néha tapsol.   
plusz    egy vicc: ... ha 
nem az én fülemet 
használná hamutar
tónak! 

Kókuszkrémes csoda 

Ezek a legjobb 
zsírégető teák

Ha már minden diétás fogást kipróbáltál, de még job-
ban fel szeretnéd turbózni magad, próbáld ki a jóté-
kony, fogyasztó hatású teákat! Hogy miért? Nemcsak 
szuperegészségesek, de nagyon finomak is!

Zöld tea
Közismert, hogy a zöld 

teában található polifenol 
rendkívül jótékony hatás-
sal bír a szervezetre: élén-
kít, remek antioxidáns, se-
gít az elhízás és a cukorbe-
tegség megelőzésében, va-
lamint bizonyítottan ser-

kenti a zsírégetést és az 
anyagcserét is. Sőt! Ha 
rendszeresen fogyasztod 
(a napi egy órás testedzés 
mellett), akár 87%-kal több 
hasi zsírtól fogsz megsza-
badulni egy év alatt.

Csalántea
Igazi vitaminbomba: 

remekül alkalmazható mé-
regtelenítéskor, hiszen op-
timalizálja az anyagcserét 
és egy csapásra helyrerak-
ja a gyomorbajaidat, de egy 
betegség utáni lábadozás-
ban is szuper segítség! Na-
gyon népszerű böjtöléskor 
és tisztítókúrák alkalmazá-
sánál. Ha teljes életmód-
váltásra készülsz, minden-
képp építsd bele az étren-
dedbe a csalánteát – akár 
naponta is!

Lapacho tea
Dél-Amerikából, az in-

diánok hazájából szárma-
zó, gyönyörű rózsaszín vi-
rágokkal rendelkező fá-
nak a kérgéből készítik a 
lapacho teát. A széntablet-

tákhoz hasonlóan műkö-
dik: először a gyomornál 
fejti ki a hatását, majd a 
májsejtek működését – így 
az anyagcserét is – javítja. 
A fogyókúrád ráadásul a 
benne lévő vitaminok (kal-
cium, kálium,vas, szelén) 
miatt is hatásos lehet, hi-
szen univerzális gyógynö-
vénynek tartják.

Citromfűtea
A méregtelenítés nagy-

mesterének is nevezik a 
citromfűből készült teát, 
hiszen a fogyasztás után 
pár perccel rendbe rak-
ja a gyomrodat: nagyon jó 
görcsoldó, puffadásgátló, 
tisztítja a bélflórát, meg-

nyugtatja a gyomrot és még 
az ételt is kevésbé fogod kí-
vánni tőle. Mindemellett az 
idegekre is pozitív hatással 
bír, szóval a stresszes nap-
jaidon is nyugodtan igyál 
belőle.

Chai tea
Egyre népszerűbb a teá-

zók és a kávéházak körében 
a chai tea, hiszen nemcsak 
rendkívül ízletes az indiai 
fekete tea, hanem nagyon 
egészséges is. Simán fel-
ér egy kávéval: rendkívül 
élénkítő hatású, úgyhogy 
inkább reggel fogyasszuk. 
A tenin nevű hatóanyaga 
ráadásul fokozza a zsírége-
tést és az anyagcserét, ami-
hez a gyömbér- és ánizs-
tartalma csak még jobban 
hozzájárul.

Maté tea
A keserű ízének és a ma-

gas polifenoltartalmának 
köszönhetően a maté tea 
hatékonyan csökkenti az 
étvágyat, de nagyon ma-
gas az antioxidáns tartalma 
is: többek között 80%-kal 
több van benne, mint a zöld 
teában. Vitaminokból sem 
lesz hiányod, ha ilyen teát 
iszol: van benne A-, C-, E-, 
B1-, B2-, B3- (niacin) , B5- 
és B6-vitamin is, szóval 
még szépségápolási céllal 
is remekül alkalmazható, 

ha szebb bőrt és fényesebb 
hajkoronát szeretnél.

Mályvatea
A mályva virágaiból és 

leveleiből készült teakeve-
rékek extrahatásosak zsír-
csökkentéskor: megtisz-
tít minden káros anyagtól, 
szuperül méregtelenít, elő-
segíti a megfelelő emész-
tést – mindezt csak pár óra 
alatt, úgyhogy nem érde-
mes a városban futkároz-
va fogyasztani. A teát vi-
szont nem érdemes 10-15 
napnál hosszabb ideig fo-
gyasztani, mert könnyen 
hozzászokik a szerveze-
tünk és nem lesz semmi-
lyen „extra” hatása.
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EZEN A NAPON
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NEVE 
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A kilenc megmaradó szóból az alábbi vicc poénját ál-
líthatja össze:

– Szívecském, nem emlékszel rá, hogy melyik év-
ben volt divat a miniszoknya, amikor minden csinos nő 
miniben szaladgált? – kérdezi Savanya a feleségétől.

Az asszony így felel:
– Nem tudom pontosan, melyik év volt az, csak 

arra emlékszem, hogy akkor volt, amikor rájöttél, …

Kétbetűsek: BG, GU, HÍ, 
IR, KÁ, KT, MÁ, ÓÁ, ÓF, TK.

Hárombetűsek: ARC, 
AUG, BAJ, BOA, HAL, 
HON, JÓL, LOP, MÁR, 
MÁR, NEM, OLD, ORV, 
PAT, RAG, ÚRI, ZÁR.

Négybetűsek: ARKA, 
ÁDÁM, FÁNC, FOLK, 
HALF,  HOGY,  KELL, 
LANT,  L IGA,  MERT, 
MULL, RÁRÓ, TANK, 
UTÓD, ZUHÉ.

Ötbetűsek: AMÚGY, 
APÁLY, AURÉL, BÁLÁZ, 
DÁTUM, DOBOZ, DOHOS, 

DUKÁL, FADÚC, FITOS, 
FÚRIA, HEDDA, HILDA, 
KUPÁS, LAZAC, LÁTSZ, 
LÁZAD, LOBOS, NEKED, 
ÓBUDA, SIKÁL, TÁRÁS, 
TIMÁR, ZÁROL.

Hatbetűsek: ACÉLOS, 
ALAKOR, CIRÁDA, FIA-
TAL, HÓFOGÓ, IRKÁLÓ, 
KISZÚR, KORALL, MEG-
FON, TÁBORI.

Hétbetűsek: HASIZOM, 
NÓTÁZIK.

Nyolcbetűsek: ALAMU-
SZI, BOSZORKA, LÁBÁPO-
LÓ, SZEMÜVEG, SZÓJÁTÉK.

Tizenegy betűsek: AU-
TÓPARKOLÓ, LAKHA-
TATLAN, MAGÁNTANU-
LÓ, ODAMONDOGAT.

Tizenhárom betűsek: 
LABDARÚGÓKLUB, VAL-
LÁSALAPÍTÓ.

A tésztához: 7 tojás, 14 evőkanál cukor, 14 evőkanál hi-
deg víz, 14 evőkanál liszt, 6 g sütőpor, 2 evőkanál kakaópor.

A kókuszkrémhez: 450 ml tej, 4 evőkanál búzadara, 
200 g cukor, 200 g vaj, 200 g kókuszreszelék, 2 vaníliás cu-
kor, porcukor a dekorációhoz. 

A lapok kenéséhez: 40 ml tej+ 10 ml rumaroma.
Elkészítése: A tojások fehérjéből egy csipet sóval ke-

mény habot verünk. A cukrot hozzáadjuk, majd kanalanként 
a vizet is, de közben folyamatosan verjük a habot. Egy má-
sik edényben a tojássárgáját felverjük, hozzáadjuk a lisz-
tet és a sütőport, jól összekavarjuk, majd lassan a habhoz 
adjuk. A tésztát kettőbe osztjuk, az egyikbe beletesszük a 
kakaóport és jól elkeverjük. A tésztákat 23 x 37 cm-es pa-
pírral kibélelt tepsibe öntjük és 170 °C-os sütőben 20 perc 
alatt megsütjük. A piskótákat a tepsiben hagyjuk kihűlni.

A tejet felforraljuk, amikor elkezd forrni, hozzáadjuk a 
grízt és folyamatosan kevergetjük, hogy ne legyen csomós. 
Hozzáadjuk a vajat és a cukrot és folyamatosan kavargat-
va addig főzzük, amíg krémszerű lesz. A tűzről levesszük 
és hozzáadjuk a kókuszreszeléket és a vaníliát. Kihűtjük a 
krémet, majd jól kihabosítjuk.

A kakaós piskótát megkenjük a rumos tejjel, majd a krém-
mel és a fehér piskótát rátesszük. A hűtőbe tesszük néhány órára.


