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Munkalehetőség!
A WHC magyarországi cég 

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Magyarországi (Budapest,Soroksár) 
munkavégzéssel munkatársakat keresünk 

beTaníToTT MunKaKörre
zöldségfeldolgozó üzembe hosszú távra. 

Bejelentett állás, nem idénymunka, 
egyműszakos munkarend.

A munkavégzés gépesített környezetben történik.

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

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

Legyen ön is a 
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!

Várjuk szíves jelentkezését  
az alábbi elérhetőségeken:

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

Ismeretszerzés, szórakozás, 
barátkozás

A világon a legsze-
rencsésebb dol-
gok egyike, ami-

kor a hagyományőr-
zők törekvése találko-
zik az aktuális irányza-
tokkal, az éppen formá-
lódó közízléssel. Ese-
tünkben ez annyit tesz, 

hogy a mezőgecseiek akkor 
rendezték meg soros, im-
már tizenegyedik lekvár-
főző fesztiváljukat, amikor 
a szilvalekvár egyre nép-
szerűbb mind faluhelyen, 
mind városokban. Ez nem 
a véletlen műve, hisz a házi 
lekvár teljes mértékben 

megfelel annak az elvárás-
nak, amit több évtizeddel 
ezelőtt a natúr élelmisze-
rek kedvelői így fogalmaz-
tak meg: legyen egészséges, 
ami finom. 

A lekvárfőző fesztivál-
hoz idén a szervezők, jó ér-
zékkel, egy másik közösségi 

alkalmat is hozzákapcsol-
tak, ily módon vásár kere-
tében a mezőgazdasági ter-
melők, népi kismestersé-
gek művelői, kisállattartók 
és mások is felkínálhatták 
portékáikat a vásárlóknak. 

Az elmúlt időszak ko
ronavírusjárvány 

meg fékezésére hozott 
intézkedéseinek követ-
keztében közel másfél 
éve kényszerű be és 
elzártságra voltunk 
í télve.  Nem véletlen 
hát ,  hogy az  enyhí-
tések után megnőtt a 
közösségi  rendezvé -
nyek iránti kereslet. A 
Nagydobronyban va-
sárnap megtartott fa-
lunapnak talán koráb-
ban soha ennyi láto-
gatója nem volt, mint 
most. A sportpályán 
egymást érték a sör-
sátrak, a lacikonyhák, 
a kirakodók, de kör-
hintákból, légvárból, 
csúszdákból stb. is bő-
ven akadt itt. És iga-
zán színes kulturális 
és sportprogramról is 
gondoskodtak a szer-
vezők.

Lekvárfőző fesztivál és vásár Mezőgecsében

Részletek az 5. oldalon

Népünnepély Nagydobronyban
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Elejét lásd az 1. oldalon

A házias ízek reneszánsza
Lekvárfőző fesztivál és vásár Mezőgecsében

Így aztán zamatos csemegeszőlő, 
finom lekvár, ivólé és gyümölcs-
szörp, tájjellegű borok és egyéb 
jófajta itókák, míves fafaragvá-
nyok, csuhéból készült használati 
tárgyak éppúgy kaphatók voltak, 
mint növendék házinyúl, vagy ép-
pen tízféle kerékpár és megannyi 
retró robogó. 

Megnyitó beszédében Mes-
ter András, a fesztivál ötletgazdá-
ja, főszervező, a Kárpátaljai Ma-
gyar Turisztikai Tanács elnöke 
köszönetet mondott a csapatok-
nak, hogy vállalták a szilva elő-
készítésével és feldolgozásával 
kapcsolatos kemény mun-
kát. Beszédéből kiderült, 
hogy a Beregszászi kistér-
ség gecsei elöljárója fon-
tosnak tartja, hogy olyan 
termékeket állítsanak elő 
Kárpátalja háztáji gazdasá-
gaiban, amelyek joggal tar-
tanak számot a vásárlók ér-
deklődésére. 

Papp Csaba, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Ön-
kormányzat jegyzője nem 
egyedül, hanem egy népes 
főzőcsapattal érkezett. A 
magyarországi tisztviselő 
a személyes találkozások, a 
különböző tájegységek népi 
hagyományai megismeré-
sének fontosságát emelte 
ki beszédében.

Babják Zoltán, a Bereg-
szászi kistérség polgármestere 
emlékeztetett rá, hogy népi gaszt-
ronómia tekintetében továbbra is 
jók vagyunk. Köszönhető mind-
ez olyan rendezvényeknek, mint 
a mostani, és az ügy iránt elkö-
telezett embereknek, mint ami-
lyenek a kárpátaljai, köztük a 
mezőgecsei falusi vendéglátók.

A koronavírus okozta kény-
szerpihenő után felüdülés egy 
ilyen jó hangulatú népünnepélyen 
részt venni, hangsúlyozta Sin Jó-
zsef, a KMKSZ Beregszászi Kö-
zépszintű Szervezetének elnöke. 
A rendezvény egyben figyelem-
felkeltés is, hisz nyakunkon az 
ősz, a kamrákat pedig meg kell 
tölteni télire eltett finomságokkal. 

Dávid Árpád, helyi reformá-
tus lelkész rövid fohászában arra 
kérte a jelenlevőket, hogy ne fe-

ledkezzenek meg hálát adni a Min-
denhatónak azért a sok jótétemé- 
nyért, amivel az minden nap elhal-
moz bennünket. 

Megtudtuk, hogy a szilvalekvár 
felhasználásával ezen a vidéken tu-
catnyi finomságot készítettek ele-
ink, és készítenek az ügyes házi-
asszonyok manapság is. Jelentősé-
ge abban áll, hogy nem csupán sü-
temények – leveles-lekváros kifli, 
porlós, fánk, palacsinta stb. nélkü-
lözhetetlen hozzávalója, hanem a 
főételek – derelye, gőzönfőtt gom-
bóc, puliszka stb. – elmaradhatatlan 
kelléke is. Elhangzott az is, hogy az 
ősz eleji lekvárfőzést egyben fontos 
közösségi alkalomként tartjuk szá-

mon, ahol – különösen az esti kava-
ráskor – összegyűltek a szomszédok, 
a fiatalok, és különböző játékok, jó-
ízű beszélgetések is szerepet kaptak. 

A mostani lekvárfőző verseny 
– amelyre hat csapat nevezett be – 
érdekességét az adja, hogy az üs-
tökben nem a vidékünkön évszáza- 
dok óta honos fajták rotyognak, 
hanem az újabban nemesített szil-
vafajták termése, emlékeztetett rá 
Hanusz Árpád egyetemi tanár, a 
zsűri elnöke. Ez más, a megszo-
kottól eltérő ízvilágot jelent. Mivel 
a szilvalekvárra – ami kifejezetten 
kézműves termék – egyre nagyobb 
a vásárlói igény, érdemes lenne a 
helyi termelőknek összefogni ez 
ügyben, s közösen még szélesebb 
körben népszerűsíteni termékeiket. 
Jelen esetben is helye van a kreati-
vitásnak, az újításnak, hangsúlyozta 

a szakember, hisz a gyógynövé-
nyekkel ízesített lekvároknak lát-
hatóan most jött el a reneszánsza. 

Miközben az üstökben főtt a 
szilvalekvár, és a főzőversenyre 
benevezett csapatok is munkához 
láttak, aközben a színpadon el-
kezdődött a nagyszabású kulturá-
lis seregszemle. Először az óvo-
dások műsorában gyönyörköd-
hettünk, majd a helyi kultúrház 
Csutora gyermektánccsoportja 
szatmári népi játékokat és tánco-
kat mutatott be. Nagy sikert ara-
tott a Tüzes Liliom hagyomány-
őrző csoport, akik mezőgecsei 
boros-táncos-mulatóst adtak 
elő. A helyi Gyöngykaláris gyer-
mek tánccsoport először szatmá-
ri táncokkal jelentkezett, majd 
rábaközi táncokat mutatott be. 
Aztán a Kék Viola táncegyüt-
tesnek tapsolhattunk, akik ez-
úttal nyírségi táncokkal örven-
deztették meg a nézőket. Vé-

gül a Kárpát-medence-szerte is-
mert és népszerű Sodró együt-
tessel képzeletbeli körutazást te-
hettünk a Kárpáthazában, megis-
merkedve a különböző tájegysé-
gek népdal- és néptánckincsével. 
Örvendetes, hogy az együttes re-
pertoárjában egyre nagyobb te-
ret kap a vidékünkön – elsősor-
ban Nagydobronyban, Visken és 
az ugocsai Tiszaháton – gyűjtött 
folklóranyag.

A késő délutáni órákban a 
bíráló bizottság győztest hirde-
tett. A lekvárfőző verseny nyer-
tese ezúttal a KMKSZ gecsei 
alapszervezetének csapata lett, 
akik egy, a Mezőgecse címe-
rét megformázó szilvalekvár-
ral töltött mézeskalácsot kap-
tak jutalmul. 

Kovács Elemér

A szakmaközi teadélután 
résztvevőit Makuk János, a 
BJMSZ elnöke köszöntötte, aki 
arról tájékoztattott, hogy immáron 
két éve foglalkoznak speciális igé-
nyű gyerekekkel, hét éve pedig a 

magyarországi Pető Intézettel kö-
zösen végeznek terápiás fejlesz-
téseket. A mindennapi tapaszta-
lat azt mutatja, hogy az úgyneve-
zett „egészséges” gyermekekre is 
jobban oda kellene figyelni, mert 
az óvodában, az iskolában kide-
rül, hogy nem mindegyikük ké-
szült még fel a közösségi együtt-
élésre. Míg a tőlünk nyugatabb-
ra eső országokban már évtize-
dek óta óvoda- és iskolaérettsé-
gi felmérés előzi meg az oktatási 
intézményekbe való beiratkozást, 
addig nálunk ez egyáltalán nem, 
vagy csak formálisan létezik. Ép-
pen ezért a BJMSZ Health4all! 
programjában résztvevő szakem-
berei legutóbb olyan képzésben is 
részt vettek, amely az iskolai érett-
ség felmérésére ad jogosítványt. 
Így hát a szülők ezentúl előzetes 
egyeztetés után bátran jelentkez-

hetnek itt gyermekük óvoda- vagy 
iskolaérettségének felmérésére. 

Hudák Tóth Szabina gyermek-
fejlesztő gyógypedagógus a felmé-
rés fontosságára hívta fel a figyel-
met. Hisz minél korábban felállít-
ják a „diagnózist”, annál korábban 
el lehet kezdeni a fejlesztést, s ak-
kor az iskolában nem lesz annyi 
hiperaktív, esetleg unatkozó, vagy 
éppen diszlexiás, diszgráfiás stb. 
gyerek. A szakember egyébként 
azokról a tünetekről is szólt, ame-
lyek ezeket kiváltják. Arra is fel-
hívta az óvodapedagógusok, alsós 
tanítók figyelmét, hogy az árulko-
dó jelekről beszéljenek a szülők-
kel, hogy szakember segítségé-
vel mihamarabb megkezdhessék a 

Iskolaérettségi felmérés a Máltai Szeretetszolgálatnál

Hogy élmény legyen az iskola
A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) székhá-
zában a Health4all! program keretein belül immáron rendsze-
resen szerveznek olyan programokat, amelyek a gyermekek ne-
velésével kapcsolatosan szólítanak meg pedagógusokat, szülőket 
egyaránt. A tanévkezdést megelőző héten szakmaközi teadélután 
keretében nem véletlenül esett szó az óvoda- illetve iskolaérett-
ségről. Másnap pedig a szülői tapasztalatcserén a mindennapi 
életet érintő okos készülékek használatáról és annak negatív ha-
tásairól fejthették ki véleményüket a résztvevők. Mindeközben 
a gyerekeket alkotóműhely várta, ahol iskolakezdéssel kapcso-
latos aprótárgyakat készíthettek.

gyermek fejlesztését. Hogy később 
az iskola számukra ne a szenvedés 
színhelye legyen, hanem élmény-
ként éljenek meg minden ott töl-
tött órát. Ehhez persze elsősorban 
a szülők nyitottságára van szükség, 

akik nem majomszeretettel szere-
tik gyermeküket, hanem a fejlődés 
érdekében elfogadják és követik a 
szakember jó tanácsait. 

Az is örvendetes, hogy a be-
regszászi máltaisok nem csupán 
a felmérés elvégzésére készültek 
fel, de szakembereik már azon is 
ötletelnek, milyen hasznos fej-
lesztési játékokkal segíthetnék a 
szülők, pedagógusok munkáját. 
A találkozón bemutatásra kerül-
tek azok a SMART TOYS fejlesz-
tőjátékok, amelyeket a szakem-
berek tervei alapján természetes 
alapanyagokból – elsősorban fá-
ból – az ID System Ltd. el is ké-
szített. Ezek a játékok elsősorban a 
speciális nevelési igényű, ADHD, 
valamint autista spektrumzavar-
ban, diszlexiával, diszgráfiával, 
diszkalkuliával élőknek, tanulási 
nehézségekkel küzdőknek stb. se-

gítenek, de minden gyermek szel-
lemi fejlődéséhez nagy segítséget 
nyújtanak. Mint megtudtuk, ezek-
nek a játékoknak egyelőre a pro-
totípusa készült el, ám hamarosan 
a sorozatgyártásra is sor kerülhet. 

Az óvoda- és iskolaérettség-
gel kapcsolatos kérdéseikkel 
forduljanak bátran a Beregszá-
szi Járási Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársaihoz (Beregszász, 
Rozsoskert u. 93., tel.: +380 50 
785 8514), a játékok beszerzé-
sével, megrendelésével kapcso-
latosan pedig az idsysemua@
gmail.com e-mail címen, vagy 
a +380 99 636 0933 telefonszá-
mon érdeklődhetnek. 

Kovács Erzsébet

A magyar külpolitika egyik 
mindenkori fókuszában kell 
lennie a határon túl élő magyar 
nemzeti közösségek támogatá-
sának – szögezte le Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügymi-
niszter csütörtökön.

A tárcavezető Kajrat Abdrah-
manovot, az Európai Biztonsá-
gi és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) kisebbségügyi főmeg-
bízottját fogadta Budapesten, 
majd ezt követően hangsúlyoz-
ta, hogy a kormány a határon túli 
magyarokra erőforrásként tekint, 
kapocsként Magyarország és a 
szomszédos államok között – áll 
a tárca közleményében. Kiemel-
te, hogy bár a nemzetközi jog több 
ponton rögzíti a nemzeti kisebb-
ségek jogait, sajnos, ezek a garan-
ciák nem mindig és nem minden-
hol érvényesülnek.

Szijjártó: a külpolitika mindenkori fókuszában kell 
lennie a határon túli magyarok támogatásának

Szijjártó Péter beszámolt ar-
ról, hogy Horvátországgal és Szlo-
véniával igazán súlyos kisebbség-
ügyi kérdések nem voltak, Szerbiá-
val pedig „történelmi léptékben is a 
legjobb kapcsolatainkat ápoljuk je-
lenleg, ami az ott élő magyar nem-
zeti közösség életminőségén is lát-
szik”. Rámutatott, hogy Szlovákiá-
val és Romániával korábban voltak 
súlyos konfliktusok, azonban jelen-
tős előre lépések történtek az utób-
bi években, ugyanakkor Ukrajnában 
jelenleg is rendkívül komoly kihívá-
sokkal néz szembe a magyar közös-
ség. Elmondta, hogy a kormány ott 
is a megoldásra törekszik, ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy a kisebb-
ségi jogok érvényesülése nem két-
oldalú kérdés, hanem nemzetkö-
zi jogi ügy. A miniszter aláhúzta, 
hogy Magyarország mindent meg-
tett a jószomszédi viszony érdeké-

ben, száztíz lélegeztetőgépet kül-
dött Ukrajnába, a kelet-ukrajnai 
konfliktusban érintett családok 
2400 gyerekét üdültette, gazda-
ságfejlesztési programokat fi-
nanszírozott Kárpátalján. „Ezek 
után egyértelmű, legitim és jogos 
elvárásunk, hogy Ukrajna min-
den tekintetben biztosítsa a ma-
gyar nemzeti közösség jogainak 
érvényesülését” – fogalmazott.

Kajrat Abdrahmanov közölte, 
hogy az ügyben rendszeres párbe-
szédet folytat az ukrán hatóságok-
kal, és a kérdés a jövőben is na-
pirenden marad. Hozzátette, hogy 
előrelépés jeleit látja, és mindkét 
felet arra buzdítja, hogy keressék 
a kölcsönösen elfogadható meg-
oldásokat, amelyekkel a kárpátal-
jai magyarok helyzete és a két or-
szág közötti kapcsolat javítható.

MTI



2021. 
szeptember 1. 3Közösség

Egy kistérség példás 
együttműködése

Népünnepély Nagydobronyban

Elejét lásd az 1. oldalon

Mint kérdésünkre Nagy Fe-
renc, a Nagydobronyi kistérség 
polgármestere elmondta, az új 
felállású önkormányzatnak a te-
lepülésen ez az első ilyen nagy-
szabású rendezvénye, amelyen 
képviseltetik magukat a társte-
lepülések is. 

– Már bizonyítottuk, hogy az 
öt faluval az egyesülés után tu-
dunk együtt dolgozni. Most be 
kell bizonyítani, hogy mulat-
ni is tudunk együtt – mondta a 
polgármester. – Itt most minden 
falu képviselteti magát, a sát-
rak tele vannak, mindenki fő-
zött valami finomat, úgy gon-
dolom, hogy ma új barátságok 
köttetnek és még jobban megis-
merjük egymást.

– Milyen eredményekről lehet 
beszámolni a kistérség eddigi tevé-
kenysége kapcsán? 

– Minden intézményünk aka-
dálytalanul működik. Ez már nagy 
eredmény. Ezen kívül alakítottunk 
még egy művészeti iskolát, plusz-
ban. Fejlesztésekre is tudtunk közel 
egymillió hrivnyát fordítani. 

– Ma hídavatás is volt. 

– A Nagydobronyi Kistérség 
Fejlesztéséét civil szervezet még 
tavaly elkészült egy híddal a Fel-
végen, ami a Nemzeti Összetarto-
zásunk program keretében épült, 
de a pandémia miatt a szponzora-
ink korábban nem tudtak átjönni a 
határon az átadó ünnepségre, ezért 
az átadás, felavatás csak most tör-
tént meg.

– És örömmel látjuk azokat a 
képes beszámolókat is a legnépsze-

rűbb közösségi oldalon, ame-
lyek újabb utcák aszfaltozásá-
ról szólnak…

– A korábban megkezdett 
munka nem állt meg. Minden 
évben, amennyit tudunk, asz-
faltozunk. Idén, azt hiszem, 
öt-hat szakaszt teszünk rend-
be. Emellett van egy hatalmas 
projektünk, a temetőfejlesztés 
és -rendbetétel. A nagydobronyi 
nagytemetőhöz vezető utat asz-
faltozzuk, ugyanolyan elven, 
ahogy eddig is: az emberek 
hozzák a kétkezi munkát, a ci-
vil szervezet pedig a hozzáva-
lót. Ez nagyon sikeres szokott 
lenni. Négy szeméttárolót is 
építettünk, a szemetet kihord-
tuk, a partot feltöltöttük. A ter-
vek szerint padokat, pihenőhe-
lyeket is létesítünk, és már épül 
egy parkoló is. 

– Valószínűleg arányosan 
fejlesztik a térség többi telepü-
lését is. 

– Mindenképpen. A forrá-
sokat becsülettel elosztottuk. 
Közösen, ahogyan a választá-
si program idején megígértem, 
minden tagközség beleszólt a 
fejlesztésekbe, és a legfőbb adó-
zóknak a véleményét is kikértük. 
Elmondhatom, hogy példás az 
együttműködésünk.  

Erről a falunap programja is 
tanúskodott. Hisz itt a helyiek 
mellett Csongor, Kisdobrony, 
Tiszaágtelek és Dimicső mű-
kedvelői, hagyományőrzői is 
színpadra léptek, megmérettet-
ték magukat sportolóik, szaká-
csaik is. Emellett sztárvendégek 
is gondoskodtak a jó hangulat-
ról: a Kárpátalja-szerte népsze-
rű Rapszódia vonóstrió mellett 
a Magyarországról érkezett Sós 
Fecó mulatós zenéje emelte a 
hangulatot.

Kovács Erzsébet

Az elmúlt másfél esztendőben 
mindnyájan megtapasztaltuk, 
hogy az eddig természetesnek, 
hétköznapinak hitt dolgok, ese-
mények is különleges jelentő-
séggel bírnak. Ezek sorába tar-
toznak a közösségi alkalmak, 
mivel megtartásukat a világ-
járvány nem tette lehetővé. A 
kárpátaljai magyar nagycsa-
ládosok immár 860 tagcsaládot 
tömörítő egyesületének tagjai 
ezért készültek oly nagy izga-
lommal nyárbúcsúztató ren-

dezvényükre, amelynek hely-
színéül ezúttal a Tiszacsomai 
Honfoglalási Emlékpark szom-
szédságában található látoga-
tóközpont területe szolgált. 

A szervezők ezúttal is igen 
változatos programmal várták 
az eseményre kilátogatókat, akik 
több mint egytucat kézműves ál-
lomást kereshettek fel. Itt az ér-
deklődők megismerkedhettek 
a karkötőkészítés, a horgolás, a 
hímzés, a nemezelés, a gipszfes-
tés és a gyöngyözés alapfogása-
ival éppúgy, mint a gyertyasod-
rás, a szalag- és hajdíszek, vala-
mint a harisnyavirág készítésé-
vel és a mézeskalács díszítésével 
kapcsolatos legfontosabb tudni-
valókkal. Emellett a fiatalok kü-
lönböző ügyességi játékokban 
mérethették meg magukat. Ter-
mészetesen egész nap forgott a 

körhinta, emellett trambulin és 
ugrálóvár várta a gyerekeket. A 
szervezők ingyen vattacukorral, 
finom kézműves fagylalttal ked-
veskedtek a nyárbúcsúztató va-
lamennyi résztvevőjének, akik 
mindemellett a kürtőskalács-ké-
szítés egész folyamatába bekap-
csolódhattak. A park közepén 
felállított színpad környéke is 
sok látogatót vonzott, hisz ez a 
helyszín is izgalmas, szórakozta-
tó programok sokaságát kínálta. 

Köszöntőjében Tarpai Jó-
zsef, a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesületé-
nek (KMNE) elnöke arra em-
lékeztetett, hogy számukra az 
élményalapú, közösségerősítő 
programok szervezése a leg-
fontosabb. Hogy a tagcsaládok 
tagjai az egymással való sze-
mélyes találkozások alkalmá-
val a másik hite által lélekben 
erősödjenek, s megosszák ta-

Nyárbúcsúztató a nagycsaládosoknál

Élményalapú közösségben
pasztalataikat. Abbéli reményé-
nek is hangot adott, hogy ez a 
nap mindezekre sok-sok lehető-
séget kínál. 

Gyebnár István, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak konzulja arról biztosította a 
kárpátaljai magyar nagycsaládo-
sokat, hogy a külképviselet min-
den erejével továbbra is támogat-
ni fogja az egyesületet, amely-
nek működése például szolgál-
hat más itteni civil szervezetek 
számára is. 

Dávid Árpád helyi reformá-
tus lelkipásztor bibliai hasonlat-
tal élve úgy fogalmazott, hogy 
sok-sok levélből, apró hajtásból 
mostanra terebélyes fává növeke-
dett a Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete. Az ige-
hirdető kegyelmi időszaknak ne-
vezte ezeket a heteket, amiért va-
lamennyien hálásak vagyunk a 
Mindenhatónak.

Isten családjában élünk, 
amely azt jelenti, hogy a házas-
ságban élő férfi és nő igazi csa-
láddá akkor válik, ha kapcso-
latukat gyermekáldás koronáz-
za, fogalmazott Demkó Ferenc 
görögkatolikus esperes. Ez a kis 
közösség aztán egyre bővül és az 
évek során számtalan örömforrá-
sul szolgál. Azt kívánom, hogy 
ezt mind több kárpátaljai család 
tapasztalja meg. 

A megnyitót követően kihir-
dették a magyar állam alapításá-
val kapcsolatos kézműves pályá-
zat eredményeit, s egyben átadták 
a díjakat is, amelyeket Magyar-
ország Beregszászi Konzulátusa 
ajánlott fel. 

Ezután a színpadot a Mező-
váriból érkezett Kovács család 
tagjai – valamennyien zenészek 
és énekesek – foglalták el, akik 
a lelkünket mélyen megérintő 
hitelességgel megzenésített ver-
sekben tettek bizonyságot hit-
ről, hűségről, a szülőföldhöz, az 
anyanyelvhez való ragaszkodás-
ról. A délután folyamán Gál Na-
tália és Ferenci Attila, a bereg-
szászi színház színészeinek elő-
adásában a Közlekedj okosan in-
teraktív előadást láthattuk, majd 
a fiatal, lendületes kárpátaljai ze-
nekar, az Ullie teremtett fergete-
ges hangulatot. 

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Rózsahölgyek 
Társasága (KRT) számára 
megalakulásuk óta a szere-
tetből fakadó segítségnyújtás, 
a nehezebb sorban élő gyere-
kek életének szebbé tétele a 
legfontosabb szolgálati terü-

let. A korábbi évek jótékony-
sági akciói mellett ezt bizonyít-
ja az idén első ízben megszer-
vezett hajvágási és ünnepiru-
hatámogatás is.  

A rózsahölgyek interneten 
közzétett felhívására ezúttal 
szép számban jelentkeztek a fod-
rászok, akik augusztus 30-án a 
Beregszászi Járási Máltai Sze-
retetszolgálat nemrég átadott 
Szent Louis és Zelie Martin 
Központjában – ez ad otthont a 

A rózsahölgyek újabb nemes akciója

Tanévkezdésre új frizura, 
ünnepi ruha

KRT-nak is – nehezebb sorban élő 
sokgyermekes családok, gyermek-
otthonok iskolásait várták, hogy 
hajvágással, frizuraigazítással, ne-
tán ünnepi hajfonattal tegyék szeb-
bé a jelentkezők iskolakezdését. 
Álljon itt valamennyiük neve, hisz 

emberségből, jószándékból jelesre 
vizsgáztak. A beregszászi Chanel 
szépségszalont négyen is képvi-
selték – Kiss Veronika, Pokóba 
Edit, Darcsi Éva, Debreceni Or-
solya. A Vivien szépségszalonból 
Balogh Marianna és Csapó Éva, a 
Cleopátrából Lévai Katalin és Ko-
vács Anetta, a Szakurából Pércsi 
Enikő, az Aphroditéból Prohai Szil-
via, a Beauty szalonból Punykó 
Zsuzsa, illetve Nagybégányból 
Borsos Renáta jelentkezett. És fel-

ajánlotta szolgáltatásait Olasz 
Erika fülbelövő specialista is, 
aki az antiallergén fülbevalókat 
is ajándékba hozta. Hogy miért 
jelentkeztek erre az akcióra az 
említettek? Kérdésünkre vála-
szolva valamennyien azt mond-
ták: a gyermekek szeretete, a 
segítőszándék indította őket. És 
többen is arról számoltak be, 
hogy már régóta szeretnének jó-
tékonysági akcióban részt venni. 
Sokan fontolgatták, hogy árva-
házakba, gyermek- vagy öregek 
otthonába mennek el hajat vág-
ni. Most pedig hálásak, hogy a 
Kárpátaljai Rózsahölgyek Tár-
sasága a gyermekek körében 
erre lehetőséget biztosított. 

Valamennyiüknek Horváth 
Gabriella, a KRT titkára mon-
dott köszönetet. Aki arról is tájé-
koztatott, hogy a fodrászok ez-
úttal több mint hatvan gyermek 
iskolakezdését tették szebbé, ez-
zel is tehermentesítve a szülő-
ket. A sajtó képviselőinek arról 
is beszámolt, hogy ezzel párhu-
zamosan egy másik jótékonysá-
gi programot is futtattak, aminek 
révén nyolc iskolás ünnepi ruhát 
kapott. Ennek átadására is ezen a 
napon került sor. Ebben a névte-
len adományozók mellett orosz-
lánrészt vállalt két rózsahölgy, 
Békésyné dr. Lukács Angéla 
és Csizmadia Alexandra, Ma-
gyarország Kárpátalján működő 
kúlképviseleteinek diplomatái. 

Kétségkívül nagy munka 
van egy-egy ilyen akció mögött. 
Hogy megérte-e annyit fáradoz-
ni a sikeréért? Minden bizonnyal. 
Erről a sok-sok boldog gyermek-
arc, a csillogó szemek tanúskod-
tak. Hálás köszönet a szervezők-
nek, az önzetlen segítőknek!

Marton Erzsébet
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„Milyen nagy a Te jóságod, 
melyet a Téged félőknek tarto-
gatsz! Ebben részesíted a hoz-
zád menekülőket minden em-
ber szemeláttára. Jól elrejted 
őket magadnál az emberek ás-
kálódása elől. Megőrzöd őket 
sátorodban a perlekedő nyel-
vektől. Áldott az Úr, Aki cso-
dálatos hűséggel bánt velem, 
az ostromlott városban! Én azt 
gondoltam már ijedtemben, 
hogy eltaszítottál magadtól. 
De Te meghallgattad  könyör-
gő szavamat, amikor Hozzád  
kiáltottam segítségért.”  (Zsolt 
31, 20–23)

Szívem őszinte vágya erről az 
igéről zengeni, énekelni, beszél-
ni, írni, hangosan hirdetni, hogy: 
emberek ne féljetek! Isten szeret 
és Ő  különleges védelmet bizto-
sít azok számára, akik közel van-
nak hozzá, akik félik az Ő nevét 
és szeretik Őt.

A világ tele van veszedelem-
mel. Fenyeget az élet ellensége, 
rettegtet a halál, azt akarja, hogy 
félj, remegj! Ne legyen nyugal-
mad, békességed, veszítsd el a re-
ményt, ne láss, hogy a kilátástalan 
sötétben tagadd meg, veszítsd el 
a hitedet. Fordulj szembe Terem-
tőddel, Megváltóddal!

Kedves Olvasóm, ne félj! Az 
Úr, a Te Istened megtart, féltő 
szeretettel szeret. Ő ragaszkodik 
hozzád akkor is, ha most, a szen-
vedés, a sötétség, a veszedelem 
idején nem mersz hinni, bízni az 
Ő megtartó kegyelmében. Ő sze-
ret akkor is, ha most beszennyez-
ted a lelki ruhádat. Isten Úr a ve-
szedelem felett is! Hatalma van 
ellenséged felett is.

Kinek ne volna ellensége? 
Már az óvodás kisgyermekek 
is kínozzák, szenvedtetik egy-
mást. Ellenségeskednek egy-
mással. A felnőttek eleinte ne-
vetnek: „Milyen kis huncut ez a 
Lacika!” Olykor viszont ez már 
több, mint huncutkodás! Figyel-
jünk oda rájuk! A sértettre, de a 
sértőre is! Tanítani kell gyerme-
keinket, hogyan védekezzenek, 
mit tegyenek, mit ne tegyenek. 
Szóljon valakinek – felnőttnek 
–, ne szóljon?... Kiben lehet bi-
zalma?… 

Mennyi veszedelemnek van-
nak kitéve a szárnyaikat bontoga-
tó, kíváncsi, serdülő gyermekek! 
De az érett, házasságra készülők 
vajon biztosan tudják, hogy jól 
döntöttek?  Ki ad megbízható ta-
nácsot nékik?...Minden életkor-
nak megvan a maga harca, kísér-
tése, küzdelme. 

Életünk minden időben ki 
van téve támadásnak. Kihez me-
nekülhetünk? Kiben lehet meg-
bízni, ki ad hatásos segítséget? 
Isten felajánlotta az Ő védel-
mét. Hozzá minden időben me-
hetünk. Sőt, az Úr gyermeke-
inek fentartott hely van Nála. 
Számodra mindig van oltalom 
az Úrnál.             

Jól elrejtőzhetsz Istenben. Ho-
gyan értsük ezt? Amikor az em-
berek megbántanak, becsapnak, 
megkárosítanak, hamisan vá-
dolnak, gonosz, alaptalan plety-
kát terjesztenek, olyan jó lenne, 
ha lenne egy hatásos ügyvéd, aki  
megvéd, és kivívja az igazadat. 
De ilyen nincs, néha még nagy 

Ne féljetek, Isten szeret!
pénzért sincs. De miért is kéne? 
Ha bizonyított az igazad, a seb-
helyed még ott van, emlékezel, 
és a múlt emléke fáj.

Isten a mi oltalmunk, biz-
tos segítség Ő a mi esetünk-
ben is. Meneküljünk az Ő sá-
torába! 

Nem bújócskázásra hív Is-
ten! Nem! Ő elrejt, az Ő bé-
kességével betakar, szerete-
tét kiárasztja ránk. Az egész 
szemlélődő, kíváncsi világ 
észreveszi, meglátja, hogy te 
más vagy.

Isten, a mi mennyei édes 
Atyánk hűséggel bánik velünk, 
gyermekeivel. Nekünk nem 
kell perelni, ügyvédet fogad-
ni, elmeorvoshoz menekülni, 
köpdödni, sarat dobálni... Az 
Úr sátorában pihenhetünk. Nem 
érti a világ, hogy mi miért va-
gyunk másak, miért élünk józa-
nul, noha csupa nyomorúság és 
bántás vesz körül. Igaz, velünk 
is megtörténik, hogy a szenve-
dés, üldözés, megalázás ide-
jén pánikba esünk. Szeretnénk 
azonnali segítséget, megoldást 
találni. Kiabálunk: „Uram, si-
ess, segíts! Miért késel? Láss 
meg, állj mellém! Mutasd meg 
hatalmadat! Hol vagy, Uram, 
miért nem jössz?... Elhagytál, 
nem védel, nem segítesz? Mi-
ért? Miért?”

Dávid, a zsoltáríró is átél-
te ezt a magáramaradottság, el-
hagyatottság érzését. Megijedt 
és azt hitte, elfordult tőle Isten, 
vagy eltaszította, ellökte őt ma-
gától. 

Isten soha nem tesz ilyet az 
Ő gyermekeivel. Téged sem dob 
el, rólad sem feledkezett el, ked-
ves Olvasóm! Jön, segítségedre, 
védelmedre siet. Elrejt, védelmet 
ad és ellenséged felett Ő győzni 
fog. Legyen áldott az Úr, Ő hű-
séges, csak bízzál benne, ne add 
fel a reményedet. Menekülj az Ő 
sátorába, hozzá.

„Áldott az Úr, aki csodálatos  
hűséggel bánt velem!” – mondja  
Dávid. Ha visszatekintek eltelt 
életemre, ha gondolkodom, mi-
lyen utat kellett járnom – gyö-
nyörködöm én is Isten végtelen 
jóságában, hűségében, hozzám 
lehajló, gyöngéd szeretetében. 
Nehéz volt az út, sokszor két-
ségbeestem, féltem, pániksze-
rűen kerestem a védelmet, meg-
oldást, szabadulást. Féltem én 
is, hogy nem hallgat rám Isten. 
De Ő jött, átölelt, megvigasztalt 
és átvezetett a halál völgyén, a 
szenvedések útján. Áldott le-
gyen az Úr! 

Csodálva imádom szentsé-
gedet, Úr Isten, mennyei Atyám. 
Közel vagy gyermekeidhez, vé-
delmet, rejtekhelyet biztosítol 
magadnál mindenkinek, aki Té-
ged  segítségül hív. Növeld a hi-
temet, bizalmamat. Adj szívem-
be vágyat és bátorságot, hogy 
többet időzzek Veled, sátorod-
ban, közeledben! Taníts en-
gem ellazulni, leengedni a ke-
zeimet, és átadni minden ne-
héz ügyemet, kérdést, fájdal-
mat Neked. Áldott vagy, szere-
tő Atyám. Ámen.

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

„Boldog az, aki otthon bol-
dog. Akinek nem kell elfojta-
ni, amit érez, kimondhatja, amit 
gondol, nincs szükség megfele-
lésre. Mert arra születtél, hogy 
valódi legyél, nem pedig tökéle-
tes” – emlékeztetett rá köszöntő-
jében Szabó Tibor főszervező, az 
UMDSZ kulturális titkára. 

Péntek délután író-olvasó ta-
lálkozóra került sor olyan irodal-

márok részvételével, akik szoro-
san kötődnek a településhez. Őket 
a közönségnek Kacsó Viktória 
mutatta be. A moderátor szerepét 
felvállaló Zubánics László, a Kár-
pátaljai Magyar Művelődési In-
tézet elnöke, az Ungvári Nemze-
ti Egyetem tanszékvezető tanára 
először kollégáját, Kovács Eleo-
nóra történészt, a Kovács Vilmos 
Irodalmi Társaság tagját kérdez-
te arról, hogy számára mennyire 
fontos a család, a szűkebb környe-

Eszeny: Micz bán napok hetedszer

Kultúrák találkozása
Idén, a kanyargó Tisza partján elterülő Eszeny községben Micz bán 
napok néven hetedik alkalommal rendeztek nagyszabású kulturá-
lis seregszemlét, ahol a néptánc, a népmese, az irodalom egyaránt 
fontos szerepet kapott. A két napon át tartó rendezvénysorozat so-
rán a szervezők arra törekedtek, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklő-
dését a programok iránt. Így mesejáték keretében színházi előadás-
ra, táncházra is sor került, és bemutatták az Eszeny és a környező 
települések keletkezéséről szóló helyi mondát elbeszélő játékfilmet. 

zet múltjának pontos ismerete. Ko-
vács Eleonóra ezzel kapcsolatban 
beszámolt róla, hogy dédnagyapja 
az első világháború elején orosz ha-
difogságba, szülőföldjétől több ezer 
kilométerre távol, Tadzsikisztánba 
került. Ott írta meg verses napló-
ját, amely több mint száz év eltelte 
után is izgalmas olvasmány. A so-
rokból árad a szülőföld iránti szere-
tet és a honvágy. Ismerjük meg mé-

lyebben nagyszüleink sorsát, mert 
ezáltal saját magunkhoz is közelebb 
kerülünk. Mindez segít bennünket 
világlátásunk kialakításában, s ab-
ban, hogy képességeinknek legin-
kább megfelelő pályát válasszunk, 
hangsúlyozta az előadó. 

E sorok írója gyerekkori élmé-
nyeit osztotta meg a jelenlévőkkel, 
s példákat hozott fel azzal kapcso-
latosan, hogy a Tisza, a folyó kö-
zelsége évszázadokon át mennyi-
re meghatározta az itteniek életét. 

Beszélt a politikai anekdotákról, 
mely a szovjet érában egy halá-
losan komoly műfaj volt. 

Kovács Sándor, a falu szülöt-
te, aki néhány évvel ezelőtt köny-
vet írt a településről, beszámolt 
legújabb kutatási eredményeiről, 
régi térképeken mutatta be, hogy 
a folyószabályozási munkála-
tok miként alakították át Eszeny 
község határát. Végül egy rész-
letet mutatott be az általa készí-
tett Ahol a Tisza születik c. termé-
szetfilmből. 

Zubánics László történész 
több könyvében is foglalkozik 
azoknak a nemesi családoknak 
a sorsával, akik az elmúlt évszá-
zadok során meghatározó szere-
pet játszottak a vidék életében. 
Ezúttal az ungvári vár urának, 
Bercsényi Miklósnak, II. Rákó-
czi Ferenc barátjának és hűsé-
ges harcostársának, illetve fele-
ségének, Csáky Krisztinának a 
város életében betöltött szerepé-

ről szólt, külön is kiemelve, 
hogy a pár milyen jelentős va-
gyonnal rendelkezett, s ebből 
mennyi jutott a helyi társasá-
gi élet élénkítésére, a kultú-
ra, a művelődés támogatására. 

Az író-olvasó találkozó 
után került sor a nagydobronyi 
Zöldág Énekegyüttes fellépé-
sére, akik hazafias dalokat és 
egyházi énekeket adtak elő a 
tőlük már megszokott magas 
színvonalon. Szabó Tibor kö-
szönetet mondott az énekkar-
nak a felejthetetlen élményért, 
s meghívta őket a XXX. Kár-
pátaljai Magyar Folklórfesz-
tiválra, amelynek szeptember 
19-én Dercen ad otthont. 

A Micz bán napok ren-
dezvénysorozat a további-
akban gyermeknappal foly-

tatódott szombaton. A közön-
ség a Nyíregyházi Táncfőis-
kola növendékeinek előadásá-
ban gyönyörködhetett. Őket kö-
vettea BorzsaVári zenekar mű-
sora, majd a helybéli Ritmus 
Táncegyüttes mutatott be ízelí-
tőt a Kárpát-medence különbö-
ző tájegységeinek néptáncaiból. 
Az esti órákban fergeteges han-
gulatú táncház koronázta meg a 
programot.

Kovács Elemér

V4 Nemzetközi Jazz-fesztivál Beregszászon

Négy ország nagyszerű 
muzsikusainak találkozója

Mint már korábban hírül ad-
tuk, nem mindennapi esemény-
re kerül sor a Beregszászi Aré-
nában: a hétvégén jazzfeszti-
vált rendeznek itt.

 Egy mondat az előzmé-
nyekről: Magyarország ez év 
nyarától tölti be a visegrádi né-
gyek (V4) elnöki tisztét, s ebből 
az alkalomból számos nagysza-
bású kulturális eseményre ke-
rül sor a Kárpát-medencében. 
Ezek sorába illeszkedik az első 
V4 Nemzetközi Jazz-fesztivál, 
melynek helyszíne a beregszá-
szi amfiteátrum. Itt szeptember 
harmadikán-negyedikén Cseh-
ország, Lengyelország, Szlo-
vákia és Magyarország kivá-
ló jazz-zenészei lépnek fel. A 
fő szervező Magyarország Be-
regszászi Konzulátusa. Az itt 
megtartott sajtótájékoztatón a 
rendkívüli zenei élményt ígé-
rő alkalom legfontosabb tud-
nivalóiról tájékoztatta az újság-
írókat Beke Mihály András első 
beosztott konzul. Aki elmond-

ta, hogy a helyszínre való eljutás 
megkönnyítése céljából a rendez-
vény két napján ingyenes buszjá-
ratokat indítanak Beregszász köz-

pontjából a Rákóczi tér és az amfi-
teátrum között. Az Arénába belépés 
ingyenes, s ott a nézők ingyenesen 

tombolához juthatnak. A szeren-
csések a sorsoláson Sárik Péter, 
Magyarország egyik legnépsze-
rűbb jazz-zongoraművészének 
és csapatának legújabb CD-jét 
nyerhetik el.

A sajtótájékoztatón videó-
kapcsolás segítségével az újság-
íróknak nyilatkozott Sárik Péter, 
aki elmondta: valamennyi be-
regszászi fellépésük emlékeze-
tes marad számukra, mivel az it-
teni közönség minden alkalom-

mal lelkes fogadtatásban része-
sítette őt és zenésztársait. 

k.e.
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Szerkesztőségünk a tábor 3. 
napjának programjában – Média 
Kárpátalján, Kárpátalja a médiá-
ban kerekasztal-beszélgetésben 
– vett részt. Ekkor kérdeztük a 
rendezvény céljairól, eseményei-
ről Lőrinc Ingridet, a KMDFKSZ 
elnökét. 

– A szövetség 2003-ban szer-
vezte meg az első nyári egye-
temét, 2007 és 2008 után vi-
szont csak tizenegy év után si-
került újraszervezni azt – tájé-
koztat az elnök. –  A tavalyi év-
ben a világjárvány hiusította 
meg a rendezvényt. Nagy öröm, 
hogy idén ismét lehetőségünk 

nyílt arra, hogy megszervezhes-
sük a tábort, ismét a Momen-
tum Doctorandus társszervezé-
sével, ezúttal a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság támogatásával és 
a Kárpátaljai Szövetséggel part-
nerségben valósítottuk meg. Cé-
lunk, hogy olyan nyitott találko-
zási helyet teremtsünk a kárpát-
aljai magyar fiatalok számára, 
ahol a kikapcsolódás és szórako-
zás összefonódik a szakmai fej-
lődéssel. Ez most egyfajta nyár-
búcsúztató is, ahol barátkozha-
tunk, feltöltekezhetünk az új tan-
évre. Igyekeztünk olyan progra-
mot összeállítani, hogy minden-
ki megtalálhassa a számára leg-
inkább tetszőt. A résztvevők a 
legkülönfélébb témákban hall-
hattak előadásokat, melyek által 
szakmailag és emberileg is fej-
lődni tudnak. És persze fontos, 
hogy életre szóló barátságok köt-
tessenek. A rendezvény során a 
szakmai programok mellett ter-
mészetesen a kikapcsolódás és 
csapatépítés is helyet kapott, így 
programunkat táncház, koncert, 
éjszakai kalandtúra, borkóstoló, 
sportolási lehetőségek, csapat-
építő és ismerkedős játékok szí-
nesítették. 

Az ilyen ifjúsági programok 
fontosságát jelzi, hogy a nyári 
egyetem megnyitóján, illetve az 
ifjúságpolitikai kerekasztal-be-
szélgetésben részt vett többek kö-
zött Gulyás Tibor innovációért fe-

Az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem Tiszapéterfalván

Ismeretszerzés, szórakozás, 
barátkozás

Ha nyár, akkor táborok, fesztiválok. Hosszú éveken keresztül így 
volt ez. Ám az elmúlt évben a világjárvány mindent felülírt. Mint-
egy másfél évnyi bezártság után, ahogy lazultak a járványszabá-
lyok, végre ismét zajlik az élet. Sőt, mintha most akarna mindenki 
bepótolni valamit abból, amit ez idő alatt elmulasztott. Ismét tá-
borok, találkozók, fesztiválok várják az érdeklődőket. Augusztus 
25–28. között Tiszapéterfalván került megrendezésre a Kárpát-
aljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ), 
illetve a Momentum Doctorandus (MD) szervezésében az V. Kár-
pátaljai Nyári Egyetem.

lelős helyettes államtitkár is, aki 
fontosnak tartja, hogy a fiatalok 
részt vegyenek a közösségi élet-
ben, hisz ez hatalmas építő erővel 
bír. A helyettes államtitkár meg-
erősítette, hogy a nemzeti kor-
mány a jövő építését tűzte ki cé-
lul. Egy olyan ország építésén fá-
radoznak, melyben minden fiatal 
meg tudja valósítani az elképze-
léseit és álmait.

A magyar kormány kiemelt 
figyelmet és óriási fontosságot 
szentel az ehhez hasonló rendez-
vények lebonyolítására és támo-
gatására, hisz nemzetpolitiká-
jának céljai között kiemelt he-

lyet foglal el a határon túli ma-
gyar ifjúságok találkozási lehető-
ségeinek megteremtése, amely-
re egy ilyen nyári egyetem kitű-
nő lehetőséget biztosít – hangsú-
lyozta Gyebnár István beregszá-
szi konzul.

Menyhárt Barbara, a Hallga-
tói Önkormányzatok Országos 
Konferencia Külhoni Program-
jának vezetője kiemelte: fontos, 
hogy a fiatalok közösségitereit 
hogyan töltjük meg ismét élettel. 
Kiemelte a személyes találkozá-
sok, a különböző rendezvénye-
ken való aktív részvétel jelentő-
ségét, hogy hitelesen tudják kép-
viselni a külhoni hallgatók érde-
keit is, valamint ennek köszönhe-
tően sikeresen ki tudjanak alakí-
tani egy egységes Kárpát-meden-
cei érdekképviseleti teret.

A programfüzetet lapozgat-
va, illetve a résztvevők elbe-
széléseiből meggyőződhettünk 
arról, hogy a mintegy félszáz 
résztvevőt ezekben a napokban 
igencsak gazdag program vár-
ta Péterfalván, s felejthetetlen 
élményekkel gazdagodhattak a 
közös programok által. Hiszünk 
abban, hogy a szervezésbe fekte-
tett energia meghozza a gyümöl-
csét, és minden résztvevő új él-
ménnyel és tudással gazdagab-
ban, egy kicsivel többként térhet 
haza, fogalmazták meg reményü-
ket a szervezők.

Kovács Erzsébet

A kárpátaljai Háló Egyesület 
augusztus 28-án tartotta meg 
ifjúsági és felnőtt csapatépítő 
napját Benében, a Borzsa folyó 

partján. A nap szomorkás és bo-
rús volt, de miután odafentről is 

Újra együtt a hálósok

Csapatépítés az összetartozás 
jegyében

érezték és látták jó hangulatun-
kat, így a nap is kisütött. 

A résztvevők többnyire Mun-
kácsról, Tiszaújhelyből, Tisza újlakról 

és Karácsafalváról érkeztek. Reggeli 
után Hajlik Katica ifivezetőnk ismer-

kedős és csapatépítő játékokkal vi-
dámította a társaságot. Kicsik, ifik 
és nagyok egyaránt nagyon élvez-
ték a játékokat, ezt bizonyítják a 
fotók és videók is. A játékok után 
más vizekre eveztünk, mégpedig a 
Borzsa folyón kenuzhattak a bát-
rabbak Hajlik Katalin vezetésével. 
Így ezzel még egy élménnyel gaz-
dagodhattak a résztvevők. Ezalatt 
Gorondi Albert készítette az ebé-
det: finom bográcsossal ízesítette 
meg napunkat. 

Ebéd után szabadidős progra-
mok közül válogathattak a részt-
vevők. Voltak, akik társasjáté-
koztak, voltak, akik asztaliteni-
szeztek, voltak, akik kreatív fog-
lalkozáson vettek részt, vagy ép-
pen gyöngyből készült hálós kar-
kötőt készíthettek gyöngyszövés 
technikával, és persze a baráti 
beszélgetések sem maradtak el. 
Mindezt az újra találkozás örö-
me fűszerezte. 

Zárásként a benei római kato-
likus templomban misén vettünk 
részt, melyet Rácz István plébá-
nos celebrált. Hálát adva ezért a 
tartalmasan együtt töltött napért 
tértünk haza. Köszönet minden-
kinek, aki velünk volt.

Molnár Melinda, 
a Kárpátaljai Háló 

egyesület irodavezetője

A világtalálkozó létrejöt-
tében az amerikai (HMA) és 
az angliai (MHA-UK) magyar 
orvosközösségek mellett a Kár-
pát-medencei magyar orvosokat, 
egészségügyi dolgozókat patro-
náló Magyar Egészségügyi Tár-
saság (MET) és a magyarorszá-
gi szakmai szervezeteket tömö-

rítő Magyar Orvostársaságok 
és Egyesületek Szövetsége 
(MOTESZ) vállalt döntő szere-
pet. Az esemény fővédnöke Áder 
János köztársasági elnök volt, 
védnökei pedig Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere, 
illetve Freund Tamás, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke.

Az ünnepélyes megnyitón a 
szervezőbizottság nevében első-
ként Altorjay István, a MOTESZ 
elnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, aki örömmel konstatálta, 
hogy az utóbbi másfél évben zajló 
COVID-19 járvány hullámai kö-

Rangos szakmai konferencia kárpátaljai részvétellel

Magyar Orvosok és Egészségügyi 
Dolgozók Világtalálkozója

Csaknem két esztendős előkészületi munka után, 2021. augusztus 
26-tól 28-ig került megrendezésre a Magyar Orvosok és Egészség-
ügyi Dolgozók I. Világtalálkozójára (MOVT 2021). Az esemény-
nek a rövidesen kétszáz éves fennállását ünneplő Magyar Tudomá-
nyos Akadémia adott otthont, amelynek termeiben a három nap so-
rán párhuzamosan is zajló szekcióknak köszönhetően összesen 85 
előadásra került sor. A világtalálkozón Kárpátaljáról 19en vet-
tek részt, akik a dr. Csík AdalbertFerenc által irányított Kárpát-
aljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága (KMEDT) tagjai-
ként lehettek jelen.

zepette is sokan jelentkeztek a vi-
lágtalálkozóra, akik kivétel nélkül 
az egészség megőrzéséért, a beteg-
ségek legyőzéséért dolgoznak, és 
most szakmai és emberi kapcsola-
tok révén erősíthetik meg a sláger-
ből is jól ismert tényt, hogy ,,mi egy 
vérből valók vagyunk”.

,,Száz évvel ezelőtt úgy nézett 

ki, hogy mint oldott kéve, széthull 
nemzetünk. Bár az akkori tragédia 
társadalmi következményei a mai 
napig érezhetők, ma mégis itt va-
gyunk, és egy évszázad egyedüllét 
után, végiggondolva helyzetünket 
és szerepünket, úgy néz ki, hogy 
a nemzet Közép-Európában még-
is betölti azt a hivatását, amit ezer-
egyszáz évvel ezelőtt Szent István 
meghatározott” – mondta köszön-
tőjében Kásler Miklós, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
minisztere. 

A rendkívül színes háromna-
pos előadássorozat során az általá-

nos szemléletű előadások mellett 
a legmodernebb diagnosztikai új-
donságoktól kezdve izgalmas te-
rápiás tapasztalatokig, korszakos 
új tudományos felismerésig terje-
dő széles palettát kínáltak a hall-
gatóknak. Nagyon izgalmas és ér-
dekes volt például Pusztai Gabri-
ella ,,Magyar orvosok távoli tá-
jakon” nevet viselő előadása, aki 
az elmúlt évszázadokban, évtize-
dekben a világ minden szegleté-
ben megfordult kiváló magyar or-
vosok áldozatos munkájáról tar-
tott beszámolót. Az előadók kö-
zött volt a közmédiában az elmúlt 
hónapokban rendre megnyilvá-
nuló dr. Merkely Béla, a 11 ezer 
hallgatót tömörítő Semmelweis 
Egyetem rektora, aki a koronaví-
rus elleni harcban kifejtett intéz-
kedésekről és tudományos ered-
ményekről beszélt. Vagy említ-
hetném még az ugyancsak köz-
szereplőnek számító dr. Velkey 
Györgyöt, a Bethesda Gyermek-
kórház főigazgatóját, aki a hu-
mán gyógyítás perspektíváiról 
tartott előadást, de rajtuk kívül 

számos komoly szaktekin-
télynek örvendő orvos tárta 
elénk az egészségügy leg-
frissebb eredményeit.

A szakmai előadáso-
kon való részvétel mel-
lett, esténként tartalmas ki-
kapcsolódásra is lehetőség 
nyílt. Csütörtökön a Buda-
pest rendezvényhajón ve-
hettünk részt egy finom va-
csorán, amely során a Du-
náról csodálhattuk meg az 
esti Budapest meseszép lát-
ványát. Pénteken a kívülről 
és belülről is impozáns lát-
ványt nyújtó Szent István 
Bazilikában vehettünk részt 
egy orgonakoncerten, majd 

idegenvezető segítségével kör-
bejárhattuk a csodálatos szen-
tély termeit.

A magam és az eseményen 
részt vevő többi kolléga nevé-
ben ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a kárpátaljai résztve-
vők teljes részvételét finanszíro-
zó szervezőknek a világtalálko-
zó napjai alatt szerzett tudomá-
nyos ismeretekért, a magyar fő-
városban megtapasztalt és meg-
élt élményekért.

Jakab Lajos, 
badalói családorvos, 
a MOVT résztvevője
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Egy ilyen jó célt szolgál a 
Nagymuzsalyban élő Cséke 
Dianna civil kezdeményezése, 
melyet a közösségi oldalon in-
dított el Segíts, hogy segíthessek 
Kárpátalján névvel. Célja a se-
gítségnyújtáson túl, hogy meg-
mutassa, vannak még jó embe-
rek a világban. Vele beszélget-
tünk tervekről, kihívásokról.

– Meséljen magáról!
– Nagymuzsalyban szület-

tem, ott is végeztem a közép-
iskoláimat. Vallásos családban 
nevelkedtem fel, ahol megta-
pasztalhattam, hogy ha gon-
dom, problémám van, fordul-
hatok vele Istenhez, mert Ő se-
gít nekem. Így a középisko-
la befejezése után hitoktatónak 
tanultam Munkácson, majd a 
Nagymuzsalyi Középiskolában 
hitoktattam néhány évet. Na-
gyon pozitívan gondolok visz-
sza arra az időszakra. Ezt köve-
tően jött egy fordulat az életem-
ben, és ma már egy call center-t 
vezetek. Ez egy magyarországi 
székhelyű cég, ahol kezdetben 
operátorként dolgoztam, ma pe-
dig az itthoni munkavállalókat 
felügyelem.

– Honnan jött a másokon 
segíteni akarás szándéka?

Cséke Dianna, a csupaszív családanya

 Segíts, hogy segíthessek 
Kárpátalján  

Mióta világ a világ, a humanitárius tevékenység életünk része, be-
lülről jön a késztetés, hogy segítsünk másoknak. Egy fontos ügyet 
vagy célt támogatni helyénvaló cselekedet. Mindezeken felül a jó-
tékonykodás lelki egyensúlyunk megőrzését, egészségünk fenntar-
tását, önértékelésünk stabilitását is szolgálja. S az, hogy a rászo-
rulók arcán őszinte mosoly látható a mi apró cselekedeteink nyo-
mán, mindennél többet ér.

– 2014-ben súlyosan megbete-
gedtem, egy vírus támadta meg a 
májamat, és májtranszplantációra 
volt szükségem. 2017-ben kaptam 
új szervet, ami egyben egy újjá-
születés is lett számomra. Akik is-
mernek, tudják, hogy minden év-
ben két születésnapot ünneplek, 
amiért hálát adok Istennek. Nehéz 
időszak van mögöttünk, a csalá-
domat is megviselte. Húsz éve va-
gyunk házasok a férjemmel, van 
egy nagy lányunk. Ők az én táma-
szaim. Tudtam, ha sikerül a műtét, 
akkor hamar felgyógyulok, mert én 
fel akarok gyógyulni, sosem hagy-
tam el magam. Egy ilyen eset után 
az ember megtanulja értékelni azt, 
amije van, a körülöttünk lévő vilá-
got, hogy milyen szép, ha süt a nap. 
Felépülésemet követően döntöttem 
el, hogy ha meggyógyulok, min-
dent megteszek azért, hogy máso-
kon segítsek. Így létrehoztam egy 
Facebook-csoportot, ahol különbö-
ző jótékonysági akciókat hirdetek, 
valamint megtalálhatnak felajánlá-
saikkal a segíteni vágyók.

– Hogy alakult a névválasztás?
– Ezt a kezdeményezést ket-

ten vállaltuk fel a férjemmel, ő 
mindenben segít és támogat en-
gem. A névválasztás azonban ne-
héz volt, sokat gondolkodtunk raj-

ta. Mindenképpen szerettem volna 
a segíts, hogy segíthessek nevet, 
de olyan már volt, ezért úgy dön-
töttünk, hogy hozzátesszük, hogy 
Kárpátalján. Így a magyarországi 
felajánlók is tudhatják, hová kerül-
nek a csomagok. 

– Hogyan képzeljük el a mun-
kájukat?

– Nehéz anyagi körülmények 
között élő családoknak, valamint 

egyedülálló idős személyeknek 
próbálunk segítséget nyújtani. Van, 
amikor a családok jelentkeznek, 
hogy segítségre van szükségük, 
van, amikor ismerőseink ajánla-
nak olyan családokat vagy időse-
ket, akik rászorulnak a segítség-
re. Első lépésként mindig meglá-
togatjuk a családokat, megismer-
jük őket, felkínáljuk a segítségün-
ket, és megkérdezzük, hogy ők el-
fogadják-e ezt. Ezt követően ha-

vonta meglátogatjuk őket, viszünk 
nekik élelmiszert, ruhaneműt, al-
kalomadtán gyógyszert, bútort. A 
közösségi oldalon mindig megosz-
tom, hogy mire lenne szükség, és 
kis idő múlva már érkezik is a fel-
ajánlás. Pénzt nem fogadunk el, 
inkább élelmiszercsomagot, ruha-
neműt, játékokat, tanszercsoma-
got. Jelenleg hatvan fő az, akiket 
rendszeresen látogatunk és segí-

tünk. Hála Istennek, azt tapaszta-
lom, hogy vannak még jó emberek, 
van még segítő szándék.

– Nemrég zárult le a tanszer-
gyűjtési akciójuk.

– Már májusban meghirdet-
tem a Hátizsáknyi szeretet elne-
vezésű tanszergyűjtési akciónkat, 
ami nagy sikerrel zárult. Közel 
ötven gyermeket tudtunk meg-
felelő eszközökkel felszerelni. 
Nagy köszönet érte többek között 

Bocskor Andrea képviselő asz-
szonynak, aki tíz iskolatáská-
val támogatta a kezdeménye-
zésünket. Emellett a gyerekek 
nemcsak iskolatáskát kaptak, 
hanem melegebb ruhaneműt és 
lábbelit, aminek köszönhetően 
késő őszig lesz miben iskolába 
járniuk és nem fognak fázni.

– Milyen visszajelzéseket 
kapnak a támogatottaktól?

– Az évek alatt olyanok let-
tünk, mint egy nagy család. Na-
gyon jól esik nekik, hogy vala-
ki foglalkozik velük, hogy vala-
ki figyel rájuk, segít nekik. Sen-
ki nem irigy a másikra. Példá-
ul van olyan, amikor egyik csa-
ládnak felgyűl a száraz élelmi-
szer, vagy tisztítószer, akkor ők 
jelentkeznek, hogy nekik most 
ne vigyek ilyen csomagot, ad-
jam másoknak, akiknek hiány-
zik. Emellett én is szerves ré-
sze vagyok az életüknek, szere-
tettel várnak születésnapra, ovis 
ballagásra. Azt érzem, hogy ha 
nem folytatnám tovább a mun-
kát, ha most egyik napról a má-
sikra felhagynék vele, nem len-
nék nyugodt, nem tudnék más-
sal foglalkozni, mert csak azon 
gondolkoznék, hogy azoknak a 
családoknak van-e mit enniük. 
Ez az életem.

– További tervek?
– Az élelmiszercsomagok 

számának növelésén gondol-
kodom. Egy ismerősöm szóró-
lapokat készít, amelyek segít-
ségével minél többekkel meg 
tudom ismertetni a kezdemé-
nyezésünket, és ezáltal újabb 
felajánlók jelentkezését re-
méljük. Emellett mindig előre 
kell gondolkodnom, így már a 
mikuláscsomagok összeállítá-
sát tervezem, és várom a fel-
ajánlásokat.

– Isten áldja munkáját!
Kurmay Anita

Egyházkerületi cigánymissziós családi csendesnap Tiszaágteleken

Összetartozunk – Isten gyermekei vagyunk

A hatalmas sátor alatt dicső-
ítő énekek zengtek, várva és hí-
vogatva mindenkit, hogy együtt 
adjanak hálát ezen a napon Is-
tennek minden jótéteményéért. 
Balog Sándor, a gyülekezet lel-

ki vezetője örömmel köszöntöt-
te a résztvevőket, hangsúlyoz-
va, hogy összetartozunk, Jézus 
mindnyájunk megváltója, Isten 
gyermekei vagyunk.

Az igét ezúttal Barta Elemér 
hirdette, aki Tiszaújlakról érke-
zett. Ezúttal a kapernaumi szá-
zados példáján hívta fel a figyel-
met a felebaráti szeretet fontos-
ságára, arra, hogy meglássuk a 

környezetünkben élő szenvedőt, s 
hogy tegyünk érte, vigyük Jézus elé, 
hittel imádkozzunk érte. Arra is fi-
gyelmeztetett, hogy „a napok gono-
szak”, keressük és fogadjuk be Jé-
zust minél hamarabb, hisz nem tud-

juk, mennyi időnk van, meddig szól 
Isten hozzánk. Ő készít alkalmakat, 
ilyen ez a mai is, nem halogathat-
juk a találkozásunkat Jézussal, hall-
juk meg hívó szavát, menjünk hozzá 
még ma! Ehhez viszont ki kell nyit-
nunk szívünk ajtaját, mert csak úgy 
tud oda belépni. És ne legyünk kö-
zömbösek, vigyük oda hozzá a fe-
lebarátunkat is, mint tette ezt a szá-
zados, mondta az igehirdető. 

A Kárpátalja Református Egyház cigánymissziós munkatársai 
idén második alkalommal szerveztek egyházkerületi cigánymisz-
sziós családi csendesnapot, melynek ezúttal Tiszaágtelek adott ott-
hont. Ezen a napon benépesült a helyi cigánygyülekezet közösségi 
házának, óvodaiskolájának szépen rendezett udvara. 

Ezalatt a gyerekek három cso-
portban a saját szintjüknek megfe-
lelően foglalkoztak az igével, éne-
keket tanultak. Később pedig a ját-
szóteret népesítették be, s önfeledt 
gyermekkacaj töltötte be a teret. A 
szülők, nagyszülők pedig boldogan 
gyönyörködtek bennük. 

Idő közben megérkezett a 
Nagydobronyi Zöldág Énnekkar, 
akik lélekemelő dalokat, énekeket 
adtak elő. De itt egész nap szívből 
jövő dicsőítések hangzottak. És 
voltak bizonyságtételek, szólt az 
evangélium mindenki épülésére. 

A lélek táplálása mellett a testi-
ekről is gondoskodtak a szervezők: 
hatalmas bográcsban főtt a gazdag 
egytálétel, ami mellé édesség is ke-
rült az asztalra.

– Milyen céllal rendezték ezt az al-
kalmat? – kérdeztük Balog Sándort. 

– Számunkra nagyon fontos, 
hogy a gyülekezeteink összegyűl-
jenek a gyerekekkel így iskolakez-
dés előtt, nyár végén, amikor haza-
jönnek a szülők külföldről is, hogy 
a gyerekeket beiskoláztassák. Mi-
vel egész idő alatt távol vannak, 
nagyon sokszor csak interneten 
keresztül hallgatják az igehirdeté-
seket. Itt most van lehetőség arra, 
hogy eljöjjenek, megfogják a szü-
lők a gyerekek kezét, és együtt jöj-
jenek, hogy együtt legyünk, közö-
sen. Hiszen Krisztus gyülekezete 
vagyunk, és lehet, hogy emberek-
nek sajnos el kell menni Kárpát-
aljáról a jelenlegi helyzetben, so-
kat tartózkodnak külföldön, de így 
együtt a gyerekeknek is példát tud-

nak mutatni, a szülők is kicsit fel-
töltődnek, és hiszem, hogy boldo-
gan és nagy hittel fognak vissza-
menni dolgozni. 

– Honnan érkeztek most erre 
a rendezvényre?

– Jelenleg a tiszaágteleki gyüle-
kezetben vagyunk, Kisdobronyból, 
Dimicsőről, Nagydobronyból, 
Szernyéről, Badalóból, Csapról 
jöttek el a testvérek, Nagygejőcről 
is itt van jó néhány család, nagyon 
fontos számunkra, hogy ők is le-
gyenek. A nap mottója, hogy ösz-
szetartozunk. 

– Idén egyházkerületi cigány-

missziós csendesnapnak adott ott-
hont Tiszaágtelek.

– Tavaly Csonkapapiban, a 
missziós központban szerveztük az 
alkalmat, idén ide hoztuk el – ve-
szi át a szót Barta Elemér cigány-
missziós lelkészi munkatárs. – Há-
lás vagyok, hogy itt lehetünk. És 
a másik, ami miatt hálás vagyok, 
hogy különböző helyekről, külön-
böző gyülekezetekből vannak itt 
cigány testvérek, és érzik azt, hogy 
nincsenek egyedül. Itt elmondhat-
ják egymásnak a nyomorúságai-

kat, a bajaikat, az örömeiket, a 
nehézségeiket, amikkel szembe-
néznek, és ez erősíti őket, hogy 
azért sokan vagyunk. Csodá-
latos dolog, csodálatos érzés 
együtt lenni, látni ezeket a bol-
dog arcokat az Úr Jézus Krisz-
tus lábainál, ennél nagyobb 
öröm nincsen. Látták ezt a hol-
land testvérek is, akik támogat-
ták az alkalom megszervezését.

– A nap végén még lesz egy 
evangelizációs alkalom is – foly-
tatja Balog Sándor. – Az udvar-
ban, mint látjuk, egy kereszt van 
felállítva szimbólumként, hiszen 

Jézus egy ilyen kereszten halt 
meg értünk, felvitte a bűnünket, 
átokká lett érettünk. Arra bizta-
tunk mindenkit, vigye bűnét a ke-
reszt alá, írja azt homokba, mint 
ahogy az egyik kedves énekünk 
is mondja – homokba kell írni 
mindazt, ami fáj –, ha a bűnt is 
beleírjuk, Jézus elé visszük, ak-
kor ő eltörli azt, megbocsátja ne-
künk, ha szívvel kérünk. Vége-
zetül egy-egy igés lappal és ál-
dással fog mindenki hazamenni. 

Marton Erzsébet
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A Beregszászban találha-
tó Galaktika Szépségszalonban 
amellett, hogy megszépülünk, 
igazán fel is töltődhetünk, hisz 
az ott dolgozók bármikor fel tud-
ják vidítani a hozzájuk betérő-
ket. A szalon vezetőjével, Bagu 
Erzsébettel beszélgettünk kezde-
tekről, kihívásokról. Ismerked-
jünk meg ezzel a mindig ener-
gikus hölggyel!

–  Beregszászban születtem, 
középiskoláimat is itt végeztem 
el. Már gyermekkoromtól érde-
kelt a fodrászat, mindig is sze-
rettem hajjal foglalkozni. A kö-
zépiskolai érettségimet köve-
tően Ungvárra kerültem, ahol 
fodrásznak és manikűrösnek 
tanultam. A képzés befejezé-
se után szerettem volna Bereg-
szászban dolgozni, de akkoriban 
nem volt rá lehetőség, így előbb 
Rafajnaújfaluban, majd Csonka-
papiban kezdtem a fodrász szak-
ma gyakorlását. Több évig dol-
goztam ott, majd hazakerülhet-
tem. A városban is több szalon 
munkatársa voltam, míg végül 
sikerült kialakítani a saját stí-
lusomat és szépségszalonomat.

Bagu Erzsébet, a Galaktika Szalon lelke és motorja

Frissesség, vidámság, 
szakértelem  

Mai modern világunkban egyre többször kerül előtérbe a szépség 
fogalma. Ezzel szembesülünk a tévében, a különböző hirdetéseken, 
plakátokon, hogy milyennek is kell lennie egy szép nőnek. A szépség 
azonban belülről fakad – tartja a bölcs megállapítás. Mégis keres-
sük a szépségszalonok szolgáltatásait, talán nem is csak azért, hogy 
tökéletes hajkoronánk, sminkünk, manikűrünk legyen, de egy jó 
beszélgetésre, egy kiadós feltöltődésre is vágyunk általa. 

– Kezdetben mi okozott ne-
hézséget?

– Magyar családban nevelked-
tem, amikor pedig Ungvárra kerül-
tem, ott oroszul tanítottak minket. 
Nem volt egyszerű, mert kezdet-
ben nem értettem sok mindent, de 
hamar elsajátítottam az alapokat. 
Majd, amikor Rafajnára kerültem 
dolgozni, akkor is akadtak nehéz-
ségeim. Ma már könnyebb a pá-
lyakezdőknek, mivel egy szalonba 
kerülnek, és ha elakadnak egy-egy 
folyamattal, meg tudják kérdezni 
a kollégájukat, én ellenben a falu-
ban egyedül dolgoztam mint fod-
rász, nem volt kitől segítséget kér-
jek, ha elakadtam, egyedül kellett 
mindent megoldanom. De ebből is 
tanul az ember…

– Milyen tapasztalatokat szer-
zett az eltelt évek alatt?

– Számomra mindig is öröm 
volt ebben a szakmában dolgozni. 
Persze, akadtak problémák, de úgy 
hiszem, a vidámságomnak, a len-
dületemnek köszönhetően hamar át 
tudtam jutni azokon. Egy szakem-
ber számára nem kell nagyobb bol-
dogság, mint amikor a vendégei ar-
cán az elégedettséget látja. Termé-

szetesen képeznünk is kell magun-
kat folyamatosan, ez a terület egy 
megújuló ágazat. Én is több tanfo-
lyamon vettem részt, valamint je-
lenleg is online kurzusokon mélyí-
tem a tudásomat. Egy jó fodrász-
nak minden körülmények között 
problémamegoldónak kell lennie.

– Milyen trükkjei vannak a jó 
hajápolásnak?

– A hajat minden alkalom-
mal kétszer kell kimosni. El-
sőként a portól, másodszor ön-
magáért. Azonban nem szabad 
gyakran mosni, mert van egy 
öntisztuló funkciója is. A haj 
önmagát tisztítja, ezért célsze-
rű hetente csak egyszer mosni. 

Ha többször tesszük, csak job-
ban zsírosodik. 

– Az évek alatt megnyithatta a 
saját szalonját.

– A rendszerváltás éveiben 
a barátnőmmel alapítottunk egy 
saját szalont itt Beregszászon, a 
Mikrorajonban. Majd terhes let-

tem, a szalont pedig el kellett ad-
nunk. A kétezres években meg-
nyitották itt a Galaktika nevű szó-
rakozóhelyet, ahol én szakácsként 
dolgoztam. Egyik régi ismerősöm 
kérdezte, hogy miért ez a munkám, 
hisz nagyon jó fodrász vagyok. Ek-
kor döntöttem el, hogy a szórako-
zóhely közelében lévő Galaktika 
szalonban fogok dolgozni. Az ál-

mok pedig valóra válnak, mert 
idővel megvásárolhattam a sza-
lont, és ma már teljes egészében 
én irányítom.

– Mit nyújtanak a vendé-
geknek?

– Jelenleg is fodrászként dol-
gozom a szalonban. Fordulhat-
nak hozzám a hölgyek akár egy 
hajfestéssel, akár esküvői frizura 
elkészítésével, de férfiak és gye-
rekek hajvágását is szívesen vál-
lalom. Emellett a tanulni vágyók 
is kereshetnek, fodrásztanfolya-
mokat is tartok. Sokoldalú sze-
mélyiségnek tartom magam, így 
akik egy-egy szép és tartós smink-
re vágynak, azok is bátran fordul-
hatnak hozzám. Manikűrös szak-
emberünk pedig igazán széppé va-
rázsolja a vendégek kezét. Egyéb-
ként folyamatosan keresünk mun-
katársakat, manikűrösöket, pedi-
kűrösöket, kozmetikusokat stb.

– Hogyan oldották meg a 
karanténnal járó nehézségeket?

– Nem volt egyszerű idősza-
kunk, ezt be kell valljam. Keve-
sebb vendégünk volt, egy dara-
big mi sem dolgozhattunk, de azt 
kell mondjam, pozitív élménye-
im vannak, amióta enyhébb lett a 
karantén. A vendégeink maradék-
talanul visszajárnak, és ez nagy 
büszkeséggel tölt el. Úgy érzem, 
van még miért folytassam.

– További tervek…
– Szeretnék bővíteni, fej-

leszteni. Jelenleg az Egán Ede 
pályázat segítségével szeret-
ném felújítani a szalon eszköz-
tárát. Mint említettem, szakem-
berek jelentkezését várom, akik 
egy lendületes, vidám csapatban 
dolgoznának. 

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk!

Kurmay Anita 

Szurokfű
Az oregáno néven híressé 

vált fűszerszámnak, amelyet a 
gyorséttermi láncok hoztak di-
vatba, szurokfű a közönséges 
magyar neve. A pizza fűszerke-
verékek elmaradhatatlan alkotó-
eleme. Ezenkívül leveseket, fő-
zelékeket, töltelékeket ízesíte-
nek vele. (A babból és paradi-
csomból készült ételeknek külö-
nösen jó fűszere.) Hatóanyagát, 
az igen gazdag összetételű, kis-
sé kesernyés ízű illóolajat a vi-
rágos, leveles hajtásai tartalmaz-
zák. Gyógyhatása is jelentős: te-
ája étvágygerjesztő, nyugtató és 
köhögéscsillapító. 

A mi szurokfüvünk egy mé-
terre is megnövő, évelő félcserje, 
amely kúszó tarackjaival terjed. 
(Az Origanum nemzetségnek 
egyébként 16 faja él szerte a vilá-
gon.) A legigénytelenebb fűszer-
számok közé tartozik, így olyan 
kertrészt is hasznosíthatunk vele, 
ami másra nem jó. Fényigényes 
ugyan, de félárnyékban is meg-
él. A szárazságot kiválóan tűri, 
öntözés nélkül is termeszthető. 
Kevés tápanyaggal is beéri (ám-
bár az igaz, hogy nagyobb illó-
olaj-tartalmat, és ezzel több ha-
tóanyagot csak jól megtrágyázott 
területen várhatunk tőle). Kór-
okozója, kártevője nincs. Mag-
ról, palántáról, illetve tőosztással 
szaporíthatjuk. Palántáit nyár kö-
zepén ültessük végleges helyük-
re, 50x30 centis sor- és tőtávol-
ságra. Az ültetés évében legföl-

Gyógyító fűszerek
Összeállításunkban olyan növényeket kötöttünk csokorba, ame-
lyek nemcsak jó fűszerszámok, de egyben gyógyhatásúak is. Min-
den kertben ott a helyük, már csak azért is, mert nincs teljesíthe-
tetlen igényük, kevés gondozással is beérik, miközben jó szolgála-
tára vannak a testnek, a léleknek. 

jebb egyszer vághatjuk a növényt 
(később évente kétszer).

Borsos menta
Régóta kedvelt és kitüntetett fű-

szer- és gyógynövény: a rómaiak 
például mentával dörzsölték be a 
vendégváró asztalukat – a vendég-
szeretet jeléül. Napjainkban a gyü-
mölcssaláták, joghurtos öntetek ki-
váló fűszere, de jól társítható zöld-
babhoz, sárgarépához, káposzta-
félékhez és remekül ízesíti a gyü-
mölcs- és zöldségturmix italokat, 
ivóleveket is. De gyógyhatása is 
sokoldalú. Teája hatásos megelő-
ző védőital a megfázásos, hurutos 
időszakokban. Ezen kívül általános 
görcsoldó, fájdalomcsillapító és fer-
tőtlenítő (gyulladásgátló) hatást is 
tulajdonítanak neki. Emellett a gyo-
mor kiváló karbantartója: étvágyger-
jesztő, oldja a teltségérzetet, szélhaj-
tó, sőt a krónikus bél- és gyomorhu-
rut-, valamint az epehólyag-bánta-
lom is jól orvosolható vele. 

A borsos menta kissé pirosas 
szárú, 60-80 centi magasra növő 
évelő, amely a gyökértörzsből ki-
induló, hosszú tarackjaival szapo-
rodik. A fűszerkertbe ajánlott nö-
vények között ez a legigényesebb. 
Szereti a fényt, illóolaj-tartalma már 
a tartósan borult időben is lecsök-
ken. A jó vízgazdálkodású, közép-
kötött föld az ideális számára. S bi-
zony vízigényes is, szárazságban az 
illóolaj-tartalma erősen lecsökken. 
Kifejezetten tápanyagigényes, tele-
pítésekor 3-4 kiló érett szerves trá-
gyát juttassunk ki négyzetméteren-
ként, mert akkor fejlődik szépen. 

A szélsőséges hőmérsékleti viszo-
nyok között is jól termeszthető, a hó 
nélküli, nagy hidegeket is elviseli. 
Télen a napfényes ablakban cserép-
ben vagy ládában tartva is termeszt-
hető, igaz, az ekkor képződő leve-
lei kevésbé aromásak. 

Leginkább föld alatti – 20-30 
centi hosszúra vágott – tarackjai-
val szaporítjuk, bár erre a föld fö-
lötti hajtások is alkalmasak. Fon-
tos, hogy a szaporítás céljából föl-
szedett töveket földarabolás után 
azonnal ültessük is el. A lakásban 
vagy a kertben tartott borsos men-
tát bármikor szedhetjük fűszernek. 
Legértékesebb része a levele. 

Citromfű
Már az ókori arabok, görögök, 

rómaiak is szívesen használták ezt 
az üdítő citromillatot árasztó nö-
vényt. Arábiában úgy tartották, 
hogy a citromfűből készült tea 
boldogabbá és vidámabbá teszi a 
szívet. Kiváló zöldfűszere a gyü-
mölcsleveseknek, a salátaöntetek-
nek, általában a zöld salátáknak, 
szárnyas- és vadételeknek, de jól 
ízesíti a gyümölcsös süteményeket 
is. Teája feszültségoldó, nyugtató 
hatású, és jó gyógyír álmatlanság-
ra, valamint fejfájásra is. Emész-
tési zavarok, gyomor- és bélbán-
talmak szintén jól kúrálhatók vele. 
Teája rendszeresen fogyasztva ma-
gas vérnyomásra is jó, ugyanak-
kor a depresszió elleni terápiában 
is hatásosan alkalmazható.

A citromfű fokozatosan vasta-
godó gyöktörzsű, 50-100 centimé-
terre növő évelő növény. Citromra 
emlékeztető illatú levele különfé-
le illóolajokat, cserzőanyagot tar-
talmaz. Virágai jelentéktelenek, 
illatuk azonban ellenállhatatlanul 
vonzza a méheket. Kifejezetten 
fényigényes, még a félárnyékot is 
rosszul viseli. Viszonylag jól tűri a 
szárazságot. A szikes földeken és a 
futóhomokon kívül mindenütt ter-
meszthető, de a meszes talajokon 

díszlik a legszebben. A drogot a le-
velek, illetve a hajtások tartalmaz-
zák, a legtöbbet zöld állapotukban. 
A citromfüvet szaporíthatjuk mag-
ról, illetve tőosztással. Magját vet-
hetjük késő ősszel (novemberben) 
is, fél méteres sortávolságra, így ta-
vasszal előbb kapunk fejlett, drogot 
adó növényt. De a többéves ültet-
vényt ősszel tőosztással is szapo-
ríthatjuk. 

Tárkony
Neve a görög drakon szóból 

származik, ami sárkányt jelent. Ta-
lán a sűrűn ágas-bogas küllemé-
ről, de lehet, hogy a sokfelé ágazó, 
kacskaringós gyökeréről kapta a 
nevét. Az viszont biztos, hogy már 
évezredekkel ezelőtt is ismert fű-
szere volt az Ázsia pusztáin élő né-
peknek. Borsóból, babból, krump-
liból készült levesek, főzelékek ki-
váló fűszere, de jól használható pa-
radicsom-, uborka- és káposztasa-
látákba, savanyúságokba. Teája ve-
setisztító, epehejtó és étvágyjavító. 
Mivel csökkenti a szervezet vércu-
korszintjét, fogyasztása a cukorbe-
tegeknek különösen ajánlott.

A tárkony közepes hő- és fény-
igényű (félárnyékban is termeszt-
hető), igaz, a napon nőtt példányok-
ban több a tárkonyolaj. Mivel nö-
vekedése erőteljes (másfél méter 
magasra is megnőhet) és lomboza-
ta dús, kívánja a vizet (főleg a vi-
rágzás előtti időben), azonban nyir-
kosabb fekvésű területeken öntözés 
nélkül is termeszthető. Tápanyag-
igénye is nagy, igen meghálálja, ha 
telepítés előtt érett szerves trágyá-
val töltjük föl a talaját. Mivel ritkán 
hoz magot és az is nehezen csírá-
zik, tőosztással szaporítjuk. A több-
éves töveket késő ősszel vagy kora 
tavasszal ássuk ki, daraboljuk föl. 
Egy-egy tő 4-8 gyökeres (egy-két 
rügyes) darabot ad, ezeket ültessük 
el 50 x 50 centis sor- és tőtávolság-
ra. A hajtásokat legalább 10 centis 
csonk visszahagyásával vágják le. 

Az újra sarjadó hajtások a fagyok 
előtt még egyszer megszedhetők. 

Kakukkfű
Görög neve bátorságot je-

lent, az ókori nép körében a bá-
torság jelképe volt. Mivel köny-
nyítik a zsírok emésztését, a ne-
héz, zsíros ételek, a mindenféle 
sültek, a hurka, a kolbász, a töl-
tött káposzta ízesítésére elsőren-
dű, de jól fűszerezi az olyan ne-
hezebben emészthető leveseket 
is, mint a bab-, borsó-, krumpli-, 
paradicsomleves. Petrezselyem-
mel keverve kitűnő fűszeres va-
jat készíthetünk belőle. (Mint ár-
talmatlan fűszer, a diétás étrend-
be is jól beilleszthető). De az ola-
szos mártások, pizzák kedvelt fű-
szere is. Teája köptető, légúti fer-
tőtlenítő, görcsoldó hatású. 

A kakukkfű lassan növő éve-
lő. Napsütötte és szélmentes hely 
az ideális számára, az árnyékra 
nagyon érzékeny. (Ha egy kicsit 
is éri az árnyék, máris leáll a nö-
vekedésében). Ültethetjük falak 
mellé és sziklakertbe is. Cserép-
ben a lakásban is tarthatjuk, a 
legnagyobb helyen, és csak mér-
sékelten öntözve. 

Tavasszal magvetéssel sza-
poríthatjuk, magvait mindjárt a 
kertbe, állandó helyére is vet-
hetjük. Júliusban- augusztusban 
a jól fejlett anyatőről szedett haj-
tások dugványozásával is szapo-
ríthatjuk. Az idős töveket ősszel 
tőosztással újíthatjuk meg (de az 
erősen fásodott részeket ne hasz-
náljuk föl). Az ültetés évében le-
hetőleg ne szedjünk levelet a ka-
kukkfűről, hanem csak a követ-
kezőben. Ha szárítmányt aka-
runk készíteni, a virágzás kezde-
tén szedjük meg a növényt (mert 
ekkor a legtöbb benne a ható-
anyag), és egész hajtásrészeket 
vágjunk le róla. 

Bodnár István 
kertészmérnök



Csütörtök Szeptember 9.

Köszöntjük Ádám, Dominik nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 6.

Köszöntjük Zakariás nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 7.

Köszöntjük regina nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 8.

Köszöntjük Mária, adrienn nevű olvasóinkat!

2021. 
szeptember 1.8 Heti műsor

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:50 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:05 Autogram
01:50 Bosszú

Török filmsor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Csapdába csalva
13:10 A del Monte 

örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:25 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

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

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

Am. dráma sor.
01:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:35 A vidéki doktor

Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb  

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Bardot, az okkal 

lázadó
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Ő és én: 

Kovács Dénes
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Őbenne
15:20 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:35 Kékfény
21:20 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

21:45 A misztérium –
21:55 Ő és én: 

Kovács Dénes
22:05 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:55 Kenó
23:10 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

00:15 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:15 A misztérium 
07:25 Ő és én: 

Ignácz Tibor
07:30 Őbenne
07:35 Mesterember
08:05 Táncház
08:35 Élő népzene
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Református 

riportok
10:55 Ortodox örömhír
11:20 Őbenne
11:30 Édes a bosszú

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

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:45 Öt kontinens
17:10 Ízőrzők: Tóalmás
17:40 Ízőrzők:

Mezőberény
18:15 ...és még 

egymillió lépés
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Az örökzöld 

örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Őbenne
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 
Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Aranyoroszlánok
05:55 Öttusa
06:30 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:55 Forma-3 – Futam
10:00 Sporthíradó
10:30 Forma-3 – Futam
11:30 Gyémánt Liga
12:30 Kékek
13:00 Sporthíradó
13:30 Építők
15:55 Forma-3 – Futam
17:00 Sporthíradó
19:50 Boxutca
20:25 Sporthíradó
20:55 FIFA 2022-es 

Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

22:55 Boxutca

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó 

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

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

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

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:30 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

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

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

Am. dráma sor.
01:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Őbenne
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 A hegyi doktor

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:35 Önök kérték
21:25 MindenkiNEK –

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

21:50 A misztérium 
22:05 A vörös ajtó

Olasz krimisor.
23:00 Kenó
23:10 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.
00:10 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

01:15 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

02:05 Új idők, új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Planet 21
06:40 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

07:35 A misztérium
07:40 Ő és én: 

Lőrincz György
07:45 Őbenne
07:55 Mesterember
08:25 Táncház
08:55 Élő népzene
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Evangélikus 

magazin
10:55 Jóemberek
11:10 Találkozás
11:20 Őbenne
11:35 A szigetvári 

vértanúk
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:10 Család'21
14:35 Novum
15:05 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők: Szulok
17:40 Ízőrzők:

Galgahévíz
18:15 ...és még 

egymillió lépés
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Poén Péntek 

Válogatás
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Őbenne
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:30 FIFA VB 2022 

magazin
11:00 FIFA 2022-es 

Labdarúgó Vi-
lágbajnokság se-
lejtező

13:00 Sporthíradó
13:30 Gyémánt Liga
16:25 Boxutca
17:00 Sporthíradó
17:15 Asztalitenisz 

magazin
17:45 Hajime
18:25 Fradi Tv
18:55 FIFA 2022-es

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selejtező

21:00 Sporthíradó
21:30 Fradi Tv
22:05 Forma-3 – Futam

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:15 Így készült: Toxi 

koma – egy új 
magyar mozifilm 
kulisszatitkai

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

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:30 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

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

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

Am. dráma sor.
01:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Őbenne
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Isten hozta, 

őrnagy úr!
Magyar játékfilm

22:20 MindenkiNEK – 
Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus ese-
ményeiről

22:45 A misztérium
23:05 Kenó
23:06 A legyőzhetetlen

Német játékfilm
01:15 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 MindenkiNEK – 

Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus ese-
ményeiről

07:35 A misztérium
07:45 Ő és én: Boncsér 

Gergely
07:50 Őbenne
07:55 Mesterember
08:25 Táncház
09:00 Élő népzene
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Rome Reports  

Vatikáni híradó
11:00 Kereszt-Tények
11:10 Református 

ifjúsági műsor
11:20 Baptista 

ifjúsági műsor
11:30 Őbenne
11:45 Tengerparti gyár

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

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Medina
17:55 Ízőrzők: Törtel
18:30 1100 év Euró-

pa közepén: 
Észak és Dél 
Dalmácia

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Őbenne
21:40 Ridikül
22:35 Kettesben a zon-

gorával  Ránki 
Dezső világa

23:35 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz

06:30 Sporthíradó
07:30 Asztalitenisz 

magazin
08:00 UEFA Bajnokok

Ligája
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
15:30 Fradi Tv
16:00 Gyémánt Liga
17:00 Sporthíradó
17:10 Kerékpártúra
17:45 Felvezető műsor:

Kézilabda
18:00 K&H női 

kézilabda liga
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:40 FIFA 2022-es

Labdarúgó vi-
lágbajnokság eu-
rópai selejtező

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó  

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

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

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

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:30 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

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

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

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Őbenne
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:35 Fábry
21:45 MindenkiNEK –

Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus ese-
ményeiről

22:10 A misztérium 
22:30 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:55 Kenó
23:05 A mérkőzés

Magyar filmdráma
00:55 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 MindenkiNEK –

Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus ese-
ményeiről

07:35 A misztérium
07:40 Ő és én: Deák

Molnár Edina
07:45 Őbenne
08:00 Mesterember
08:30 Táncház
09:00 Élő népzene
09:25 Élő népzene
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Új nemzedék
10:55 Találkozás
11:05 Jó emberek
11:20 Őbenne
11:25 Drága kisfiam!

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:40 Kvartett
14:15 Planet 21
14:35 Noé barátai
15:10 Család-barát
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Csemő
17:55 Ízőrzők: Abasár
18:25 1100 év Európa

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Őbenne
21:40 Ridikül
22:35 Éden a 

Csúnyaföldön
23:35 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz

06:30 Sporthíradó
07:30 Hajime
08:00 FIFA 2022-es 

Labdarúgó Világ-
bajnokság selejtező

10:00 Sporthíradó
10:30 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selejtező

12:25 Asztalitenisz 
magazin

13:00 Sporthíradó
13:25 Kerékpártúra
13:55 Pecatúra
14:30 Sportlövészet
15:00 Vollé!
15:30 Skipper
16:00 Gyémánt Liga
17:00 Sporthíradó
17:10 Napos Oldal – 

DVTK
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 K&H férfi kézi

labda liga
19:35 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 FIFA 2022-es

Labdarúgó vi-
lágbajnokság 
európai selejtező

22:00 Sporthíradó



Szombat Szeptember 11.

Köszöntjük Teodóra, Igor nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 12.

Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 10.

Köszöntjük nikolett, Hunor 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

2021. 
szeptember 1. 9Heti műsor

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó  

Késő esti kiadás
23:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

00:25 Itthon nyaralunk 
 Visegrádi ősz

01:10 Ocean's 8 - Az év-
század átverése
Am. akcióvígjáték

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:30 Viharos szívek
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

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

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

Am. dráma sor.
01:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Drága doktor úr

Olasz vígjátéksor.
14:20 Almárium
15:10 Őbenne
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.

20:35 Chiara Lubich
- A szeretet min-
dent legyőz

22:20 MindenkiNEK – 
Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus 
eseményeiről

22:50 A misztérium
22:55 Kenó
23:05 Az új élet ígérete

Olasz családi filmsor.
00:55 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Planet 21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 MindenkiNEK – 

Összefoglaló az 
Eucharisztikus 
Kongresszus 
eseményeiről

07:35 A misztérium
07:40 Ő és én: Beke Csilla
07:45 Őbenne
07:55 Mesterember
08:25 Táncház
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Isten kezében
11:15 Őbenne
11:20 A vén bakancsos 

és a fia, a huszár
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Kincskereső
14:40 Multiverzum
15:10 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők: 

Apátfalva
17:45 Ízőrzők: 

Balatonendréd
18:20 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Magasiskola

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Őbenne
21:40 Ridikül
22:35 Aranyok aranya
23:05 Aranyok aranya
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

06:30 Sporthíradó
07:40 Pecatúra
08:15 K&H férfi 

kézilabda liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Napos Oldal – 

DVTK
11:00 FIFA 2022-es 

Labdarúgó vi-
lágbajnokság eu-
rópai selejtező

13:00 Sporthíradó
13:30 Gyémánt Liga
14:25 Forma1 – 1. 

szabadedzés
15:40 Boxutca
16:15 Forma 2 - 

Időmérő edzés
17:00 Sporthíradó
17:15 Női labdarúgó

magazin
17:45 M4 Stúdió: Forma1
18:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
19:15 M4 Stúdió: Forma1
19:30 Péntek Esti Foci
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:45 Forma 2 - 

Időmérő edzés

05:00 A pampák királya
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:00 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:30 Teleshop
10:25 Brandmánia
11:15 Így készült:

Toxikoma – egy 
új magyar mo-
zifilm kulissza-
titkai

12:00 Autogram
12:45 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

13:55 Halálos fegyver
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

15:05 John Carter
Am. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:05 A mi kis falunk - 

másképp
22:15 Amit nem akarsz 

tudni a szüleidről
Amerikai vígjáték

00:10 Pokoli éden
Amerikai thriller

02:25 Bosszú
Török filmsor.

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

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

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

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:00 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:30 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:00 Trendmánia
09:40 #KandászMamik 

 Szülőszoba és 
minden, ami 
család 2021

10:15 #Újraindulás
10:55 Új ház épül
11:30 Poggyász
12:10 Innovátor
12:45 Zöld Gömb 

Vertikál Kupa
13:25 Bor, mámor, 

Provence
Am. dráma film

15:55 Columbo
Am. krimi film

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

leszek!
22:00 Tőrbe ejtve

Am. krimi film
01:00 Randiméter

Német vígjáték film

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
08:00 Térkép
09:35 A világörökség 

kincsei
09:55 A világ 

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

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők:

Sződliget

13:25 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

14:25 Partitúra: 
Százhalombatta

15:25 Szűz Mária kép
mására teremtve

16:25 Őbenne
16:26 A misztérium
16:40 NEK  szentmise 

és körmenet köz-
vetítése - Kossuth 
tér  Hősök tere

21:20 SzerencsePerc
21:21 Szerencse Szombat
22:10 Kenó
22:20 Mária Magdolna

Angol játékfilm
00:20 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

02:10 Új idők új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
07:00 MindenkiNEK – 

Összefoglaló 
az Euchariszti-
kus Kongresszus 
eseményeiről

07:25 Őbenne
07:30 Hajnali 

gondolatok
07:35 Kincskereső
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?! - 

válogatás
09:20 Négy szellem
10:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:40 Őbenne
10:45 Öt kontinens
11:10 Fotó Háber

Magyar bűnügyi 
film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Mert, kell egy

hely. Torockó, 
Duna napok ösz-
szefoglaló

20:20 K&H férfi 
kézilabda liga

22:05 Őbenne
22:15 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Négy szellem
02:25 Szűz Mária kép

mására teremtve

05:00 FIFA VB 2022 
magazin

05:30 Napos Oldal – 
DVTK

05:55 Gyémánt Liga
06:55 Forma 2 - 

Időmérő edzés
07:45 Bringasport
08:10 Szabadidő
08:45 Forma 2 – Futam
11:55 Forma1 – 2. 

szabadedzés
13:10 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:30 Forma 2 – Futam
16:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:30 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Góóól!

05:00 A pampák királya
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Star Wars: 

Ellenállás
Am. animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:25 Itthon nyaralunk 

 Visegrádi ősz
12:10 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:40 Házon kívül
13:15 A kicsi kocsi újra 

a régi
Am. kalandvígjáték

15:20 A hihetetlen család
Am. animációs ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

22:00 A Partiállat
Amerikai vígjáték

00:25 Portré
01:10 Lepattant a fater, 

zúzzuk le a kecót!
Amerikai vígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

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

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

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:00 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:30 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:00 KutyaSuli
09:40 ÉletTerek
10:15 Több mint TestŐr
10:55 SuperCar
11:30 Életmódi
12:10 Brandépítők 2021
12:45 Konstruktíva
13:25 Mancs

Magyar kaland film
15:25 Az elveszett frigy /

láda fosztogatói
Am. akció film

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

leszek!
22:00 A szürke ötven 

árnyalata
Amerikai drá-
ma film

00:55 Legenda
Angol dráma film

04:25 Fejezetek egy
életútból  Port-
réfilm Keserü 
Katalinról - 
MMA portré

05:15 Édes anya
nyelvünk

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar szentek 

és boldogok - 
Szent László ki-
rály

07:20 A misztérium
07:30 NEK  zárómise 

közvetítése  Hő-
sök tere

09:00 Csakis együtt 
- Ferenc pápa 
meglepetése

14:40 Őbenne
14:45 Jumbó - Egy hí-

res elefánt élete
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:15 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:45 Marley meg én

Angol családi film
21:40 A mi urunk 

testvére
Játékfilm

23:40 Kenó
23:45 Örökké
Játékfilm
01:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsorozat

02:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátékso-
rozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Világ
07:35 Őbenne
07:45 Multiverzum
08:15 Mesterember
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:20 Ízőrzők:

 Sződliget
10:55 Térkép
11:20 Őbenne
11:30 Szerelmes 

földrajz

12:05 A régi fény ra-
gyogjon  Sziget-
vár, 1566

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:00 Góóól!
19:20 Sportlövészet
22:05 Őbenne
22:15 Magyarország 

első világhábo-
rúja II. rész  A 
nagy háború

23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Élő ember  

Portréfilm 
Normantas 
Paulius fotómű-
vészről  MMA 
portré

02:25 Szevasz, Vera
Magyar játékfilm

05:00 Női labdarúgó
magazin

05:25 Szabadidő
05:55 Forma 2 – Futam
07:05 Múlt és Jelen
07:35 Forma 2 – Futam
10:45 Forma 2 – Futam
12:00 Góóól!
13:00 Jövünk!
13:30 Forma-1 – 

Nagydíj futam
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:15 Forma-1 – 

Nagydíj futam
00:20 Forma 2 – Futam
03:30 Jövünk!
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Szeretném felhívni a kedves 
termelők figyelmét: azok, akik 
a közeljövőben jó és minősé-
ges termést szeretnének ter-
melni és jövedelmezővé tenni 
a termesztést, akkor csak egy 
reális lehetőség van, 
függetlenül attól, mi-
lyen kultúrával fog-
lalkozik: az említett 
agrotechnikai köve-
telményeket be kell 
tartanunk! 

Konkrétan miről is 
van szó? Vegyük pél-
dául nálunk Kárpát-
alján az őszi kalászosok, vagy 
a kukorica termesztését. Felme-
rül a kérdés, miért egyes gazdák-
nál a terméshozam eléri a magas 
szintet, például őszi kalászosok-
ból 50-60 mázsát hektáronként, 
a kukorica terméshozama pedig 
a 10-12 tonnát. A lehetőségek 
ugyanazok, csak más a hozzáál-
lás. Tudom, hogy egy ilyen ter-
méshozam eléréséhez nagy rá-
fordításra van szükség, de egy 
magas terméshozam ezt kom-
penzálja és jövedelmezővé teszi. 

Mit is értek az agrotechnikai 
alapok alatt?

A jó termés záloga az agrotechnikai 
követelmények betartása

Legelőször is a magas termés-
hozam eléréséhez három alapve-
tő tényezőre van szükség. Az első 
tényező a kellő fajták megválasz-
tása és kiváló minőségű vetőmag 
használata. A kukoricánál különö-

sen a magas terméshoza-
mú hibridek vetése. Ezek 
a hibridek tudják a saját 
termőképességüket hoz-
ni a gyakorlatban, jól meg 
kell művelni a talajt, mert 
csak jó talajban tud a nö-
vény fejlődni. 

A második tényező, 
ami lényegesen növeli a 

termés mennyiségét és minőségét – 
a szakszerű tápanyagellátás, ponto-
sabban a kellő műtrágyák használa-
ta. A közeljövőben az a tendencia fog 
megvalósulni, hogy a szilárd komp-
lex műtrágyákat, amelyek nehezen 
oldódnak fel a talajban és emiatt ne-
hezen veszik fel a növények is, fo-
lyékony komplex műtrágyákkal fog-
ják helyettesíteni, amelyeknek a ha-
tóanyagát könnyebben felveszik a 
növények gyökerei.

A harmadik tényező – a vegy-
szerek és terméshozamnövelő sze-
rek használata. Különös figyelmet 
szeretnék fordítani a kórokozók 

(betegségek) elleni védekezés-
re az őszi kalászosoknál. E nél-
kül nem lehet elérni magas ter-
méshozamot, ezt bebizonyította 
a 2021-es esztendő is. A kukori-
cánál különös figyelmet kell for-
dítani a vegyszeres gyomirtás-
ra, mert ez döntően befolyásol-
ja a kukorica fejlődését az egész 
vegetációs időszakban (például a 
parlagfű elleni védekezés).

Az utóbbi időben a szakiro-
dalomban sokat írnak az úgyne-
vezett termésnövelő (humifild) és 
más szerek használatáról. Ezek a 
bio serkentők lényegesen befo-
lyásolják a növények fejlődési fo-
lyamatait, ezzel növelve a termés 
mennyiségét és mutatóit.

Már többször is írtam a cik-
keimben a biotrágyák használa-
táról, ami nélkülözhetetlen a mai 
mezőgazdasági termesztési tech-
nológiában. Ez az egyetlen útja a 
talaj minőségi mutatóinak növe-
lésére (humusztartalom). Ahogy 
bölcs megállapítás is tartja: ha 
nincsen jó talaj, nem is lehet vár-
ni jó termést.

 Az általam felsorolt tényező-
ket minden termelőnek reális le-
hetősége van használni a gyakor-
latban, csak akarnia kell.

Kérdéseikre szívesen vála-
szolok, hívjanak bátran telefon-
számaimon: 0503723469 vagy 
0975166318.

Novák András, a Terra Dei 
szaktanácsadója

A brokkoli fogyasztása az utób-
bi években vidékünkön is fo-
lyamatos emelkedést mutat. 
Egy rendkívül ízletes, sokol-
dalúan felhasználható zöldség-
növényről van szó, amely pá-
rolva, főve, rántva és 
ízletes krémleves for-
májában egyaránt fo-
gyasztható. A brok-
kolit leginkább táp-
anyagtartalma mi-
att termesztik. Ez a 
növény gazdag vita-
minokban és ásvá-
nyi anyagokban egy-
aránt. Jelentős az A és a Cvi-
tamin tartalma, emellett a ká-
lium, a folsav, a vas, a karotin 
és a rost tartalma sem lebecsü-
lendő. Friss és mélyhűtött álla-
potban egyaránt felhasználha-
tó, amelynek vastag, húsos szá-
ra nyersen is finom csemege.

Ismertetése
A brokkoli a káposztafélék 

családjába tartozik, amelyet a 
karfiol kistestvérének is szoktak 
nevezni. Rövid tenyészideje mi-
att másodnövényként is alkal-
mazhatjuk, és a szabadföldi ter-
mesztésen kívül a hajtatásban is 
jól beilleszthető. Mivel nem túl 
igényes, viszonylag könnyen ter-
meszthető, s ami miatt különösen 
kedvelik a karfiollal szemben, 
hogy a központi zöld rózsa levá-
gása után a levélhónaljakból még 
kisebb rózsák fejlődnek, amelyek 
a fagyokig szedhetőek.

Egyéves növény, amelynek a 
középmélyre hatoló karógyöke-
réből csak a felső 20-30 cm ré-
tegében ágazódnak szét a dús ol-
dalgyökerei, ezért a szárazság-
ra érzékenyen reagál. Levélze-
te és virágzata erősen hasonlít a 
karfioléhoz, de a szár hosszúsá-
ga viszont meghaladja a karfio-
lét. A fej, a majdani virágzat, ki-
alakulása egy kis tenyészőkúp-
pal kezdődik a növény 8-9 leve-
les állapotában.

Másodnövények a kertjeinkben. Avagy mit vethetünk, ültethetünk nyáron a kiskertünkben? (6.) 

A brokkoli termesztése
Fajtatulajdonságai

Számos fajtája ismert, amelyek 
színben (zöld, piros, fehér, lila stb.) 
és tenyészidőben (koraiak: 55-65 
napos; középhosszú: 65-75 napos, 
késeiek: 75-130 napos) különböz-

nek egymástól. Van-
nak, amelyek a karfiol-
hoz hasonlóan egyetlen 
nagy fejet képeznek, de 
létezik olyan típus is, 
amely a főrózsa eltávo-
lítása után képződő szá-
ron több kisebb, több-
ször is szedhető rózsá-
kat fejleszt.

Ha a brokkolit őszi termesztés-
re (augusztus végi, szeptember ele-
jei ültetés) másodnövényként sze-
retnénk elhelyezni a kertünkben, 
akkor rövid tenyészidejű fajtát vá-
lasszunk és legalább 4-5 hetes, táp-
kockás palántákat ültessünk.

A brokkoli igényei
A brokkoli, hasonlóan a többi 

káposztafélékhez, nem melegigé-
nyes növény. Hőigénye csírázáskor 
a legnagyobb (18–22 °C). Növeke-
déséhez a 13–20 °C körüli hőmér-
séklet elegendő. A kar-
fiollal szemben bimbós 
állapotban is jól tűri a 
nagy meleget. A hide-
get elviseli, néhány fo-
kos fagyot különösebb 
károsodás nélkül kibír. 
Hűvös, csapadékos idő-
járás és nagy páratartal-
mú levegő a legkedve-
zőbb a számára, ez teszi 
alkalmassá az őszi ter-
mesztésre. 

Közepes fényigé-
nyű. Borongós időben is egyenlete-
sen növekszik, és szép fejeket nevel. 
Az erős, tűző napfénytől nem kell 
óvni, mert rózsája a fényre nem ér-
zékeny. Gyenge árnyékban is meg-
kísérelhető a termesztése.

Vízigénye igen magas, mivel 
gyökérzete csak a talaj felső réte-
gét szövi át, ezért mélyről nem tud 
vizet felvenni. Állandóan nyirkos 

talajt igényel, így kizárólag öntö-
zött körülmények között ajánlott 
a termesztése. A talaj kiszáradása-
kor növekedése megakad, és utána 
nehezen indul meg ismét. Különö-
sen sok vízre van szüksége a bim-
bók képződésének idején. 

Morzsalékos szerkezetű, jó víz-
gazdálkodású talajokat szereti. Kö-
zömbös kémhatású (6-7 pH) tala-
jokon termeszthető. Tápanyagigé-
nye nagy, és a magas humusztar-
talom igen pozitívan befolyásolja 
a termés mennyiségét. Ha a talaj 
nem tartalmaz elég szerves anya-
got, akkor bőségesen (30-40 kg/10 
m2) adjunk szerves trágyát. A brok-
koli tápanyag-szükségletének má-
sik részét műtrágyaként juttassuk 
ki, amelyek közül különösen fontos 
a nagy nitrogénigényét (kb. 60-80 
g/m2 pétisóval) kielégíteni. Ennek 
30-40 %-át alaptrágyaként az ül-
tetést megelőző időszakban, míg 
a fennmaradó részét fejtrágyaként 
2-3 alkalommal ajánlatos kiszórni, 
amelyet a rózsafejek érésére, illet-
ve az oldalsó fejek képzésére aján-
latos időzíteni.

Termesztése
A brokkoli szaporítható közvet-

len helyrevetéssel és palántázás-

sal egyaránt, de ez utóbbi a gyako-
ribb. Ha másodnövényben gondol-
kodunk, akkor a nyár végére (ül-
tetésre) legalább 4-5 hetes palán-
tákkal kell rendelkeznünk, ahhoz, 
hogy betakarításra megfelelő mé-
retű rózsákat kapjunk. Abban az 
esetben, ha a palántákat mi ma-
gunk szeretnénk kinevelni, akkor 
a palántanevelés során törekedjünk 

arra, hogy a növekedés folyama-
tos legyen és nem szabad hagy-
ni, hogy a palánták elöregedje-
nek, mert ilyen esetben a brok-
koli csak apró, kényszerérett fe-
jeket fog teremni.

Kiültetés előtt az elővete-
mény maradványait eltávolít-
juk és a területet 20 cm mélyen 
megdolgozzuk (felkapáljuk), 
majd ezt követően elegyenget-
jük. A megmunkálás alkalmá-
val bedolgozzuk a talajba az 
érett szervestrágyát és az alap-
trágyát. Ezután kijelöljük a so-
rokat, amely egy korai fajta ese-
tében 50-60 cm, és 35-45 cm-es 
tőtávolsággal beállítjuk a kb. 5 
tő/ m2-t. A kiültetést követően el-
végezzük a beiszapoló öntözést.

Évközi ápolási munkája az 
öntözés és a gyomtalanító kapá-
lás. A kettő összehangolása na-
gyon fontos, mert az időben vég-
zett kapálás felér egy öntözés-
sel. Saját kártevője és kóroko-
zója nincsen, csak időnként a le-
véltetű fertőzés okozhat gondot. 
Amennyiben elkéstünk a magve-
téssel és a kiültetéssel, abban az 
esetben a komolyabb fagyok be-
álltáig kitolhatjuk a szedést, sőt 
egyes fajták enyhébb teleken át 
is teleltethetőek.

Szedése
Szedése némi gya-

korlatot igényel, ezért 
kezdetben inkább ko-
rábban vágjuk le a fe-
jet, mint ahogy a bim-
bók kinyílnak, mert 
ha a bimbók kinyíl-
nak (ami egyik napról 
a másikra bekövetkez-
het), a termés értékte-
lenné válik. A leszedett 
termések mélyhűtőben 
kiválóan eltarthatóak. 
A bimbós termést éles 

késsel, 20-25 cm-es csonkkal 
együtt szedjük. A főhajtás végé-
nek levágása után az oldalhajtá-
sokon kisebb, de felhasználha-
tó fejek képződnek, ezért az ön-
tözést a továbbiakban se hagy-
juk abba.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A szamóca hagyományos sza-
porítóanyaga a gyökeres palán-
ta. Ha van Önnek 34 éves sza-
mócaágya, akkor az abban álló 
tövek minden bizonnyal fej-
lesztettek ostorindákat, ame-
lyeknek a csúcsán új gyökeres 
palánták fejlődnek.

Augusztus végén, szeptem-
ber elején ezeket le lehet válasz-
tani az anyatőről és azonnal el le-
het ültetni a gondosan előkészí-
tett (megtrágyázott, felásott, el-
gereblyézett) ágyásba. A palán-
ták még az ősz folyamán meg-
gyökeresednek – némi téli taka-
rással – károsodás nélkül átte-
lelnek és már az ültetést követő 
tavasszal gyümölcsöt érlelnek.

Ha a saját kertjéből nem tud 
szamócapalántákat kitermelni, 
akkor a kertészeti áruházakban 
és a gazdaboltokban talál köte-
gelt, gyökeres palántákat. Friss 
lombozatú, erőteljes gyökérzetű 
palántákat vásároljon!

Korszerű módszer az úgyne-
vezett frigó-palánták telepítése. 
Ezeket márciusban szerezze be 
szakboltban és a lombtalan (csu-
pán gyöktörzsből és erős gyökér-
zetből álló) palántákat ültesse ki! 
Ezek három hónap múlva virágot 
fejlesztenek és gyümölcsöt szü-
retelhet róluk.

Milyen 
szaporítóanyaggal 

telepítsek szamócást?

Klorózisnak nevezzük a növé-
nyek leveleinek kóros halvány-
ságát, sárgulását.

A beteg növények lassan nö-
vekednek, a leveleik korán lehull-
nak, legyöngülnek, végül elpusz-
tulnak. A klorózist számos növé-
nyi tápanyag hiánya vagy fölösle-
ge idézheti elő, de a gyakorlatban 
legtöbbször az ún. vasklorózis for-
dul elő. Ennek okozója a talajban 
levő túl sok mész, amely megaka-
dályozza a vas felvételét.

A klorózist vaskészítmények 
kiöntözésével vagy kipermete-
zésével tudjuk meggyógyítani. 

Mi okozza a 
klorózist?

A jelenség észlelése után minél gyorsabban öntözzünk ki a beteg nö-
vény körül vasgálicból, illetve permetezzünk más vastartalmú készít-
ményekkel. A kerti növények elemi vasat nem képesek felvenni és 
hasznosítani, ezért rozsdapor kiszórásával, vasszögek beverésével 
csak a legendákban lehet eredményesen védekezni a klorózis ellen.

Vannak kifejezetten mészkerülő kerti növényeink (liliomfa, 
havasszépe, erika), ezeket nem szabad meszes talajba ültetni, mert 
rövidesen sárgulni fog a lombozatuk és elpusztulnak. Általános sza-
bály, hogy minden növényt olyan helyre kell ültetni, ahol megtalál-
ja az optimális életfeltételeket!

Sajnos a házikertekben is jelentkezik egy újonnan megjelent sző-
lőbetegség, amely a tőkék elhalását okozza. Védekezni azért lehet!

Sajnálatosan terjed a szőlőtőkék egy új betegsége, a szőlőlevelek 
aranysárgulása. 
A gyorsan terje-
dő fitoplazmás 
be tegség  e l -
len az egyet-
len védekezé-
si mód jelenleg 
a fitoplazmát 
terjesztő ame-
rikai szőlőka-
bóca elleni per-
metezés, rovar-
irtó permetező-
szerrel.

Ugyancsak 
gyorsan terjed 
a házikertekben a lepkekabóca nevű rovar is, amely azért különö-
sen veszélyes, mert válogatás nélkül minden növényt megtámad és 
tönkreteszi azokat. Először a jellegzetes, halványszürke bevonatával 
hívja fel a figyelmet! Gyors védekezés szükséges, mert a rovar min-
den növényt (gyümölcsfákat, zöldségféléket, dísznövényeket) meg-
támad és a termésüket fogyaszthatatlanná teszi! Védekezés: Fendona 
vagy Decis nevű rovarirtó szer ki-
permetezésével lehetséges.

Aranysárgulás pusztítja a szőlőt



2021. 
szeptember 1. 11Kékfény – Sport

Még több információ a karpatinfo.net-en

SPorTKrIMI

rovatvezető: Jakab Lajos

Az ukrajnai kamaszok közül egyre töb-
ben vesznek részt egy veszélyes kihí-
vásban. A tét: még több követő és még 
több like...

A legújabb őrület szerint a fiatalok-
nak a kamerák előtt kell lenyelniük a 
mosókapszulákat. Az orvosok elmond-
ták, hogy havonta 15–20 gyerek is kór-
házba kerül a „kísérlet” miatt, mely fo-

Veszélyes kihívásban vesznek részt ukrajnai 
gyerekek

kozott nyáltermelést, nyelési nehézsége-
ket, nyálkahártya-duzzanatot, hányást, 
étvágytalanságot, lázat és légzési nehéz-
séget okoz.

Az egészségügyi dolgozók arra kérik 
a szülőket, hogy figyelmeztessék gyerme-
keiket a bajra, ám ha mégis megtörtént, 
azonnal hívják ki a mentőt, hívja fel a fi-
gyelmet a goloskarpat.info.

Magyarországon elfogtak a rendőrök 
egy 23 éves ukrán nőt, aki öt migránst 
vitt az autójában az M6os autópályán.

A Bátaszéki Autópálya Alosztály 
egyenruhásai – a Nemzeti Nyomozó Iro-
da Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály 
Székesfehérvári Osztály munkatársainak 
jelzése alapján – 2021. augusztus 25-én 13 
óra 56 perckor az M6-os autópálya Buda-
pest felé vezető oldalán, a 92-es kilomé-
terszelvényben, a Dunaföldvári pihenő-
ben ellenőriztek egy cseh rendszámú autót, 
írta a Police.hu. A járművet egy ukrán ál-
lampolgárságú nő vezette, aki öt, magukat 
kurd állampolgárnak valló személyt szállí-

Ukrán embercsempész nő akadt horogra
tott. A külföldiek személyazonosságukat, 
illetve magyarországi tartózkodásuk jog-
szerűségét hitelt érdemlően igazolni nem 
tudták. Munkatársaink a sofőrt, valamint 
az utasokat elfogták és előállítják.

Az illegális migránsokat a hatályos 
magyar jogszabályok értelmében vissza-
kísérik az ideiglenes biztonsági határzár-
hoz. A jármű vezetőjével szemben a nyo-
mozók embercsempészés bűntett elköve-
tésének gyanúja miatt eljárást indítanak.

Az embercsempészés bűntett alapeset-
ben egytől öt évig, minősített esetben akár 
öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő.

A bűnözők „vállalkozása” 2019–2021 
között működött az állami vízgazdasá-
gi vállalatok vezetőinek köszönhetően, 
adta hírül a mukachevo.net.

Vanda Miljo, az Ukrán Biztonsági 
Szolgálat (SZBU) kárpátaljai szóvivője 
elmondta, hogy egy vízgazdasági vezetőt 

Illegálisan bányásztak homokkavicsot 
Kárpátalján

és két vállalkozót törvénytelen homokka-
vics-bányászattal gyanúsítanak.

„A kitermelésben 12 helyi vállalko-
zó vett részt. Nem teljes két év alatt több 
mint 250 ezer köbméter homokkavicsot 
bányásztak, melynek értéke több mint 
250 millió hrivnya” – közölte a szóvivő.

Baleset történt a Rahói járásban au-
gusztus 28án – közölte a mukachevo.
net hírportál. Egy Audi és gy Lada 2107 
ütközött Nagybocskónál.

Mint kiderült, az autók nagy sebes-
séggel ütköztek frontálisan, aminek 
következtében a Ladát vezető férfi és 

Halálos baleset történt a Rahói járásban
a vele utazó gyermek kórházba került.

A Lada 41 éves sofőrje az intenzív osz-
tályon életét vesztette, a vele utazó hatéves 
kiskorút a vizsgálatok után hazaengedték. 
Az Audi volánja mögött ülő 18 éves fiatal 
sérülés nélkül úszta meg az esetet. A fia-
tal józan volt a baleset idején.

Közlekedési baleset történt a Kijev–
Csap autóúton Alsóverecke közelében 
augusztus 27én – számol be a pmg.ua 
hírportál.

Az előzetes információk szerint egy 
MAN típusú teherautó sofőrje elvesztet-
te uralmát gépjárműve felett, áthajtott a 

Teherautó és kisbusz ütközött a Kijev–Csap 
autóúton

szembejövő sávba, ahol összeütközött egy 
szabályosan közlekedő Mercedes Vito kis-
busszal. A baleset következtében a busz 
négy utasa megsérült, őket a Volóci Köz-
ponti Kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit vizs-
gálják.

Több mint 3 millió hrivnya értékű ra-
kományt akartak illegálisan behozni 
az országba. 

A Kárpátaljai Vámhivatal és a csem-
pészellenes osztály munkatársai megaka-
dályozták egy gyanús szállítmány tör-
vénytelen behozatalát Ukrajna területé-
re. A sofőr által felmutatott okmányok-
ban az szerepelt, hogy a szállítmány egy 
kínai vállalattól érkezett, a vásárló pedig 
egy Donyeck megyei cég. Ezenkívül a bú-
torok és tartozékaik származási helyeként 
az Európai Unió volt feltüntetve. A vámo-

Hárommillió hrivnya értékű szállítmányt 
foglaltak le a vámosok Kárpátalján

soknak gyanús volt a kínai vállalat szere-
pe a rakományt illetően, ezért olasz kol-
légáikhoz fordultak segítségért az adatok 
ellenőrzése céljából. Az olasz vámszolgá-
lat azonosította a feladót és a vásárlót is, 
s azt is kiderítette, hogy a szállítmány ér-
téke magasabb a dokumentumokban fel-
tüntetett összegnél.

A hatóságok lefoglalták a több mint 3 
millió hrivnya értékű rakományt, az esetről 
pedig jegyzőkönyvet állítottak ki. Az eset-
tel a bíróság foglalkozik majd – olvashatjuk 
az Ukrajnai Vámhivatal Facebook-oldalán.

A técsői járási Alsókálinfalva (Калини) 
településen egy Volkswagen Passat típu-
sú gépkocsi sofőrje elütött egy gyerme-
ket, majd egy melléképületnek hajtott, 
adja hírül a zk.gov.ua. A baleset követ-
keztében a kiskorút és az autó két sérült 
utasát a kórházba szállították.

A rendőrökhöz augusztus 25-én érke-
zett bejelentés az Alsókálinfalván történt 
balesetről. A helyszínre érkezett nyomo-
zók megállapították, hogy a Volkswagen 

Kiskorú gyermeket gázolt el egy sofőr 
Kárpátalján

dombói (Дубове, Técsői járás) illetősé-
gű sofőrje elütött egy kislányt. Ezután a 
sofőr egy melléképületnek hajtott. A bal-
esetben megsérült a 11 éves técsői kislány. 
Kórházba került a gépkocsi sofőrje és 25 
éves utasa is.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak. 
Az illetékes hatóságok vizsgálják a bal-
eset pontos okait és körülményeit – jelen-
tette a Kárpátaljai Megyei Rendőrség saj-
tóosztálya.

A hatodik forduló egyik legnagyobb 
meglepetését szolgáltatta az orszá-
gos élvonalbeli labdarúgóbajnokság-
ban a Minaj FC. A kárpátaljai együt-
tes a Bajnokok Ligája csoportkörébe 
jutott Sahtar Donyeck ellen ért el érté-
kes döntetlent.

A játéknap másik hatalmas meglepe-
tését a legutóbb a Minajt 1-0-ra legyő-
ző újonc Veresz Rivne szolgáltatta azzal, 
hogy az élcsapatnak számító Gyeszna 
Csernyihiv vendégeként nyert 4-0-ra (!).

Mégsem ez volt a forduló legnagyobb 
arányú sikere, hisz a másik ukrán BL-
résztvevő Dinamo Kijev hét góllal küldte 
haza a nemrég még a nemzetközi kupában 
szereplő Kolosz Kovalivkát.

Eredmények: Minaj – Sahtar Donyeck 
1-1, Csornomorec Odessza – Olekszandrija 

2-2, Inhulec Petrove – FK Mariupol 3-0, 
Metaliszt Harkiv – Dnyipro 1-2, Dinamo 
Kijev – Kolosz Kovalivka 7-0, Gyeszna 
Csernyihiv – Veresz Rivne 0-4, Ruh Lviv 
– FK Lviv 1-0, Zorja Luhanszk – Vorszkla 
Poltava 1-0.

A Debrecen ellen vigasztalódott a Fradi

A BLfőtáblás Sahtartól csent pontot 
a Minaj FC

A címvédő Dinamo Kijev 16 ponttal 
vezeti a tabellát az egyformán 13 pontos 
Sahtar és Dnyipro előtt.

Az 5 pontjával a 16 fős mezőnyben 
12. helyezett Minaj FC a vb-selejtezők 
miatt beiktatott szünet miatt legközelebb 
szeptember 9-én lép pályára, amikor is a 
7. fordulóban a hozzá hasonlóan az alsó-
házhoz tartozó Csornomorec Odesszát lát-
ja vendégül.

***
Az NB-I-ben az 5. fordulót rendezték. 

Bár ismét hátrányba került, de sikerült újra 
fordítania a Ferencvárosnak, amely a Deb-
recen ellen gólokban gazdag találkozón 
nyert a Bajnokok Ligájától való búcsúzá-
sát követően.

Eredmények: ZTE – Honvéd 1-3, 
Kisvárda – Mezőkövesd 2-0, FTC – Deb-

recen 4-2, Mol Fehérvár – MTK 2-1, 
Gyirmót – Puskás Akadémia 0-1, Paks 
– UTE 2-1.

A tabellát a Kisvárda vezeti 12 pont-
tal a 9 pontos Puskás és 8 ponttal harma-
dik Fehérvár előtt.

Néhány sorban
Továbbra is győzelem nélkül áll az or-
szágos másodosztályú labdarúgó-bajnok-
ságban az Ungvári FC. A megyeszékhelyi 
együttesnek a 6. fordulóban a pontszerzés 
sem jött össze.

Mint ismeretes, a sorozatos vereségek 
miatt Mihajlo Ivanicja beadta lemondá-
sát, aki helyett Bohdan Blavackij vette át 
a csapatot. Nagy érvágást jelentett az ung-
váriak számára, hogy az együttes vezér-
egyéniségének számító Adrian Pukanics is 
távozott a klubtól. A 38 éves játékos a má-
sod- és harmadosztályban az elmúlt két év 
során 50 mérkőzésen 19 góllal járult hoz-
zá az ungváriak sikereihez.

Az Ung-parti együttes a hétvégén le-
játszott játéknapon a Kramatorszk vendé-
geként szenvedett 3-2 arányú vereséget (a 
vendégek találatait Hajducsik és Skinder 
szerezték), és legközelebb egy hét múlva, 
hazai környezetben a Poliszja Zsitomir el-
len kísérelheti meg első győzelme meg-
szerzését.

A másodosztályú pontvadászat tabellá-
ját az eddig hibátlan Metaliszt Harkiv ve-
zeti 18 ponttal, míg másik végletként az 
Ungvári FC szerepel egyetlen megszer-
zett ponttal.

***
A harmadosztályban remekül kezdő 
Munkácsi FC sem képes kilábalni siker-
telen szériájából.

A Latorca-partiak a 6. fordulóban az 
élcsoporthoz tartozó Epicentr Dunajivci 
otthonában kaptak ki 3-1-re. Érdekesség, 
hogy Lucskának a 35. percében szerzett 
góljával a vendégek egészen a második 
félidő közepéig vezettek, a hajrában vi-

szont három gólt szerezve fordítottak a 
vendéglátók.

A harmadosztályú bajnokság A-cso-
portjában a Munkácsi FC 7 pontjával 
a 9. helyet foglalja el, és a szeptember 
5-én sorra kerülő 7. fordulóban a pont 
nélkül sereghajtó Lubomir csapatát lát-
ja vendégül.

***
A női röplabda Európa-bajnokságon a 
nyolcaddöntőben búcsúzott a további 
küzdelmektől a magyar és az ukrán vá-
logatott.

A magyarok a világ- és Európa-baj-
nok Szerbiától kaptak ki 3-0-ra, míg Uk-
rajna Lengyelországgal szemben maradt 
alul 3-1-re.

***
A labdarúgó Bajnokok Ligája play off kö-
rében az FTC kettős vereséggel búcsúzott 
a svájci Young Boys együttesével szem-
ben, így az Európa Liga csoportkörébe ke-
rült, ahol a Bayer Leverkusen, a Betis és 
a Celtic lesznek az ellenfelei.

A Sahtar Donyeck az idegenbeli 1-0-ás 
győzelme után hazai környezetben hosz-
szabbítás után 2-2-re végzett a Monaco 
ellen, így bejutott a csoportkörbe. Ott az 
Inter, a Real Madrid és a moldáv Sheriff 
Tiraspol lesznek az ellenfelei.

Az ukrán bajnok Dinamo Kijev a Bar-
celona, a Bayern München és a Benfica 
ellenében harcolhatja ki a továbbjutást.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-kupa 
döntőjében a Mezőgecsei Baktyanec dia-
dalmaskodott, miután a beregszászi finá-
léban 2-1-re legyőzte a Beregvidék csa-
patát.

Négy Fradi gólnak is örül-
hetett a Groupama Aréna 
szurkolóserege
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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 mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          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.: 0987050320. 

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

Ház eladó

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

Macsolán a Fő út 39. sz. alatt 
eladó egy 151,6 négyzetmé-
teres négyszobás, összkom-
fortos családi ház (gázkazá-
nos cirkó), kiépített gazdasá-
gi udvar, a telek művelhető 
területekkel együtt 0,6 ha. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38099-7742781. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. 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: 
0508065087. 

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. Ked-
vező áron. Mob.: +38050-
5385374. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Beregszászban eladó egy 
68 m2-es, összkomfortos, 3 
szobás, hőszigetelt fém-mű-
anyag nyílászárókkal felújí-
tott családi ház. A fűtés gáz-
kazános cirkó megoldású, a 
melegvíz-ellátást gázbojler 
biztosítja. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-6949178. 

bérlés

Beregszászban a Munká-
csi úton 2 vagy 3 főisko-
lás vagy szakipari líceum-
ban tanuló diáklány vagy fiú 
számára albérlet kiadó a ta-
nulmányi idő végéig. Tel.: 
+38099-1983342 (Sándor). 
Beregszászban házat bé-
relnék hosszú távra. Mob.: 
066-0369264. 

egyéb jármű

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

Hangszerek

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

Utcáról, kertből, udvar-
ból veszélyes fa kivágását 
és sövény nyírását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-

re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
Email: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
Email: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+380662850283. Ema-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nagyszőlősön. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. Email: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászban bolti elárusí-
tót keresünk. Mob.: +38095-
5711816. 

Takarító kolléganőt 
felveszünk betanítás-
sal: 1000 Ft/óra, brut-
tó.  Feladatok: üzlet 
polcainak portalanítá-
sa, lemosása; termékek 
portalanítása, fényesí-
tése; kirakati polcok, 
üvegek tisztítása kint 
és bent; padló tisztán 
tartása, felmosása, fé-
nyesítése; mosdó, zu-
hanyzó, WC takarí-
tása, teljes fürdőszo-
ba; kozmetikai helyi-
ség teljeskörű takarí-
tása; termékek címké-
zése, beárazása; pénz-
tár kezelése; üzlet nyi-
tása, zárása; vásárlók 
teljeskörű kiszolgálá-
sa; eladói tevékeny-
ség is. Feltétel: magyar 
útlevél. Jelentkezés: 
fényképes bemutatko-
zóval és elérhetőséggel: 
faurhada@gmail.com. 

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

Beregszászban idősgon-
dozást vagy takarítást vál-
lalok egy családnál. Tel: 
066-6647212. 

Munkát vállalok: bébi-
szitter, idősgondozás vagy 
takarítást hétköznap. Mob.: 
066-1799852. 

Állásajánlat! Segédmun-
kás munkakörben kere-
sünk kollégákat rétsági 
fűrészüzemünkbe, be-
jelentett állásra. Szállás 
biztosított! Érdeklőd-
ni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen 
vagy +36209819210 te-
lefonszámon. 

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

Autószerelőt és karosz-
szérialakatost keresünk 
Zalaegerszegre! Végzett-
ség nem szükséges! Lé-
nyeg, hogy értsen a szak-
mához! Fő autó típu-
sunk Fiat Ducato! Szál-
lást biztosítunk! Fizetés: 
1500 Ft/óra. Viber elér-
hetőség: +36706280440. 
Facebook: Popishop 
Mozgóbolt. 

M a g y a ro r s z á g i  L a 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett felszolgá-
lót keres azonnali belé-
péssel. Szállás, étkezés 
megoldott. Érdeklődés, 
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

M a g y a ro r s z á g i  L a 
Contessa Kastélyhotel 
szakképzett szakácsot 
keres azonnali belépés-
sel. Szállás, étkezés meg-
oldott. Érdeklődés, ön-
életrajz: marketing@
lacontessa.hu email cí-
men, vagy Herczeg And-
rea +3630-7688576 szá-
mon lehet. 

Eladó egy fürdőszobai ön-
töttvas kád (csugun). Mob.: 
+38066-5605813. 

bútor

Beregszászban eladó egy 
megrendelésre készített ko-
mód (1,2x 0,45 méter). Mob.: 
095-9023953. 

Beregszászban eladó egy 
kétajtós ruhásszekrény, 
könyvespolc (120x220m), 
tizenkét személyes asztal és 6 
szék, 2x3m-es szőnyegek, ki-
sebbek is, és egy egyszemé-
lyes ágy. Tel: 095-9206222. 
Szekrénysor (5m), fara-
gott szekrény, diófa ágyne-
műtartó, 4 ajtós ruhásszek-
rény, ágyfunkciós sarokülő 
eladó Beregszászban. Mob.: 
+38095-5760888. 
Eladó egy íróasztal, há-
rom szék, egyajtós szekrény, 
konyhai faliszekrény. Mob.: 
+38066-5605813. 

barkács, szerszám

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

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
armatúra vasak, 3-4 méteresek, 
deszkák, 5-7 méteresek, fóli-
ának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó boroshordók: 300 lite-
res, 65 literes. Ugyanitt káposz-
tagyalu és káposztáshordó, 100 
literes, valamint szőlődaráló és 
szőlőprés. Mob.: 066-8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Új vetőgép eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 

növény

Alba szamócapalánta eladó. 
Mob.: 096-7293367. 

baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkímélt 
állapotú összecsukható négy-
kerekű babakocsi. Nagyon ol-
csó áron. Mob.: 095-3260426. 

Sport, hobbi

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38099-3515519.
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Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyar-

ország Innovációs és Technológiai Minisztériuma 
által folyósított támogatás felhasználásával ösz-
töndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú 
oklevelek (diplomák) és PhD/DLA fokozatok uk-
rajnai honosításának támogatására ukrán állampol-
gárságú, magyar nemzetiségű személyek számára 
a 2021. évben.

Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán ál-
lampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki 

– valamely magyarországi felsőoktatási intézmény-
ben megszerzett

– felsőoktatási alapképzéses (BsC), egységes, osz-
tatlan képzéses vagy mesterképzéses (MsC) vagy dok-
tori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen 
honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

A jelentkezéseket 2021. július 12től lehet be-
nyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének 
határideje: 2021. szeptember 9. 12:00 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypót-
lásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott külde-
ményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon 

kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, 
a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-41-4-29-68/ 159 mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jóté-

konysági Alapítvány honlapján.

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

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

leten van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
 A regisztráció során elektronikus formában fel 

kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely 
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal szedve).

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

Nevezési határidő: 2021. október 4. 
(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 a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

2021. október 2-tól.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központja 2021. október 2-tól 80 órás 
nyelvtanfolyamokat indít a főiskola bázisán alap- és kö-
zépfokon az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német, 
orosz és ukrán.

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

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

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

között kerül sor.
Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Köz-

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

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

Októberben is lesz lehetőség 
ECL nyelvvizsgát tenni a 

Rákóczi Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

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

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

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

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

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

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

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

Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Nyelvek A vizsga szintje A vizsga típusa A vizsga díja

Magyar / Német

A2
Komplex 40 000 Ft.

Részvizsga 22 000 Ft.

B1
Komplex 46 000 Ft.

Részvizsga 26 000 Ft.

B2
Komplex 52 000 Ft.

Részvizsga 30 000 Ft.

C1
Komplex 58 000 Ft.

Részvizsga 32 000 Ft.

Angol / Orosz

A2
Komplex 26 000 Ft.

Részvizsga 16 000 Ft.

B1
Komplex 34 000 Ft.

Részvizsga 20 000 Ft.

B2
Komplex 40 000 Ft.

Részvizsga 24 000 Ft.

C1
Komplex 48 000 Ft.

Részvizsga 26 000 Ft.

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

díjprogram
(Pályázat kódja: NTPADYM21)

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszter-
elnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásá-
val „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatás-
ban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyel-
vű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemel-
kedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy ál-
talános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű ta-
nulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 
tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szep-
tember 21. 16.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei, a pályázatot kizá-
rólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 
2020/2021-es tanévben;
b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi 
versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek 
tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást 
és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egye-
dülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tar-
tósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely mi-
att a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények 
között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartal-
maznia két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás; 
▪ A 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fény-
másolata;
▪ Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nem-
zetközi verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) 
eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, 
ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfo-
gadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmu-
tatják az eredeti dokumentumot);
▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról ki-
állított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a 
pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget 
bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újí-
tásért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója 
vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztály-
főnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilat-
kozat. (Nyilatkozat 1. számú)
▪ A pályázó nyilatkozata;
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szó-
ló igazolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady End-
re ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít 
ki ellenőrzést követően.
 A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűz-
ve kell benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
 A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtá-
sa a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy 
másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az 
alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, 
Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola, 4. emelet, 429. terem)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján meg-
találhatóak. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail: geniusja2019@gmail.com
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IKreK (5.21.-6.21.)
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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 email 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Zrínyi Ilona Kárpátaljai 
Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás 
felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátal-
jai Magyar Szakkollégiumba a 2021. szeptember – 2022. 
június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felső-
oktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését 
várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali 
tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok 
nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet 
a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány Agora Információs Központjában igényelhető 
vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9. 12:00 óra
Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-cí-

men és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.
Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követő-

en nincs lehetőség!
Jelentkezni 2021. július 12től lehetséges!
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jóté-

konysági Alapítvány honlapján.

A Kos lelkeknek ez 
a hét nagyon vegyes 
érzelmeket hozhat. A 
hét első fele ugyan-

is nagyon eseménnyel teli 
lesz, mind a magánéletében, 
mind pedig a szakmájában. 
Azt érzi, hogy nehezen tud-
ja irányítani a dühét, ezért 
most jobban teszi, ha nem 
bocsátkozik felesleges vi-
tákba. Adjon helyet az éle-
tében valami teljesen új do-
log kezdetének. 

A Bika csillagjegyek-
nek varázslatosan ala-
kul ez a hét. A sze-
rencse ott munkál-

kodik minden egyes lépésé-
ben és egyengeti az útját. Ké-
szüljön, mert egy meglepetés 
várhat Önre. A szakmai élete 
is nagyszerűen alakul, hiszen 
most előrébb léphet a karrier-
jében. A felettesei és a mun-
katársai pedig nagyon megdi-
csérik a kemény munkájáért 
és az elhivatottságáért. 

Ez a hét remek hírt hoz 
az Ikrek csillagjegy 
számára. Lehet, hogy 

egy ismeretlentől a napokban 
egy elképesztő ajándékot kap. 
Ami a szakmáját illeti, a felet-
tesei értékelik a kemény mun-
káját és az igyekezetei végre ki-
fizetődnek. Készüljön fel, hogy 
a héten az egyik rokonával való 
kapcsolata sokkal pozitívabb 
irányba változik. Ismerje meg 
őt jobban, és értse meg, hogy 
mire is vágyik igazán.

Ez a hét rendkívül jö-
vedelmezőnek ígér-
kezik a Rák csillag-

jegyeknek. Különösen nagy 
elismerést kap a munkájáért 
és hatalmas jutalomban ré-
szesül. Itt az ideje, hogy be-
fektessen valamibe, mert ha 
így tesz, hamarosan learat-
hatja a munkája babérjait. 
Kerülje el a szeretteivel való 
veszekedést és higgadt el-
mével várja ki, mire a vihar-
felhők elúsznak Önök felett. 

Ez a hét nem lesz 
élete legszerencsé-
sebb időszaka, ked-

ves Oroszlán. Rengeteg fel-
adata lesz a munkahelyén és 
ez a nyomás az élete minden 
területén nagyon megterhe-
li. Kerülje el az impulzív vá-
sárlást most, mert különben 
könnyen anyagi csődbe ke-
rülhet. Emellett sajnos olyan 
kudarcok is érhetik a héten, 
amik nagy csorbát ejthetnek 
az önértékelésén. 

Nagyon vidám és ki-
egyensúlyozott hét 
elé néz, kedves Szűz. 

A siker egy teljesen új szintjét 
éri el a napokban, ami hatal-
mas elégedettséggel tölti el. 
Azt tanácsoljuk, hozza meg 
a fontos döntéseit ezen a hé-
ten, mert most a csillagok az 
Ön oldalán állnak. Különö-
sen figyeljen oda az elkövet-
kező időszakban az egészsé-
gére, mert lehet, hogy apróbb 
megbetegedések érik. 

Az elkövetkező hét 
nem lesz túl kedve-
ző a Mérleg csillag-
jegyeknek. Egészség-

ügyi problémái adódhatnak, 
amiket nem szabad félvárról 
vennie, mert akár súlyos kö-
vetkezményei is lehetnek. 
Lehet, hogy egy családi ve-
szekedés van kialakulóban, 
ezért fontos, hogy ne mond-
jon semmit meggondolatla-
nul, mert azzal könnyen na-
gyon megbánt másokat. 

A Skorpió csillagje-
gyek számára az elkö-
vetkező hét varázslato-
san alakul, mind anya-

gilag, mind pedig a magánéle-
tüket tekintve. A kemény mun-
kája és a tehetsége elnyeri mél-
tó jutalmát. A szerencse pedig 
az Ön oldalára fordul és így 
hatalmas növekedésre és anya-
gi sikerekre tehet szert. Ez a 
pénzáramlás békét és harmó-
niát hoz el az életébe és segít 
derűs színben látnia a világot. 

A Nyilas lelkeknek ez 
a hét tele lesz anyagi 
és szakmai előre lé-
péssel. Azt veszi ész-

re, hogy sokkal jobban tud 
most a munkájára összponto-
sítani, a biztos jövedelmének 
köszönhetően pedig új kihí-
vásokba kezdhet az élete szá-
mos területén. Használja arra 
a megnövekedett koncentrá-
ciós képességét, hogy köny-
nyedén és gyorsan megoldja 
az élete nehézségeit. 

Ez a hét komoly kihí-
vást jelent a Bak csil-
lagjegyek számára. 

Nehezen éri el a kitűzött cél-
jait és kissé csalódottá válik. 
Azt tanácsoljuk, hogy ne ve-
szítse el a reményt, hiszen az 
élete hamarosan sokkal jobb 
fordulatokat vehet. Élvezze, 
ahogy végzi a munkáját, még 
a szoros napirendje ellenére 
is. Így sokkal nyugodtabb le-
het és a munkahelyi nyomást 
kihívásnak fogja észlelni. 

Ezen a héten szám-
talan kihívással kell 
szembenéznie, kedves 

Vízöntő. Azt veszi észre, hogy 
lassabban halad a céljai eléré-
se felé, mint ahogy azt szeret-
né, és úgy véli, nem jut egyről 
a kettőre. Aggodalomra azon-
ban semmi oka, mert hamar 
minden visszaáll a régi kerék-
vágásba és ismét jobb idők 
néznek Önre. Kissé elfoglalt 
lesz a rengeteg feladatától és a 
mérhetetlen teendőjétől.

Ezen a héten anya-
gi előre lepésnek ör-
vendhetnek a Halak 

csillagjegyek, és mindez csak 
jobb lesz a hét vége felé. Azt 
tanácsoljuk, az ebből szárma-
zó bevételét fektesse be, vala-
milyen értékes dologba. Bizto-
sítson magának egy nyugodt, 
anyagilag stabil életet, hogy a 
jövőben se kelljen tartania a 
pénzügyi nehézségektől. Fon-
tos, hogy tartsanak a héten egy 
háziorvosi ellenőrzést.

Beregszászban augusztus 31-én ünnepelte 40. születésnapját 

Rácz Béla. 
Ebből az alkalomból sok szeretettel köszöntik őt szerető szü-
lei, felesége, gyermekei Milán és Alex, testvére és sógornője, 

nagymamája, valamint anyósa és apósa!
„E napon minden érted van! A nap csiklando-
zó sugara, a lágy szellő s a madarak csodás dala. 
Ma neked nő a virág, mely ontja csodás illatát s 

neked érik a gyümölcs, ami beszívja a hajnal har-
matát. Ha jő az este, s megjelennek a csillagok, 

hidd el, ma neked ragyognak, és az égre azt írják: 
boldog születésnapot!”

Felhívás
Jön a XXX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál

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

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

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

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

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

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

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,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

VIII. TURUL EXPO!
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

2021. szeptember 1012én szervezi meg a VIII. Tu-
rul Expót.

Helyszín: Tiszapéterfalva, Csárda Park.
Rengeteg színes programmal, üzletember-találkozó-

val, mezőgazdasági gépek felvonulásával, gazdafórum-
mal, helyi és Kárpát-medencei kiállítókkal, valamint a 
Kárpátaljai márkacsalád prémium termékeivel és szol-
gáltatásaival várjuk a kedves érdeklődőket.

A helyszínen regisztrálódott gyerekeknek a Kaptár 
játékai/szolgáltatásai INGYENESEK!

Fellépők: KERESZTES ILDIKÓ (pénteken), SOD-
RÓ EGYÜTTES; ULLIE; ISTVÁN, A KIRÁLY – A 
KONCERT; (szombaton)

Részletek: a kmvsz.org.ua weboldalon és a KMVSZ 
facebook oldalán.
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7 táplálkozási tipp az öregedés ellen

7 ok, amiért érdemes citromot enned

Őszi kincsünk, a szilva – 
előnyei és felhasználása Mit szólsz, ha eláruljuk, hogy egy kis oda-

figyeléssel szó szerint fiatalra eheted ma-
gad? Akkor is érdemes elolvasnod rövid 
útmutatónkat, ha a húszas éveidet taposod, 
hiszen tanácsaink megelőzésre is kiválóak!

Antioxidánsok
Az öregedés folyamata részben a szabadgyökök szám-

lájára írható, melyek az oxigénmolekulák felbomlása során 

jönnek létre. Az antioxidánsok képesek ezeket semlegesíteni.
Jó, ha tudod: a legszínesebb zöldségekben és gyümöl-

csökben találod a legtöbb ilyen kedvező hatású anyagot, 
úgymint a bogyósokban, a répában, a céklában és a para-
dicsomban. Naponta legalább öt adagot fogyassz belőlük!

Olívaolaj
A telítetlen zsírsavak kiválóan hatnak az agyműködésre, 

s azon belül a memóriára. Az extra szűz változatban talál-
ható oleokantal nevű vegyület természetes gyulladáscsök-
kentő: az ibuprofén tartalmú gyógyszerekhez hasonlóan re-
agál rá a szervezeted, ám mellékhatások nélkül.

Kutatások szerint a HDL, azaz a vérben található „jó” 
koleszterin szintjének emelkedéséhez is hozzájárul, ami 
akadályozza az érelmeszesedést.

Hal
Az úszkáló állatokat „az agy eledelének” is szokás hív-

ni, mivel a bennük található zsírsavak elengedhetetlenek 
az idegrendszer egészségének megőrzéséhez.

Heti egy-két adag fogyasztásával már jelentősen csök-
kenthető az időskori szellemi leépülés kockázata, az 
omega-3 pedig mérsékeli a koleszterin- és a triglicerid-
szintet.

Bab
Heti három-négy adag rostban gazdag bab csökkenti a 

vérnyomást, kiegyensúlyozza a koleszterinszintet, megvéd 
a székrekedéstől és segíti az emésztést.

Ráadásul hosszú távú teltségérzetet ad, így a diétázók 
egyik legjobb barátja. A bab összetett szénhidrátjai szabá-
lyozzák a vércukorszintet, így a diabétesszel küzdők szá-
mára is hasznos táplálék.

Mediterrán étrend
Az olívaolajban, halban, zöldségben, gyümölcsben, tel-

jes kiőrlésű gabonában bővelkedő, s alkalmanként egy-egy 
pohár vörösbort tartalmazó étrend, valamint a só helyett a 
természetes fűszerek előtérbe helyezése nemcsak az öre-
gedéssel veszi föl a harcot, de bizonyos ráktípusok meg-
előzésére is alkalmas. Bátran vadássz például olasz, spa-
nyol és görög receptekre a neten!

Magvak
Bár kalóriatartalmuk miatt egyes diéták tiltólistára te-

szik őket, a bennük található vitaminok és ásványi anyagok 
elengedhetetlenek. A mandulában lévő E-vitamin csökkenti 
az agyvérzés kockázatát, a pekándió antioxidánsai a szív-
nek és az érrendszernek tesznek jót, de néhány szem dió 
vagy mogyoró elropogtatásával hozzájárulhatsz az egész-
séged megőrzéséhez.

24 szem mandula körülbelül 160 kalóriát tartalmaz, ezt 
az adagot ne lépd túl, ha éppen fogyózol, illetve kerüld a 
sózott-tartósított változatot!

Tejtermékek
A D-vitaminban dús élelmiszerek fogyasztása hozzá-

járul a kalcium felszívódásához. Mivel a nőknek a csont-
ritkulás veszélyével kell szembenézniük, kiemelten fon-
tos, hogy naponta többször nyúlj tej, túró, joghurt, kefir 
vagy sajt után!

Az alacsony zsír- és cukortartalmú változatokkal nem 
ártasz az alakodnak, sőt: a fehérjetartalomnak köszönhe-
tően szálkásabb izomzatra tehetsz szert.

Igazán fanyarú, mégis az egyik legkedveltebb 
táplálékunk, ami majdnem minden háztartás-
ban megtalálható. Mégis minek köszönhe-
ti népszerűségét ez a fantasztikus gyümölcs?

Emésztésserkentő
Érezted már azt egy kiadósabb ebéd után, hogy majd’ 

szétpukkansz? Hogy azt hiszed, talpra állni sincs erőd?
Ilyenkor érdemes egy citromkarikát lassan elnyalogat-

nod, ugyanis pár perc elteltével tökéletes állapotban leszel, 
mivel a citromban található enzimek segítenek a táplálék 
lebontásában és megemésztésében, így extra sebességgel 
búcsút inthetsz vele a hányingernek.

Nem csoda, hogy az éttermekben minden főétel mellé 
raknak egy kevés citromot- és nem 
csak díszítés gyanánt.

Lázcsillapító
Nagyanyáink láz ellen nem an-

tibiotikummal tömték magukat, ha-
nem jó sok citromot ettek.

Legtöbbször önmagában, mi-
vel – bármennyire is savanyú- úgy 
tudja a legjobban kifejteni áldá-
sos hatásait, ugyanis a benne ta-
lálható nagy mennyiségű C-vita-
min, valamint baktérium- és vírusölő tulajdonságának kö-
szönhetően hamar leviszi a lázat, ráadásul az immunrend-
szered is erősíti!

Ha úgy érzed, testhőd magasabb a normálisnál, az 
is jó, ha megiszol jó forró, mézzel édesített citromos 
teát! Hidd el, a legtöbb esetben jobban segít, mint a 
gyógyszer!

Űzd el a gondjaidat
A citromnak nem csupán a testre, hanem a lélekre is 

rendkívül jó hatással van! Ha feszültebb és stresszesebb 
vagy, főzz le két pohár citromos teát, és az egyiket öntsd 
hozzá a fürdővizedhez, a másikat pedig kortyolgasd el, mi-
közben áztatod magad.

Ezáltal nem csak az izmaid lazulnak el, hanem az el-
méd is rövidesen lenyugszik. Ugyanilyen hatást érhetsz el 
azzal is, ha az illóolaját párologtatod, vagy rácsepegteted 
egy vattadarabra és azt lélegzed be.

Teljesítmény fokozása
Akár a szellemi, akár a fizikai tevékenységedet sze-

retnéd valamilyen mód fokozni, fogyassz egy kevés cit-
romot, mivel igazán gyorsan aktivizálja az agyi aktivitást.

Vizsgaidőszakban, vagy egy hosszas megbeszélés előtt 
érdemes magadhoz venni, sőt, az a legjobb, ha beviszel ma-
gaddal egy pohár limonádét is.

Természetes fehérítő
Leöntötted valamivel a fehér szőnyeget? Ha idejében 

cselekszel, önts egy kevés citromlevet a foltra, hagyd raj-
ta pár percig, majd bő vízzel, alaposan mossad át (ha sze-
retnéd, egy csipetnyi szódabikarbónát is hozzá rakhatsz).

Meglátod, mosás nélkül is ragyogóan fehér lesz az 
anyag, csak arra vigyázz, ne maradjon rajta sokáig a 

higítatlan citromlé, ugyanis ha 
érzékeny az anyag, akkor kárt 
tehet benne!

Gyomorégésre
Amennyiben úgy érzed, a 

gyomrod túlzottan is elsava-
sodott, érdemes valamilyen 
formában citromot fogyaszta-
nod, ugyanis bármennyire is 
érdekes, az ellen, hogy önma-
gában savas, a szervezetben 

lúgos kémhatású lesz, ami helyreállítja a gyomor ph-ját.
Így hamar búcsút inthetsz az enyhébb gyomorégésnek, 

és akár lúgosító kúrák alkalmával is megihatsz pár pohár 
citromos vizet.

Pigmentfoltokra
Azt már említettük, hogy milyen fantasztikusan fehérí-

ti a szőnyeget, de ezt a hatását a bőrön is kifejti.
Éppen ezért több pigmenthalványító termék fő alko-

tóeleme, így szeplősök, májfoltokkal tarkított bőrűek szá-
mára kifejezetten ajánlott, hogy esténként citromos vízzel 
átitatott vattával áttöröljék az arcukat. Ez amellett, hogy 
halványít, fertőtlenít is, ezért jó hatással van az aknékra is.

Tehát láthatjuk, nem kell mindig a gyógyszertárba, illetve 
a drogériákba mennünk, hogy tenni tudjunk valamit az egész-
ségünkért, szépségünkért. Elég olykor csupán annyi, hogy ki-
nyitjuk a hűtőszekrényünket, vagy kimegyünk a természetbe.

Meglátod, rengeteg elixírre bukkansz, ha jól figyelsz!

A szilva az egyik legszebb és legfinomabb gyü-
mölcse az őszi időszaknak. Fogyasztása nem 
csak azért jó, mert a cukortartalma miatt akár 
desszertnek is kitűnő, hanem azért is, mert ren-
geteg vitaminban is bővelkedik, így segítségé-
vel az egészségünkért is tehetünk egy keveset.

Eredete
Ez a finomság már igen régóta nagy szerepet tölt be 

a magyarság életében. Nem csak azért, mert cukortar-
talmával már évezredek óta tisztában vannak, hanem 
azért is, mert rengeteg vitamin van benne. Jelentőségét 
mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a legelterjedtebb 
gyümölcsfa volt hazánkban.

A rózsafélék népes táborát bővítő finomság olyany-
nyira kedvelt volt, hogy a barackot, vagy az almát előbb 
vetették a disznók elé, mint ahogyan a szilvával kapcso-
latban ez csak felmerült volna.

Most akkor melyik a szilva?
Nos, a szilvának rengeteg változata létezik, mégis a 

leggyakrabban a Prunus Domestica fajt értjük. De szín-
ben és nagyságban is széles a választék. Még a gyümöl-
csök húsa is különbözik, hiszen a sárgától a kékes árnya-
latig nagyon sok variációval találkozhatunk.

Az azonban egységesen elmondható, hogy nagysá-

guk egy közepes paradicsomé, valamint minden esetben 
csontkemény maggal rendelkeznek.

Egészségmegőrző
Ez az apró gyümölcs igazi tökéletesség. Nem tartal-

maz ugyanis telített zsírokat, ellenben tele van vitamin-
nal és fontos ásványi anyaggal.

Lédús, és a cukortartalma is magas, így remekül hoz-
zájárul a kiegyensúlyozott étkezéshez, ezzel pedig köz-
vetve segít, hogy elkerüljenek bennünket a betegségek.

Hashajtó
Talán a legismertebb hatása a szilvának az, hogy se-

gítségünkre van, ha kezdődő székrekedéssel küszködünk. 
Ez akkor is igaz, ha frissen, a fáról fogyasztjuk, de akkor 
is, ha lekvár formájában jutunk hozzá.

Sőt, akár aszalva, vagy rumban eltéve is alkalmas erre a 
szerepre, bár az alkoholos verzióval érdemes óvatosan bánni.

Rák ellen
Mivel a szilvában sok a C és A-vitamin, valamint a 

béta karotinok, így remekül képes megkötni a szabad 
gyököket, és segít a gyulladások leküzdésében, a nyál-
kahártyák egészségesen tartásában.

Ráadásul tanulmányok bizonyítják, hogy hathatós 
segítséget jelent a tüdőrák megelőzésében, valamint az 
egyéb ráktípusok szövődményeinek leküzdésében.

Szépségipari felhasználás
Természetesen a szépségipar sem megy el csak úgy 

egy ilyen fantasztikus gyümölcs mellett.
Többek között a gyümölcshús kivonatát használják a 

bőr kisimítására, de a belőle készült kozmetikumok re-
mekül tonizálnak, frissítik és regenerálják a vízhiányos 
laza, idősödő bőrt.

Otthon
Természetesen a gyümölcshús kivonatot nem egysze-

rű előállítani, de a szilvát otthon is nagyon sok mindenre 
fel tudjuk használni. Remek lekvárok és dzsemek alap-
anyaga lehet, de aszalva is nagyon finom.

Ha a megfonnyasztott szilvákat csokoládéba mártjuk, 
akkor egy fantasztikus édességet kapunk.

Ital
Persze nem szabad megfeledkezni a szilva egyik legna-

gyobb felhasználási lehetőségéről sem, az alkoholról. Le-
gyen szó egy igazán erős házpálinkáról, vagy éppen egy 
zamatos szilvaborról, a vendégeinknek és magunknak is 
kellemes perceket szerezhetünk általa.Minden gyümölcs 
nagyban hozzájárulhat az egészségünk megőrzéséhez, és 
ez alól nem kivétel a szilva sem. Éppen ezért fogyasszuk 
bátran, az már teljesen mindegy, hogy milyen formában.
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Plusz egy vicc

2021. 34. szám meg   -
fej  tése: nem a mes-
ter hivatott rá, hogy 
meg í té l j e  műve i 
nagy ságát.

Plusz    egy vicc: ... le-
mossa az arcára vas-
tagon kent festékré-
teget. 

Vasárnapi krémes

E-vitamin az egészsé-
gért és szépségért

Míg az új kutatások szerint az Evitamin tabletták 
nem védenek meg a teljesen a rák és szívbetegségek-
től, de nem kétséges jótékony egészségügyi hatása.
Az Evitamin egy erős antioxidáns, és szerepet játszik 
számos betegség gyógyításában. Ezen túlmenően pe-
dig fontos az egészséges és fiatalos bőr fenntartásához.
Az ajánlott napi Evitamin bevétel 15 mg felnőttek-
nek. Az elfogyasztott élelmiszereknek Evitaminban 
gazdagoknak kell lenniük, ami bonyolult feladat, hisz 
a legtöbb élelmiszer kis mennyiségben tartalmazza.

Az élelmiszerek tele 
vannak olyan tápanyag-
kombinációkkal, ame-
lyekre testünknek szük-
sége van, mindegyik vita-
minnak más szerepe van 
a szervezetben. A vitami-
nok olyan szerves vegyü-
letek, amelyek kis meny-
nyiségben létfontossá-
gúak a szervezet műkö-
déséhez.

Az E-vitamin való-
jában a zsírban oldodó 
v i t a m i n o k  c s a l á d j á -
ba tartozik, és erőteljes 
antioxidánsként műkö-
dik a szervezetben. Az 
antioxidáns egy olyan ve-
gyület, amely harcol a ká-
ros szabad gyökök sem-
legesítésében. A szabad-
gyökök olyan kórokozók, 
amelyek felhalmozódnak 
a szervezetben. Ha fo-
lyamatosan fogyasztasz 
antioxidánsokat (pl. az 
E-vitamint), a tested képes 
lesz harcolni a kórokozók 
ellen. Jelenleg 8 különbö-
ző formáját ismerjük az 
E-vitaminnak, amely közül 
a d-alfal-tokoferol a legak-
tívabb. Az E-vitamin meg-
található növényi olajok-
ban, dióban, zöld leveles 
zöldségekben. Segít meg-
előzni a véralvadást a vér 
hígításával.

Az Evitamin 
egészségügyi előnyei

Az antioxidáns és 
vérhigító tulajdonságán 
kívül más egészségre jó-
tékony hatása is van: im-
munrendszer erősítő, védi 
az idegeket és izmokat, a 
szem betegségei ellen is 
véd (pl. szemgyulladás, 
szürkehályog), a reuma és 
más izületi gyulladás, aszt-
ma, cukorbetegség ellen is 
hatékony.

Mivel az E-vitamin 
nagyon erős antioxidáns, 
védi a sejteket a szabad 
gyökök, rák okozói ellen.

Öregedésgátló 
tulajdonság

A bőrre gyakorolt jó-
tékony hatásának köszön-
hetően az E-vitamin las-
sítja a bőr öregedését. A 
legtöbb bőrápolási termék 
ezért E-vitamint is tartal-
maz, amely segít az A-vi-
tamin szintet szabályozni 
a szervezetben, amely ön-
magában jótékony a bőrre, 
ugyanis véd az ultraibolya 
sugárzás ellen, ami káro-
sítja a bőrt.

Étrendi ajánlások
A 400 NE (nemzetkö-

zi egység) az E-vitamin 
tolerálható felső szintje, 
amit naponta fogyasztani 
lehet. Azonban csak ak-
kor érdemes pótolni, ha 
nem sok E-vitamin tartal-
mú élelmiszert fogyasz-
tunk. A túladagolást il-
letően a fő probléma az, 
hogy túl folyékonnyá te-

szi a vért, és megnehezíti 
a véralvadást sérülés ese-
tén, így az ember könnyen 
elvérezhet.

Evitaminban gazdag 
élelmiszerek

Dúsított gabonafélék
A készen fogyasztha-

tó gabonafélék nagy meny-
nyiségű E-vitaminnal látják 
el a szervezetet: 1,6 – 12,8 
mg-mal adagonként.

Napraforgómag
3 dkg pirított naprafor-

gómag 7,4mg E-vitamint 
tartalmaz  és 165 kalóriát. A 
napraforgóolaj is jó E-vita-
min forrás, 30 ml 5,6 mg-ot 
tartalmaz és 120 kalóriát.

Diófélék
A mandula például 7,3 

mg-ot, a mogyoró 4,3 mg-
ot, míg a dió 3,1 mg E-vi-
tamint tartalmaz. Próbálj 
naponta egy maréknyi va-
lamilyen diófélét fogyasz-
tani, hogy megőrizd egész-
ségedet.

Növényi olajok
E g y  e v ő k a n á l 

gyapottmag olaj 4,8 mg 
E-vitamint, míg a sáfrány-
magolaj 4,6 mg-ot tar-
ta lmaz.  Próbálj  zöld-
séget vagy gyümölcsöt 
karamellizálni sáfrányola-
jon, ínyenc finomság.

Tarlórépa levél
Ennek a gyökérzöld-

ségnek a levele is épp-
olyan ehető és tápláló, 
mint a gyökere. Amel-
lett, hogy rengeteg E-vi-
tamint, jelentős A, C, K 
vitamint és kálciumot is 
tartalmaz. Sokkal táplá-
lóbb a fehérrépánál. A 
fiatal levelek nagyon íz-
letesek salátáknak. Meg-
fonnyasztva ideális köret 
húsok mellé.

Paradicsom
7 dkg paradicsompü-

ré 2,8 mg E-vitamint tar-
talmaz, a napi szükséges 
mennyiség egyötödét, e 
mellett 664 mg káliumot, 
34 mg likopint tartalmaz 
és mindössze 54 kalóriát – 
szóval egy igazi szuperétel 
a paradicsom.

Fenyőmag
Egy uncia fenyőmag 

2,6 mg E-vitamint és 191 
kalóriát tartalmaz. A fenyő-
dió kitűnő ízt ad a tésztaéte-
leknek, salátáknak.

Mogyoróvaj
Egy evőkanál mogyo-

róvaj 2,5 mg E-vitamint 
tartalmaz és 192 kalóiát.

Búzacsíra
A sima pirított búzacsí-

ra nagyon finom gabonafé-
lék mellé, két evőkanál 2,3 
mg E-vitamint tartalmaz.

Avokádó
F é l  a v o k á d ó  m á r 

2,1mg E-vitamint tartal-
maz és 161 kalóriát. Ez 
azt jelenti, hogy már 2 
avokádóval majdnem fe-
deztük a napi E-vitamin 
szükségletünket.

Hozzávalók a tésztához: 30 dkg finomliszt, fél csomag sütőpor (6 
g), 5 dkg kristálycukor, 15 dkg puha vaj (esetleg margarin), 1 tojássár-
gája, kb. 1 dl tejföl;

A krémhez: 4 dl víz, 3 dl tej, 2 csomag vaníliás pudingpor, 10 dkg 
kristálycukor, 1-2 csomag vaníliás cukor, 2 dl habtejszín, 1 csomag hab-
fixáló + a tetejére 1 evőkanál porcukor díszítésként.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sütőporral és a cukorral, elmor-
zsoljuk benne a vajat, hozzáadjuk a tojássárgáját. Végül a tejfölt fokoza-
tosan adjuk hozzá, mert nem biztos, hogy kell mind. A lényeg, hogy egy 
könnyen kezelhető, jól nyújtható tésztát kapjunk! Ne legyen ragacsos, de 
kellemes lágy tapintású legyen.

Az összeállított tésztát 4 egyenlő részre osztjuk, majd egyenként ki-
nyújtjuk lisztezett felületen, 20x30 cm-es téglalap alakúra, kb. 2 mm vé-
konyra. Egyenként kisütjük egy enyhén vajazott tepsi hátulján előmele-
gített 170 fokos légkeveréses sütőben 7-8 percig. Amikor a szélei picikét 
kezdenek barnulni, akkor már jó! Nem baj, ha a közepe még puha, hűlés 
közben szilárdulni fog. (A tepsit elég csak az első tészta előtt enyhén va-
jazni, utána már nem kell, nem fog leragadni a tészta.) 

A pudingporokat egy kevés tejben simára keverjük. A vizet, tejet ösz-
szekeverjük a cukorral egy lábasban és felforraljuk, majd hozzáadjuk a 
pudingos tejet és közepesnél kisebb lángon, folyamatosan kevergetve sű-
rűre főzzük. A lábast hideg vízre állítjuk és kevergetve kihűtjük a pudin-
got. A tejszínhabot a habfixálóval előírás szerint habbá verjük, majd ösz-
szeforgatjuk a pudinggal. Végül ezzel a krémmel egyenletesen megtölt-
jük a lapokat. Fóliával letakarva hűtőbe tesszük legalább 3 órára (de leg-
jobb egész éjszakára), hogy a krém kicsit megszilárduljon, a tészta pedig 
átpuhuljon. Kisebb kockákra szeletelve, porcukrozva tálaljuk.

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatjuk össze:

– Az udvarlód megkérte már a kezedet, lányom?
– Igen, anya, de én egyheti gondolkodási időt kér-

tem.
– Nagyon helyes, hiszen egy házasság …

Kétbetűsek: AM, AT, ÁL, 
ÉT, FO, IS, LD, LS, LT, MÚ, 
NÁ, NB, NZ, ÓR, RP, SE, ÚK.

Hárombetűsek: API, 
ARO, ÁTA, CNN, DEA, 
ELÉ, KAS, LÉA, MÁZ, 
NSU, OIL.

Négybetűsek: ACSA, 
ANÓD, ANYU, ATUS, 
AZRA, ÉNOK, GOMB, 
HOCI,  LAÁR, LADA, 
LIBA, LOMB, MIRE, NATI, 
NETT, NÉHA, RONI, SCAT, 
URAL, UTÓD, VESE.

Ötbetűsek: ALÁBB, 
ALLAN, ALTAT, ANYUS, 
ÁLÉRV, ÁTRAK, ÁTSZŐ, 

BATYU, GÁTLÓ, JARED, 
KOREA, KRÉTA, NOLAN, 
OLSEN, ÓARAB, ÓNCSŐ, 
SALAK, TARÁR, ZAIRE.

Hatbetűsek: DÍSZFA, EL-
TART, ÉVEKIG, KRANKL, 
OTTANI, URANIA.

Hétbetűsek: AMAK-
KOR, KIADATÓ.

Nyolcbetűsek: AFRI-
C A N A ,  Á T L Á B A L Ó , 
LÁNC TALP, MENETDAL.

Kilencbetűsek:  BÚ-
TORIPAR, ZSÚPFEDÉL.

Tízbetűsek: AKROBA-
TANŐ, ÁTALÁNYDÍJ.

Tizenegy betűsek: AB-
RONCSOZÁS, TOVAISZ-
KOLÓ.

Ti z e n h á ro m  b e t ű -
sek: KIADÓVÁLLALAT, 
SPORTSZAKÉRTŐ.
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SUGÁR
AZ ILLETŐRE 

TEKINT

MÉTER

TONNA
JÓZSEF A.-DÍJAS 

KÖLTŐ
PITE TÖLTELÉKE!

FÉL ZSÁK !

CSAKHOGY

MESTEREMBER

3
UTÓ ELLENTÉTE

CSEKÉLY 
MÉRTÉKBEN

TAKAROS

RÓMAI 
PROVINCIA 

VOLT

RENDSZERBE 
HELYEZ

KUTRICA

NŐI NÉV

EGYKORI TÖRÖK 
NÉP TAGJAI

HENRY

RÉGÉSZ, FŐ-
LEVÉLTÁROS 

(IRÉN)

ÉKSZER-
UTÁNZAT

VERSENYT 
MEGHÍRDETŐ

TILTÁS

LENMAG !

LIBÉRIA 
AUTÓJELE

NÉVELŐ

FESTŐ, 
GRAFIKUS 
(GYŐZŐ)
FÖLDÜNK 
KISÉRŐJE

MIATT, 
NÉPIESEN

ÓÍR ÍRÁS

VIHARBAN ÁLL!

A TÁVOLABBIT

ANTILOPFÉLE

MONGOL 
FEJEDELEM

GÓLNÉLKÜLI 
DÖNTETLEN

AZ APPLE 
OPERÁCIÓS 
RENDSZERE

OLASZ VULKÁN

HIGH DENSITY

FOSZFOR

A SZÓBAN 
FORGÓAK

AZONBAN

NORVÉG 
ZENESZERZŐ 

(EDVARD)
BENNE VAN A 
CSÁVÁBAN!

… O'NEILL - 
CHAPLIN 4. 
FELESÉGE

NEUTRON

… PASSANT - 
SAKK-MŰSZÓ

RÓMAI 1000


