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A Kárpát-medence 
népeinek patrónája

A Budapesten zajló 52. 
Eucharisztikus Vi-

lágkongresszus rendez-
vénysorozatához kap-
csolódóan Nagyszőlősön 
a helyi plébániatemp-
lom kertjében felavat-
ták Nagyboldogasszony 
szobrát,  Matl  Péter 
Magyar Örökség díjas 

munkácsi szobrászmű-
vész alkotását. Az ese-
ményre Kárpátalja kü-
lönböző részeiből és Ma-
gyarország több telepü-
léséről, köztük Miskolc-
ról érkeztek zarándok-
csoportok.

Tiszapéterfalván 
immáron nyolca-
dik alkalommal 

került sor a kárpátaljai 
vállalkozók legnagyobb 
seregszemléjére, a Tu-
rul Expóra. A pandémia 
okozta hosszú bezártság 
után sokan várták már 
ezt a felszabadult alkal-

mat, amikor is a vállalkozá-
sok megmutathatták, hogy 
a nehézségek ellenére meg 
tudtak maradni és számos 
kiváló termékkel jelent-
keztek. Örvendetes, hogy e 
nem könnyű időszak alatt 
a közös brand kialakításá-
ban is sikerült előbbre lép-
ni: a Kárpátaljai márka-

család a kiállításon már kü-
lön standdal volt jelen. 

De mit is kínálnak a fo-
gyasztóknak ez idő tájt a 
kárpátaljai vállalkozások? 
A mezőgazdasági termé-
kek – füstölt húsok, egyéb 
húskészítmények, sajtok, 
gyümölcslevek, lekvárok, 
ásványvizek, napraforgó-

olaj, száraztészták, sző-
lők és borok stb. – mel-
lett díszes faragványo-
kat, nádszövetet, natúr 
textíliákból készült ház-
tartási tárgyakat, vala-
mint nyelviskolai és ro-
botikai képzést egyaránt. 

„Tebenned  b í z tunk 
elejitől fogva” – zengett 
a 90. zsoltár vasárnap a 
beregszászi református 
templomban, ahol ezút-
tal a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház tartotta 
lelkészszentelő közgyű-
lését, melynek során hét 
fiatal lelkipásztor fel-
szentelésére került sor. 

Az igét Zán Fábián 
Sándor püspök hirdette 
az 1Móz 45, 1–4 alap-
ján, kiemelve a megbo-
csátó szeretet fontos-
ságát. A felszentelendő 
lelkészek, s valamennyi 
résztvevő szívére azt az 
aranyszabályt helyezte, 
mely mindannyiunk éle-
tének vezérfonala kell le-
gyen: „Amit tehát szeret-
nétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, 
ti is ugyanazt cseleked-
jétek velük” (Mt 7, 12). 

Lelkészszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református 
Egyház

Turul Expo: a kárpátaljai magyar vállalkozók legnagyobb seregszemléje
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Az eucharisztia a forrás, amely-
ből a keresztények élete és kül-
detése táplálkozik – mondta 
Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szus nyitó szentmiséjén.

A bíboros a szertartás ele-
jén mondott köszöntőjében úgy 
fogalmazott: adja Isten, hogy a 
kongresszus hetében „különö-
sen is átérezzük, hogy Krisztus 
velünk van az Eucharisztiában, 
nem hagyja magára az egyhá-
zat, a népeket, az emberiséget”. 
„Adja Isten, hogy a keleti és nyu-
gati keresztények együtt imád-
kozzanak és dolgozzanak, hogy 
hiteles legyen tanúságtételünk az 
egész világ előtt.

Angelo Bagnasco bíboros, az 
Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának elnöke homíliájában 
kiemelte: az egyházban, tagjai-
nak minden gyengesége és bűne 
ellenére, ott ragyog Krisztus vilá-
gossága. A bíboros a Hősök terét 
megtöltő hívekhez szólva hang-
súlyozta: „e meghatóan hatal-
mas gyülekezet hangja alázattal 
és boldogan igyekszik megszó-
lítani Európa népeinek szívét”, 
és azon túl is, mindenkiét. Hoz-
zátette: a hívők hangját felerősí-
ti a Szentlélek, aki így szól a mo-
dern emberhez: „nem vagy egye-
dül egy ellenséges világminden-
ség közepén, (...) nem vagy egye-
dül a szabadság és örökkévalóság 
iránti szomjúságoddal. Bárhol is 
tartózkodsz, (...) Isten szeretettel 
tekint rád”.

A szentmise egyben a katoli-
kus iskolák tanévnyitója is volt. A 
bíboros a diákoknak azt mondta: 
olyan iskolai közegben tanulnak, 
amely az egész embert formálja. 
Isten nem ellensége a szabadság-
nak, a hit pedig nem tiltások so-
rozata, hanem „igen” az örömre, 
még akkor is, ha elkötelezettsé-
get kíván – tette hozzá a bíboros.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról

Nem vagy egyedül  
A kongresszuson hétfőtől pén-

tekig a Hungexpón egész nap 
katekéziseket (keresztény taní-
tás), előadásokat tartottak a világ 
öt kontinenséről érkező előadók. 
Délutánonként a Széll Kálmán 
téren és az Örs vezér terén fel-
állított missziós színpadon kon-
certek, tanúságtételek, evangeli-
zációs darabok várták az érdek-
lődőket. A Szent István-bazili-
ka előtti téren szintén koncertek, 
néptáncelőadások voltak, és ott 
mutatkoznak be a katolikus ki-
adók, illetve az egyházmegyék és 
a szerzetes közösségek.

Híd legyünk Kelet és Nyugat 
között 

Hivatásunknak érezzük, hogy 
híd legyünk Kelet és Nyugat kö-
zött, a különböző kulturális és 
vallási világok és a nemzetek kö-
zött – mondta Erdő Péter bíboros, 
esztergom-budapesti érsek vasár-
nap, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NKE) záró miséjén, 
amelyet Ferenc pápa mutatott be a 
Hősök terén.

Erdő Péter Ferenc pápát kö-
szöntve erős szimbólumnak ne-
vezte a szentmisét, amely kifejezi 
„egységünket Krisztus körül Szent 
Péter utóda vezetésével”, az egész 
világból érkezett püspökökkel, pa-
pokkal, szerzetesekkel és valameny-
nyi hívővel. Az ökumenikus jelen-
lét jelzi „közös vágyunkat minden 
megkeresztelt ember egysége iránt” 
– mondta, majd külön köszöntöt-
te I. Bartolomaiosz konstantinápo-
lyi pátriárkát. Azt is mondta, hogy 
a nem keresztények, a más világ-
nézetűek, különösképpen a zsidó 
vallás képviselőinek jelenléte mu-
tatja „az idők élő jelét”, az egyház 
hivatását, hogy „Krisztus küldötte 
legyen a nemzetek számára”. Erdő 
Péter a kultúrák közötti híd szere-
pének betöltésére példaként felidéz-
te, hogy 15 éve írták alá a megbé-
kélés és barátság dokumentumát a 

magyar és a szlovák püspöki kon-
ferencia tagjai, amiből „testvériség 
és kölcsönös együttműködés bon-
takozott ki”.

A bíboros szerint „sok áldás kí-
sérte” az eucharisztikus kongresz-
szus szimbóluma, a missziós ke-
reszt útját is Magyarországon és a 
környező országokban. A magyar 
és a környező országok szentjeinek, 
boldogjainak a keresztben elhelye-

zett ereklyéi „ráébresztették lelkiis-
meretünket, hogy ma is megélhet-
jük az életszentséget az elmúlt év-
század nagy vértanúinak és hitval-
lóinak nyomában” – fogalmazott.

Erdő Péter a missziós kereszt má-
solatát ajándékozta Ferenc pápának. 

A kereszt a híd a múlt és a jövő 
között 

Ferenc pápa azt kívánta a buda-
pesti Hősök terén elmondott Úran-
gyala imádságban (Angelus), hogy le-
gyen a kereszt a híd a múlt és a jövő 
között. A katolikus egyházfő úgy fo-
galmazott, a vallásos érzés az éltető 
nedve a gyökereihez olyannyira kötő-
dő magyar nemzetnek. „De a földbe 
szúrt kereszt nemcsak arra indít ben-
nünket, hogy jól gyökerezzünk meg, 
hanem a magasba is nyúlik és kitár-
ja a karjait mindenki felé” – mondta.

Ferenc pápa hangsúlyozta, a 
kereszt „arra hív, hogy ragaszkod-
junk gyökereinkhez, de ne eléged-
jünk meg ezzel; hogy merítsünk a 
forrásból és adjunk inni mindazok-
nak, akik szomjaznak a mi korunk-
ban”. Az egyházfő azt kívánta a hí-

veknek, legyenek „megalapozot-
tak és nyitottak, mélyen gyökere-
zők és másokat tisztelők”. Kiemel-
te, a Missziós kereszt, a kongresz-
szus szimbóluma arra kell, hogy 
ösztönözze a hívőket, hogy életük-
kel hirdessék az „Evangéliumot, 
amely megszabadít, annak jó hí-
rét, hogy Isten végtelenül gyöngé-
den szeret minden embert”. „A mai 
szeretetre éhes világban ez az a táp-

lálék, amelyre minden magyar em-
ber vágyik” – mondta.

Ferenc pápa beszédében köszö-
netet mondott a „nagy magyar ke-
resztény családnak”, amelyet – mint 
mondta – szeretne magához ölelni 
„különböző rítusaival, történelmé-
vel, a katolikus és a más felekeze-
tekhez tartozó testvérekkel, akik va-
lamennyien a teljes egység irányá-
ba” haladnak. 

A hívőkhöz fordulva azt mond-
ta, engedni kell, hogy „a találkozás 
Jézussal az eucharisztiában átala-
kítson bennünket, ahogyan átala-
kította a nagy és bátor szenteket, 
akiket tiszteltek, mint Szent István 
és Szent Erzsébet is”. „Csakúgy, 
mint ők, mi se elégedjünk meg ke-
véssel: ne érjük be egy olyan hit-
tel, amely csak a szertartásokból és 
az ismétlésekből él” – tette hozzá. 
    Hangsúlyozta, az eucharisztia 
emlékeztet bennünket, kicsoda Is-
ten és ezt nem szavakkal teszi, ha-
nem kézzelfoghatóan megmutatva, 
hogy „Isten a megtört kenyér, a ke-
resztre szegezett és másokért oda-
ajándékozott szeretet”.

 A katolikus egyházfő köszö-
netet mondott I. Bartolomaiosz 
konstantinápolyi pátriárkának, 
továbbá a megjelent püspökök-
nek, papoknak, szerzetesek-
nek és szerzetesnőknek, vala-
mint valamennyi hívőnek, to-
vábbá a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus szervezői-
nek, megvalósítóinak. „Amikor 
újfent hálámat fejezem ki az en-

gem fogadó állami és val-
lási vezetőknek, szeret-
ném kimondani: köszö-
nöm nektek Magyarország 
népe” – mondta. „Áldásom 
innen, ebből a nagy város-
ból szeretne mindenkit el-
érni, főként a gyermeke-
ket és a fiatalokat, az idő-
seket és a betegeket, a sze-
gényeket és a kirekesztet-
teket” – fogalmazott.

Ferenc pápa – az utolsó 
szavakat magyarul mond-
va – úgy zárta imádságát: 
„veletek és értetek mon-
dom: Isten áldd meg a ma-
gyart!”.

A szentmise a pápai és a ma-
gyar Himnusz, a Boldogasszony 
anyánk, majd a kongresszus him-
nuszának eléneklésével fejező-
dött be.

Az első eucharisztikus kong-
resszust 1881-ben tartották az 
észak-franciaországi Lille-ben. 
Az elmúlt másfél évszázadban a 
mozgalom világméretű rendez-
vénnyé nőtt, kezdetben évente, 
majd kétévente, az utóbbi évti-
zedekben négyévenként más-más 
kontinensen tartják meg.

Magyarország 1938 után má-
sodszor ad otthont a rendezvény-
nek. Az eredetileg 2020-ra ter-
vezett kongresszust a koronaví-
rus-járvány miatt kellett elha-
lasztani egy évvel.

Az eucharisztia szó egyszer-
re jelent szentmisét, az utolsó va-
csorát megjelenítő cselekményt 
és az Oltáriszentséget, a szent-
misén – a katolikus egyház taní-
tása szerint – Jézus Krisztus tes-
tévé és vérévé átváltoztatott ke-
nyeret és bort.
MTI/Csalad.hu/Kárpátinfo 

A keresztény közösség a 
budapesti Hősök terén, 
Ferenc pápa jelenlétének 
is köszönhetően, megmu-
tatta valódi arcát, a be-
fogadást és a nyíltságot 
– mondta Piero Marini 
érsek, a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszu-

sok pápai bizottságának 
elnöke a kongresszust le-
záró szentmise végén.

Piero Marini úgy fo-
galmazott: „mindnyájan 
eljöttünk ide, az oltár köré, 
különböző kultúráinkkal 
és hagyományainkkal” (.), 
hogy megújítsuk a hit és a 
testvéri közösség egyszerű 
és erős gesztusát. Ma való-
sággá lesz a „nyitott kapu 

A keresztény közösség Budapesten 
megmutatta valódi arcát

egyházának álma”, amelyről 
Ferenc pápa az Evangelii Ga-
udium kezdetű apostoli buz-
dításában írt. A hívek, miu-
tán magukhoz vették az „élet 
kenyerét”, visszatérnek ott-
honaikba, iskoláikba, hiva-
talaikba, hogy másokat gyó-
gyítsanak, felemeljenek és 

segítsenek, a béke szavaival 
és a kiengesztelődés tettei-
vel forduljanak embertársa-
ikhoz – mondta.

Isten szent lelke „ma ismét 
bátorságot csepegtet belénk, 
hogy Jézus módjára odaáll-
junk a világ elé”. Ő megmu-
tatta az utolsó vacsorán, hogy 
„nem uralkodnunk kell, ha-
nem szolgálnunk, nem a világ 
nagyjaihoz tartozunk, hanem 

az Isten országa kicsiny fi-
aihoz, nem vagyunk a dol-
gok urai, csak zarándokok” 
– hangoztatta Piero Marini.

Az üdvösség, amely 
az eucharisztiából fakad, 
ezáltal „eucharisztikus 
kultúrává” válik, amely 
képes arra indítani a jó-
akaratú férfiakat és nő-
ket, hogy lépjenek oda a 
szegényekhez, dolgozza-
nak a békéért, őrizzék és 
gondozzák a teremtett vi-
lágot, legyenek nagylel-
kűek az ökumenikus pár-
beszédben és osztozzanak 
a nehézségekben. Vasár-
napról vasárnapra ugyan-
is „arra kapunk hívást, 
hogy vegyük magunkhoz 
a teljes Krisztust a szent-
ségben, a szeretetben és 
a küldetésben” – fogal-
mazott.

Piero Marini végül re-
ményét fejezte ki, hogy az 
Európa szívének közepén 
ünnepelt statio orbisból 
élő víz fakad, amely képes 
meggyógyítani a keresz-
tény közösségeket szerte 
a világon.

MTI

Orbán Viktor miniszter-
elnök arra kérte Ferenc 
pápát vasárnapi buda-
pesti találkozójukon, 
hogy ne hagyja elveszni 
a keresztény Magyaror-
szágot – mondta az MTI 
érdeklődésére Havasi 
Bertalan, a miniszterel-
nök sajtófőnöke.A köz-
lés szerint Orbán Viktor 
átadta Ferenc pápának 
annak a levélnek a má-
solatát, amelyet IV. Béla 
magyar király IV. Ince 
pápához intézett.   

Ferenc pápa a Szép-
művészeti Múzeumban ta-
lálkozott Áder János köz-
társasági elnökkel, Orbán 
Viktor miniszterelnökkel, 
majd a magyar püspöki 
kar tagjaival, valamint a 
Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa és a 
magyarországi zsidó szer-
vezetek delegációjával.

A Szépművészeti Mú-
zeum Román Csarnoká-
ban tartott találkozón ma-
gyar részről Áder János 
köztársasági elnök, Orbán 
Viktor miniszterelnök és 
Semjén Zsolt miniszterel-

Ferenc pápa ne hagyja elveszni a 
keresztény Magyarországot

nök-helyettes vett részt, míg 
Ferenc pápa kíséretében jelen 
volt Pietro Parolin bíboros-ál-
lamtitkár és Paul Richard 
Gallagher érsek, az Állam-
közi Kapcsolatok Részlegé-
nek vezetője.

A Vatikán közlése szerint 
a „szívélyes légkörű” találko-
zó mintegy 40 percig tartott. 
A katolikus egyházfő és Ma-
gyarország vezetői az egyház 
magyarországi szerepéről, a 
környezetvédelem iránti el-
kötelezettségről, valamint a 
családok védelméről és tá-
mogatásáról beszélgettek.

A pápa megajándé-
kozta a köztársasági el-
nököt Ippolito Caffi olasz 
festőnek az 1800-as évek 
közepén készült, jelenleg 
a Római Múzeumban őr-
zött egyik festményének 

mozaikból készült máso-
latával. A Pápai áldás a 
Szent Péter téren címet 
viselő alkotás azt ábrá-
zolja, amint a reggeli 
napfényben fürdő Szent 
Péter téren gyülekeznek 
a pápai áldásra várakozó 
emberek.

MTI
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Középpontban a magyar alkotóerő
Turul Expo: a kárpátaljai magyar vállalkozók legnagyobb seregszemléje

Kialakulóban az egységes, 
egész Kárpát-medencét átfogó 
gazdasági tér. Ezt jelzi, hogy a 
bemutatón anyaországi, erdélyi 
és vajdasági gazdaszervezetek 
is részt vettek.

A hosszú hétvége esemény-
sora péntek este Keresztes Ildi-

kó koncertjével vette kezdetét, 
majd folytatódott szombat reggel 
a korszerű mezőgazdasági gépek 
felvonulásával – hintós felveze-
téssel és lovas kísérettel. 

A bátrak és az erős hitűek ta-
lálkozója a mostani nem minden-
napi alkalom, fogalmazott rö-
vid áhítatában Zán Fábián Sán-
dor református püspök, a rendez-
vény védnöke. Azoké, akik ren-
dületlenül hisznek a Mindenha-
tó jóságos szeretetében, s abban, 
hogy fáradozásuk nem hiábava-
ló, szorgalmuk, igyekezetük nem 
vész kárba. 

Czomba Csaba, a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei elnöke köszöntő-
jében annak a reményének adott 
hangot, hogy a Kárpát-medence 
különböző tájain működő vállal-
kozások mind szorosabb kapcso-
latra lépnek egymással, hisz az 
együttműködéshez oly nagyon 
szükséges bizalom a közös 
nyelv és kultúra alapján ered-
ményesen kiépíthető. 

Torda Márta, az agrármi-
nisztérium főosztályvezető-
je arra emlékeztetett, hogy a 
Kárpát-medencei magyarság 
egységes jövőjének építése 
az érintettek szoros együtt-
működése, az innovatív öt-
letek megvalósulása nélkül 
nem képzelhető el. A jövőnk 
múlik azon, hogy a termő-
földnek ne csak használója, 
hanem gondos művelője és 
gazdája legyen.

S e s z t á k  O s z k á r ,  a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlés elnöke arról 
számolt be, hogy magyar köz-
reműködéssel számos infrastruk-
turális fejlesztés valósul meg Kár-
pátalján, s ennek köszönhetően re-
mélhetően olyan beruházásbarát 
légkör alakul ki a megyében, ami 
segíti az itthon maradást. 

A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara képviseletében fel-
szólaló Szólláth Tibor annak a 
meggyőződésének adott han-
got, hogy a nemzeti újraindítás 
csak valamennyi Kárpát-meden-
cei térség összefogása révén le-
het sikeres. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja szintén a hatá-

rokon átnyúló gazdasági kapcsola-
tok elmélyítésének fontosságáról 
szólt, s arról, hogy az ukrán-ma-
gyar vegyesbizottság ülésein meg-
határozott fontos célok hamarosan 
megvalósulnak. 

Oroszi József, a Péterfalvai kis-
térség polgármestere rámutatott a 
kistermelők összefogásának fon-
tosságára, hisz a különböző szö-

vetkezetekhez való tartozás ver-
senyelőnyt jelent a piacon, növeli a 
termelés biztonságát, s egyben po-
zitívan hat a jövedelmezőségre is.

Virág László, a Kárpátaljai 
Magyar Vállalkozók Szövetségé-
nek (KMVSZ) elnöke, főszerve-
ző a 2500 főt számláló tagság ne-
vében köszöntötte az egybegyűlte-
ket, s mondott köszönetet a vállal-
kozóknak azért, hogy a mögöttünk 
hagyott nehéz időkben is kitartot-
tak. Bejelentette, hogy a következő 
Turul Expóra várhatóan 2022 júni-
usának végén kerül majd sor. 

A világban élő 15 millió ma-
gyarnak nemcsak lehetősége, ha-
nem egyben kötelessége is segíte-
ni az itteni, a legtöbb nehézséggel 
küzdő magyar nemzetrészt, muta-
tott rá Jakab István, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Országos Szövetségének el-
nöke, aki közös gondolkodásra 
és nyílt, őszinte párbeszédre hív-

ta fel a Kárpát-medencei gazdatár-
sadalmat. 

Mindebből ízelítőt kaptunk azon 
az üzletember találkozón, amely-
re a standok bejárása, a vállalkozá-
sok bemutatkozása után került sor.

Miként állítható meg a kárpát-
aljai magyarok tömeges elvándor-
lása? – tette fel a kérdést vitain-
dító előadásában Radvánszky Fe-
renc református lelkész, aki egy-
ben a Rákóczi Főiskola tanára. Mi-
vel az idő sürget, gyors és hatékony 
megoldásokra van szükség, példá-
ul arra, hogy a határ közelében mi-
hamarabb olyan vállalkozásokat 
telepítsenek, amelyek felveszik az 

itteni szabad munkaerő jelentős 
részét, segítik az itthon mara-
dást. Ehhez, mármint a dolgo-
zók napi ingázásának biztosítá-
sához újabb határátkelőket kel-
lene nyitni, amit a magyar kor-
mány már régóta szorgalmaz, 
ám mindez egyelőre nem való-
sult meg. 

Sokkal jobb lenne, ha a kül-
földi vállalkozók itt hozná-
nak létre kisebb üzemeket, 
hangsúlyozta hozzászólá-
sában Rezes Károly, a Be-
regszászi Járási Tanács el-
nöke és Sin József, a tanács 
KMKSZ-frakciójának ve-
zetője. A multikra ugyan 
nem számíthatunk, mivel 
náluk 400-500 főnél kez-
dődik a munkáslétszám, 
ám ennyi szabad munkaerő 
jelenleg egyik kistérség-
ben sem áll rendelkezésre. 

A turizmus és a mező-
gazdaság fejlesztése – bár 
rövid távon nem ígér látvá-
nyos eredményeket – len-
ne a másik járható út, fo-
galmazták meg elképze-
léseiket többen is. A több 

mint öt évvel ezelőtt elindított 
Egán Ede Vállalkozásfejleszté-
si Program igazi sikertörténet, 
hisz a projekt elindítása óta kö-
zel 3000, az agrárium valame-
lyik ágazatában érintett csalá-
di vállalkozás pályázott sikere-
sen, s ennek köszönhetően meg 
tudta őrizni versenyképességét. 

A hagyományoknak meg-
felelően idén is megnevezték 
az Év Vállalkozóját, s átadták a 
díjakat. Az Év Növénytermesz-
tője ifj. Bedő Gábor lett, az Év 
Méhésze Kosztyu Róbert, az Év 
Iparosa Sütő József, az Év Kéz-
művese Szabó Nóra. Az Év Bo-
rászának a grémium Jakab Sán-
dort választotta. 

Mint említettük, a Kárpát-
aljai Fiatal Magyar Vállakozók 
Szövetségének kezdeménye-
zésére elkezdődött a kárpátal-
jai magyar brand építésének 
folyamata. Az ünnepségen az 
innovátor tagokat egy gyönyö-

rű fából készített márkajellel fo-
gadták be jelképesen a Kárpátal-
jai márkacsaládba.

A kora délutáni órákban 
nagyszabású kulturális sereg-
szemle kezdődött, melynek 
során fellépett többek között 
a helyi Tiszavirág Kórus, a 
Viski Fricskák, az Aprócska 
citeraegyüttes, a Péterfalvai Mű-
vészeti Iskola, valamint a Sod-
ró együttes. A késő esti órákban 
került sor az István, a király c. 
előadásra, melyen népes közön-
ség előtt a rockopera legnagyobb 
slágerei hangzottak el. 

Kovács Elemér

A hosszú hétvége programja 
könyvbemutatóval vette kezde-
tét. Mint korábban már sokan ér-
tesültek róla, nemrég jelent meg a 
Kárpátalja magyar szemmel úti-
könyv, amely a benne fellelhető 
sok új adatnak, figyelemkeltő le-
írásnak köszönhetően akár nem-
zeti olvasókönyvként is haszon-
nal forgatható mind a vidékünket 
megismerni szándékozók, mind 
a Kárpátalján élők számára. Ko-
vács Sándor helytörténész, aki 
eddig 16 kötetben mutatta be me-
gyénk történelmét, érdekesebb 
látnivalóit, a fórumon azt hang-
súlyozta, hogy igen nagy szükség 
volt egy ilyen átfogó jellegű ki-
adványra. Grezsa István minisz-
teri biztos arra hívta fel a figyel-
met, hogy a kötetben megjelenő 
írások objektíven ábrázolják azt 
a hosszú folyamatot, hogy a kár-
pátaljai magyar nemzetrész mi-

ként járult hozzá a múltban, és já-
rul hozzá a jelenben is a vidék ar-
culatának kialakításához. Tarpai 
József, a könyv szerkesztője be-
jelentette, hogy már elkészült a 
könyv ukrán nyelvű fordítása, 
mivel a jelen helyzetben kiemelt 
jelentőséggel bír, hogy a többsé-
gi nemzet képviselői vidékünk-
re látogatva hiteles információk-
hoz jussanak. Több mint félezer 
fotó illeszkedik az oldalakba, ki-
egészítve a szöveges információ-
kat, mutatott rá s könyv tördelő-
szerkesztője, nyomdai előkészí-
tője, Turóczy Gábor. Este a Kár-
pátaljai Magyar Néptáncegyüttes 
előadásában gyönyörködhetett a 
közönség, akik a Sodró együttes 
közreműködésével a Kárpát-me-
dence különböző tájegységei-
nek néptáncaiból és népzenéjé-
ből hoztak ízelítőt. 

Figyelemre méltó, hogy az 
utóbbi öt-hat évben számos ta-
nulmánykötet foglalkozik a kár-
pátaljai magyar kisebbség hely-
zetével. Mindez nem véletlen, 
hisz a XXI. században ennek a 
nemzetrésznek jutott a legnehe-
zebb sors osztályrészül. Elhúzó-
dó gazdasági válság, asszimilá-
ció, elvándorlás, állami szint-
re emelt kisebbségellenes po-
litika – ezekkel a fontos kérdé-

A kárpátaljai kötődésűek XXXI. balatonföldvári találkozóján (2.)

Szülőföld, hűség, 
megmaradás

Cikkünk előző részében beszámoltunk róla, hogy Balatonföldvár 
miért is oly fontos a kárpátaljai kötődésűek számára. Elmondtuk 
azt is, hogy idén immár 31. alkalommal került sor azoknak a ta-
lálkozójára, akik számára mindig is fontos volt, hogy miként ala-
kul az itteni magyar nemzetrész sorsa. Éljenek ezek a lokálpatri-
óták az anyaországban, vagy itt, a Kárpátok lábainál elterülő „tö-
redék hazácskában”. A Kárpátaljai Szövetség által szervezett idei 
több mint kétszáz résztvevővel zajló találkozó alkalmával könyv-
bemutatókra, filmvetítésekre, az ezekhez kapcsolódó panelbeszél-
getésekre, népzenei előadásra is sor került. No és számos kötetlen 
eszmecserére. A régi ismerősöknek lehetőségük nyílott az újbóli ta-
lálkozásra, s arra is, hogy új barátságok jöjjenek létre. 

sekkel foglalkozik a Periféri-
án – Magyar kisebbség Kárpát-
alján c. tanulmánykötet is, ame-
lyet egy 2017-ben vidékünkön 
forgatott film alapján állítottak 
össze. A szombat délelőtt lezaj-
lott pódiumbeszélgetés résztve-
vői – Hajduk Márta filmrende-
ző, Seremet Sándor történész, a 
Kárpátaljai Szövetség főtitkára, 
Kovály Katalin történész, vala-
mint a panelbeszélgetés mode-
rálását felvállaló Fazekas And-
rea társadalomkutató – sorra vet-
ték az immár harminc éve füg-
getlen Ukrajna különböző kor-
szakait, azt elemezve, hogy az 
adott időszakban a társadalom-
építés folyamatán milyen pozitív 
és negatív tendenciák jelentkez-
nek. A jövő szempontjából lénye-
ges, hogy fel tudjuk tenni az or-
szág és a helyi magyarság sorsa 
szempontjából fontos kérdéseket, 

hogy azokra elfogulatlan, józan 
válaszokat adjunk, hangsúlyoz-
ták a panelbeszélgetés résztvevői. 

Az ezt követő a Tudomány-
népszerűsítés Kárpátalján c. elő-
adás során Turányi Tatyjanától 
megtudtuk, hogy fennállásá-
nak tíz esztendeje alatt milyen 
eredményeket sikerült elérnie a 
Sciencia Denique (SD) folyóirat-
nak, amely főképpen a fiatal ku-
tatóknak kíván publikálási lehe-
tőséget biztosítani. 

A délelőtt folyamán levetítet-
ték a Soós Kálmánról, a Bereg-
szászi Rákóczi Főiskola fiatal ko-
rában elhunyt rektoráról készült 
portréfilmet. Majd Fazekas And-
rea beszélgetett Kopriva Nikolett 
fiatal kárpátaljai költővel az Ami-
re csak a fák emlékeznek címmel 
nemrég megjelent első verseskö-
tete kapcsán. 

Interaktív beszélgetés bon-
takozott ki A kávé útja: az ültet-
vénytől a csészéig előadás után, 
amelyet Horváth Attila barista 
tartott. Este a vendégek díszva-
csorán vettek részt. 

A sok-sok emlékezetes pil-
lanatokban, élményekben gaz-
dag találkozó a vasárnap délelőtt 
megtartott ökumenikus istentisz-
telettel ért véget. 

Eszenyi Gábor
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Feltűrte az Úr szent karját 
minden népeknek szemei előtt, 
hogy lássák a föld minden ha-
tárai Istenünk szabadítását.” 
(Ézs 52, 10)

Nagy örömöt jelentett ma ne-
kem a fenti ige. Megjelent szeme-
im előtt az édesapám. Mielőtt bi-
zonyos munkához fogott, feltűrte 
az inget a karján. Ez mindig egy 
jel volt: most nehéz munkához 
kezd édesapám. Ezt a mozdulatot 
másoknál is láttam. Biztos jele an-
nak, hogy munkához kezd, eset-
leg nehéz, piszkos munkát végez 
majd az, aki  „feltűrte a karját”.

Hat fiúgyermekkel áldott 
meg Isten. Eleven, jókedvű fic-
kók voltak, szerettek játszani, a 
kicsik birkózni a nagyobbakkal. 
Volt egy kedvelt szórakozásuk 
is: az erőpróba. Ki az erősebb, 
ki győzi le hamarabb a másikat? 
Ehhez az erőpróbához a fiúk is 
nekigyűrkőztek, hogy láthatóbb 
legyen, ki az erősebb, kinek a 
karja lesz az asztalon hamarabb.

Olyan csodálatos ez a kép, 
amit Ézsaiás próféta használ: 
„Feltűrte az Úr szent karját...”

Bennem azonnal mosolygott 
a lélek és nevettem, mert meg-
telt a szívem örömmel, csodálat-
tal, bizalommal és hálával Isten 
iránt, az én drága Atyám iránt. 
Hangosan kimondtam a gondo-
latomat: ha az Isten egyszer majd 
elkezd dolgozni és „feltűri szent 
karját”, akkor  azt az egész világ 
megláthatja! Mert Ő érted és ér-
tem is cselekszik! Érted is mun-
kába fog! Megmutatja hatalmát 
és erejét, szent karjával megsza-
badít bármilyen hatalmasnak lát-
szó ellenség kezéből!

Ó, de sokszor feltűrte szent 
karját értem is az Úr! Amikor azt 
hittem, hogy vége van az életem-
nek, elvesztem, minden sötét és 
teljesen reménytelen körülöttem... 
Voltak ellenségeim, akik biztosan 
hitték, hogy számomra nincs fel-
állás, nincs remény, nincs és nem 
lehet megmaradnom, el kell pusz-
tulnom. Miért? Mert ragaszkod-
tam Isten törvényéhez, mert nem 
akartam cinkos lenni a bűnben, 
mert nem voltam hajlandó takar-
ni. Magamra maradtam és iga-
zán nem volt emberi segítségem. 
Mint egy rabul ejtett, szárnyasze-
gett madár vergődtem, sírtam és 
rimánkodtam szabadulásért. Nyo-
morúságom idején nem láttam, 
nem vettem észre, hogy Isten mit 
cselekszik. Nem láttam, hogy már 
készül: tenni, cselekedni fog ér-
tem valamit, mert már éppen fel-
tűri szent karját... 

Ó, ha akkor tudtam volna, 
amit most, ma, utólag már tu-
dok, mennyivel könnyebb lett 
volna várni az Ő karjának sza-
badítására!

Megláttam, hogy Isten szeret, 
Ő Úr életem felett, neki számít az 
én semmi, kis szürkeverébéletem 
is. Ő nyitotta ki rabságom, nyo-
morúságom börtönét. Felemelt, 
szent karjába vett, és vigasztalt, 
gyógyítgatott, megerősített, kö-

Szent karjával megszabadít
zel emelte életemet magához. 
Megláttam és meglátták ellen-
ségeim is.

Mert ha Isten egyszer felgyű-
ri szent karját, ha Ő egyszer mun-
kába kezd az övéiért, azt az egész 
világ meglátja. Az új fordítású 
Bibliában így hangzik ez az ige: 
„Kinyújtotta szent karját az Úr 
minden nép szeme láttára. Meg-
látják majd az egész föld határán 
Istenünk szabadítását.”

Isten kinyújtotta szent karját 
a föld felé, amikor megmente-
ni, megváltani akarta a bűneiben 
veszteglő embert. Elküldte az Ő 
szent Fiát, a Szabadítót!

Miért kegyelmezett meg az 
embereknek? Miért irgalmas még 
ma is a bűnösökhöz? 

Mert szeret! Az Ő karja erős, 
szabadító és áldást osztogató.

Kedves Olvasóm, képzeld el, 
hogy téged annyira szeret Isten, 
hogy nem fog a nyomrúságodban 
hagyni! Készül az Isten szabadí-
tása a te számodra is. Mondd han-
gosan te is: feltűri szent karját ér-
tem is az Úr! 

Tudom, az ördög ott súgdos a 
füled körül (mint oly sokszor né-
kem is): „Nem érdemes remél-
ned, számodra már nincs megol-
dás, mindennek vége, már késő!”  

Kiálts rá és hangosan mondd: 
„Távozz tőlem, Sátán, mert értem 
is feltűrte szent karját az Úr! Az Ő 
szabadítása jön és Ő nem késik, 
nem felejt itt a nyomorúságban!”

És Isten nem késik! Az Ő 
uralma kiterjed az ellenségedre 
is, idő és alkalom kérdése, ami-
kor megmutatja Isten az Ő ha-
talmas karjának legyőzhetetlen 
erejét. Bízzál benne! Kiálts hoz-
zá bátran és Ő felel, mint felelt a 
fogságban sínylődő népének is: 
„Itt vagyok!” (Ézs 52, 6/b)

Ne kételkedj Isten szabadí-
tásában! Betegség gyötri teste-
det, a diagnózisod halálos, a ro-
konok megbántottak, összetört 
a házasságod, gyermeked el-
lened fordult, anyagi nyomor-
ral küzdesz? Isten karja hosz-
szú! Odaér, ahol segítenie kell! 
Hozzád is elér! Légy csendben, 
halld meg a Szent Lélek üzene-
tét: „Feltűri szent karját az Úr!” 
Érted tűri fel, mert szeret, mert 
kedves vagy neki. S ha a halál 
árnyékának völgyén kell átha-
ladnod, az Ő karja ott is vezet, 
védelmez és betakar. Nem hagy 
magadra soha! Ezt meglátja min-
denki, hogy Ő a te Szabadítód, a 
te szerető Istened.

Nagy Istenem, köszönöm, 
hogy Te az egész világ Ura vagy. 
Köszönöm, hogy életem minden 
nyomorúsága felett is Úr vagy. 
Nagyobb a Te szereteted, mint 
az ellenségem haragja. Köszö-
nöm, hogy számíthatok Rád, ér-
tem is feltűröd szent karodat. Itt 
a szívem, légy Úr életem felett. 
Dicsőítve légy szabadítóm, Iste-
nem. Ámen  

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

Imádság, bizalom, alázat, lélekmentés
Lelkészszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyház

A világ ezt nagyjából el is fo-
gadja, az emberek többsége fon-
tosnak érzi, hogy segítsen a baj-
bajutottakon. Nekünk, hívő ke-
resztyéneknek azonban ennél 
többet kell adnunk, lelki segít-
séget is kell nyújtanunk. Ehhez 
imádságra, bizalomra és alázatra 
van szükség. Ez fontos a lelké-
szi szolgálatban is. Úgy kell sze-
retnünk felebarátunkat, ahogy 
Krisztus tanított. Aki szeret, az 
meg tud bocsátani. Az Úr meg-
bocsátotta bűneinket, hát nekünk 

is irgalmasan kell cselekednünk 
azokkal, akik ellenünk vétkez-
tek. A lelkészeknek élet- és lé-
lekmentőknek kell lenniük, fo-
galmazott a püspök, hogy a rá-
juk bízottak általuk megtapasz-
talhassák a Szentlélek erejét, és 
vágyakozzanak egy olyan úton 
járni, amely az üdvösségre, az 
örök életre vezet. És nem csak a 
templomba járókra kell figyel-
ni, mert ha ezt tesszük, elvész 
az egyház, figyelmeztetett az 
igehirdető. Lelkeket kell mente-
ni, hirdetni annak nevét, akit ér-
tünk megváltóként adott az Isten, 
adta útravalóul Zán Fábián Sán-
dor, aki végezetül így biztatott: 
minden hű szolgának, aki a ne-

mes harcot megharcolja, eltétetik 
az igazság koronája.

Az igehirdetést követően Héder 
János, a KRE főjegyzője vezette a 
közgyűlést, melynek keretében ke-
rült sor a lelkészek felszentelésére, 
ugyanis az egyháztörvény megha-
tározza, hogy a lelkészek felszen-
telését egyházkerületi közgyű-
lés keretében kell elvégezni. Miu-
tán  Zsukovszky Miklós a Beregi, 
Balogh Attila az Ungi és Hunya-
di Attila Máramaros-Ugocsa Egy-
házmegye esperesei bemutatták a 
megyéjükben szolgálatot teljesí-
tő felszentelendő lelkészeket, sor 

került az ünnepélyes és meghitt 
lelkészszentelésre. Dobán Dorina 
(Ungvár, Ungtarnóc), Gulácsy 
Laura (Munkács), Kobrin Mihály 
(Tiszapéterfalva, Tiszabökény), 
Margitics Erika (Beregszász), 
Nagy Szabolcs (Gut, Balazsér), 
Orosz Zsolt (Zápszony, Újbátyú, 
Bakos) és Soós Zsolt (Tiszaújfalu, 
Tiszaásvány) kezüket szívükre téve 
tettek fogadalmat, hogy református 
hitükhöz, egyházukhoz hűek ma-
radnak és lelkiismeretesen végzik 
a szolgálatukat. Zán Fábián Sán-
dor egy-egy ige kíséretében kérte 
valamennyiük életére, szolgálatá-
ra Isten áldását, s kívánta, hogy le-
gyen ez az alkalom a valódi meg-
szentelődésük ideje, szánják oda 

egész valójukat Istennek ked-
ves áldozatul, hogy majd szol-
gálatuk által mindazokat is meg-
szentelje az Úr, akik közé most 
kibocsátják őket.  

Éreztessétek az emberek-
kel mindenkor Isten jóságát, kö-
szöntötte kedves szavakkal a fi-
atal lelkipásztorokat Nagy Béla, 
a KRE főgondnoka, aki a Példa-
beszédekből (3, 5–6) vett igét he-
lyezte a szívükre: „Bízzál az Úr-
ban teljes szívből, és ne a magad 
eszére támaszkodj! Minden uta-
don gondolj rá, és ő egyengetni 
fogja ösvényeidet”. „Vigyázza-

tok, álljatok meg a hitben, 
legyetek férfiak, legyetek 
erősek! Minden dolgotok 
szeretetben menjen végbe!” 
(1Kor 16, 13–14) – taná-
csolta a főgondnok, aki Is-
ten áldását és vezetését kér-
te életükre, szolgálatukra. 

A lelkipásztor – ember-
pásztor, aki felelős a reá bí-
zottak sorsáért, boldogulá-
sáért, kezdte köszöntőjét 
Szilágyi Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzu-
látusának főkonzulja. Ma 
sokan menekülnek a szülő-
földjükről, itt az asszimilá-
ció fenyeget, a nagyvilág-
ban egyre inkább üldözik 
a keresztényeket… Ilyen 
helyzetben kell helytállni a 

XXI. század lelkészének, fogal-
mazott a diplomata, aki Márton 
Áron erdélyi mártírpüspök sza-
vaival azt kérte a felszentelt lel-
kipásztoroktól: „Legyetek a bé-
nának lába, a vaknak szeme, az 
árváknak, szegényeknek, az el-
esett és szenvedő emberek nagy 
tömegének gondviselő atyja”. 

Az ünnepi közgyűlés – me-
lyet megtisztelt jelenlétével 
Bacskai József, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának fő-
konzulja is – Zán Fábián Sán-
dor záróimájával, a beregszászi 
gyülekezet énekkarának szolgá-
latával és nemzeti imánk elének-
lésével ért véget.

Marton Erzsébet

A görögkatolikus áldozó-
pap átfogó képet adott a mai 
Ukrajna területén lévő Munká-
csi Görögkatolikus Egyházme-
gye történelméről és a 40 évnyi 
kommunizmus alatt átélt meg-
próbáltatásokról. Az enyhülés 
éveire áttérve visszaemlékezett 
1989 végére, amikor megtör-
tént a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye legalizációja, ám 
amit negyven év alatt lerombol-
tak, azt negyven év alatt nem 
lehet visszaállítani. A szentsé-
gi élet Kárpátalján megőriz-
te hagyományos voltát, mond-
ta. Szabó Konstantin jelezte, 
Kárpátalján hármas kisebbség-
ben élnek: mint magyar kisebb-
ség a 40 milliós országban, mint 
görögkatolikusok a nagy pra-
voszláv tengerben, és mint ma-
gyar ajkú hívek a Munkácsi Egy-
házmegyében. Ezért 2016 szep-
temberében Milan Sasik me-

Szabó Konstantin: Ahol szeretet van, 
és tudunk áldozatot hozni, ott van jövő

Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus pap szülőföldje ma-
gyarságának, egyházának megpróbáltatásokkal teli múltjáról, fel-
zárkózó jelenéről, illetve reményteli jövőjéről beszélt tanúságtéte-
lében az 52. Eucharisztikus Kongresszuson.

gyéspüspök az egyházmegye ma-
gyar egyházközségei és magyar 
hívei számára püspöki helynököt 
nevezett ki.

Jelenleg az egyházmegyében 
45 egyházközségben 23 paróki-
án és 22 fílián 17 pap lát el szol-
gálatot, és kiterjedt intézmény-
rendszerük van. A jövőbeni ter-
veik között szerepel az ungvá-
ri egyetemi kollégium létrehozá-
sa, az óvodák működésének biz-
tosítása, iskolarendszerük bővíté-
se elemi iskolákkal, ifjúsági üdü-
lőközpont a kerület részére, öre-
gek otthona, napközi otthon lét-
rehozása, a tiszaújhelyi kúria fel-
újítása a Görögkatolikus Ifjúsági 
Szervezet részére, karitász köz-
pont kialakítása, valamint templo-
maik felújítása. Elmondta: gyere-
ket és ifjúságot nevelnek erkölcs-
re, szépre és jóra, hitre oktatnak. 
Akik próbálnak szembe szegülni 
a rosszal, a hazugsággal, a termé-

szetellenes és istentelen jelensé-
gekkel – húzta alá a lelkipász-
tor. Úgy vélte, ebben nyújt se-
gítséget a szentségi élet, ugyan-
is istenfélelem nélkül a kárho-
zatba irányítjuk életünket és jö-
vőnket. „Hol van szeretet és tu-
dunk áldozatot hozni, ott van 
a jövő” – hangsúlyozta Szabó 
Konstantin. Aki kifejezte abbé-
li reményét, hogy egyszer Kár-
pátalján is olyan politikai veze-
tés lesz, amely olyan embereket 
nevel majd, akik szembe mer-
nek szállni a rosszal.

Tanúságtételét a görög-
katolikus Szent Liturgia végén 
elhangzó imával zárta: „Krisz-
tus Istenünk, ki magad vagy a 
törvény és a próféták teljessége, 
ki végrehajtottad Atyád egész 
üdvgondozását, töltsd be öröm-
mel és vígsággal szívünket!” En-
nek megfelelően a híveknek, za-
rándokoknak azt kívánta, hogy 
az Eucharisztikus Kongresszus 
sok örömöt és vígságot hozzon 
az egész világnak.

Katolikus.hu/Kárpátinfo
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Elejét lásd az 1. oldalon

Köszöntőjében Bán Jó-
nás, a Nagyszőlősi Római Ka-
tolikus Egyházközség plébá-
nosa azt hangsúlyozta, hogy 
Nagyboldogasszony anyánk kö-
zel egy évezrede a magyarság 
összetartozásának, megmaradá-
sának, s egyben a családokat erő-
sítő szolidaritás jelképe. Immáron 
helyére került a szobor, s most az 
a feladat, hogy Jézus Krisztusnak 
is helyet készítsünk a szívünkben, 
mondta a ferencesrendi szerzetes.

Ez az alkotás nem a csügge-
dést, hanem a reményt közvetí-
ti mindnyájunk számára, mivel 
irányt mutat a megváltó Jézus 
Krisztus felé, fogalmazott Bilák 
János, az egyházközség kurátora.

Kovács István, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma he-
lyettes államtitkára arra emlékez-
tetett, hogy Szűz Mária nem csu-
pán a magyarság, de a Kárpát-me-
dencében élő valamennyi nemzet 
és nép számára továbbra is a ke-
resztény szellemiség szilárd vé-
dőbástyája. A magyarok számá-
ra pedig az ország védőszentje, 

aki tovább erősíti nemzettársaink 
hitét, éljenek azok az anyaország 
határain belül vagy azon kívül.  

Nagyboldogasszony minden 
tettében láthatjuk azt a törekvést, 
amely végső soron az igazi sze-
retethez, mások elfogadásához 
vezet el bennünket, mondta Lu-
csok Miklós római katolikus se-
gédpüspök. Nekünk, mai keresz-
tényeknek tehát az a feladatunk, 
hogy Szűz Mária példáját követ-
ve egész életünket ajánljuk fel a 
Mindenhatónak. 

A magyarság még a keresz-
ténység felvétele előtt tisztelte a 
Napba Öltözött Asszonyt, amely 
valószínűleg Szűz Mária előképe 
lehetett, vélekedett Szilágyi Má-
tyás, Magyarország beregszászi 
főkonzulja. Számunkra e pilla-
natban az a leglényegesebb, hogy 
őseink Mária-kultusza az idők 
kezdetére nyúlik vissza. Olyan 
biztos pont ez, amelyhez mindig 

Nagyszőlősön felavatták Nagyboldogasszony szobrát

A Kárpát-medence népeinek 
patrónája

bizalommal fordulhat valameny-
nyi magyar. Nagyboldogasszony 
szobrának értő módon és hittel 
teli megformálása mostantól a 
nagyszőlősiek és a városba láto-
gatók számára esélyt teremt arra, 
hogy mélyen megéljék hitüket, 
magyarságukat. 

Jelkép értékű, hogy Nagy bol-
dogasszony szobrát itt, az egykori 
Ugocsa vármegye központjában 
Kisboldogasszony napján avatjuk 
fel, emlékeztetett rá Bakos István, 
a szoborállítás fő kezdeményező-
je, a Bethlen Gábor Alapítvány 

kuratóriumi tagja. Aki végezetül 
Teleki Pál, Magyarország hajdani 
miniszterelnökének ma is aktuá-
lis szavait idézte: „Merjünk ma-
gyarnak lenni!”.

Egész Európában a Mária-
kultusz szerteágazó és sokgyöke-
rű. Erre bizonyíték az öreg kon-
tinensen található számos za-
rándokhely, mutatott rá Vári Fá-
bián László Kossuth-díjas köl-
tőnk. Szűz Mária az igaz hit-
tel és alázattal érkezőknek ma 
is szükség szerint osztogatja ke-
gyelmét, és teszi ezt már több 
évszázada. Jézus Krisztus szü-

lőanyja egyben arra emlékeztet 
valamennyiünket, hogy minden 
anyától született gyermek felnőt-
té válva nem alattvalója, hanem 
testvére a másiknak. 

A szobor leleplezését és meg-
áldását követően Matl Péter ismer-
tette a mű elkészítésével kapcsola-
tos elképzeléseit: a talapzat maga 
a kemény gránitból megformált 
földgolyó, a glóbusz. A 12 levél a 
12 apostolt jelképezi, a tulipánfor-
ma pedig, jól tudjuk, egy ősi ma-
gyar motívum. Széttárt karjával a 
középpontban áll Szűz Mária, fö-
lötte a gyermek Jézus.

A szoboravató és -megáldó 
ünnepséget Pitti Katalin, a Ma-
gyar Állami Operaház örökös 
tagjának éneke, Hegedűs Valér 
zongoraművész virtuóz játéka és 
Gy. Szabó András irodalomtör-
ténész szavalata tette még meg-
hittebbé. 

Bintu József

A KMKSZ Ifjúsági Szerveze-
te eredetileg augusztus else-
jére tervezte az Ismerős Ar-
cok-koncertet, amit sajnos köz-
vetlenül a kezdés előtt brutáli-
san szétvert a vihar. A szerve-
zőknek keményen kellett küz-
deniük a felszerelések megóvá-
sáért is. Akkor azért adtunk 

hálát, hogy az ítéletidő nem kö-
vetelt emberi áldozatot. De sem 
a házigazdák, sem az együttes 
nem adta fel: egy újabb kon-
cert megszervezésébe fogott. 
Köszönhetően Magyarország 
kárpátaljai külképviseleteinek, 
elsősorban Bacskai Józsefnek, 
Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusa misszióvezetőjé-
nek, aki fővédnöke lett a szep-
tember 12-én megtartott ren-

Fergeteges Ismerős Arcok-koncert Beregszászon

Egy vérből valók vagyunk
dezvénynek, illetve az együttes 
jószándékának, az elmúlt vasár-
nap estén felemelő élményekben 
lehetett része a kárpátaljai ma-
gyarságnak.

Az eseménynek helyet biztosí-
tó Barátság Stadionban ezrek gyü-
lekeztek, hogy együtt énekelhessék 
az együttes ikonikus dalának – Nél-

küled – az elszakított nemzetrészhez 
tartozók szívének leginkább kedves 
sorait: „Mi egy vérből valók va-
gyunk!” Persze emellett az együttes 
tagjai – Nyerges Attila, Práder Vil-
mos, Galambos Nándor, Kovacsik 
Tamás, Leczó Szilveszter, Tánczos 
István – annyi mindent elmondtak 
még dalaikban, és oly sok igaz ér-
tékre hívták fel a figyelmet! Isten, 
család, hazaszeretet, közösség, kul-
túránk, értékeink tisztelete és meg-

óvása… Arra, hogy mennyire 
fontos a „hétköznapok fogságába 
esve” is az egymásra, a testvérre 
figyelés! Oly sok veszély fenye-
geti ma is nem csupán a Trianon 
miatt a határokon túlra szakadt 
nemzetrész és csonka Magyar-
ország tagjait, de a globalizáció, 
a liberalizmus, a keresztény ér-
tékrendet mind inkább elhagyó 
Európát is! S mi „ébresztő kiál-
tás helyett suttogunk csak a szél-
ben”, „bajban sem ismerjük meg 
a testvért”… Pedig feladatunk 
van. Hisz „ahogy erdeinket pusz-
títják, úgy pusztul el népünk is”, s 
„mikor az utolsó fát is kivágják, 
akkor lesz nekünk végünk”. De 
hogy magyarként élhessük a jö-
vőt míg „azok” döntenek, „ültes-
sük a fenyőt”! S akkor talán meg-
marad nemzetünk…

„Milyen jó, hogy itt vagyunk. 
S mint a jó barátok, egyet mon-
dunk s egyet gondolunk” – zen-
gett az ajkakon, dobogott a szí-
vekben. Köszönjük az Ismerős 
Arcoknak, hogy magyarorszá-
gi koncertjeiken is üzenik az ott 
lévő határon túli testvérek felé: 
itthon vagytok. Köszönjük, hogy 
segítenek, hogy az ötmillió ma-
gyarnak is meghallja hangját a 
nagyvilág…

Semmi sem történik véletle-
nül, hisz az augusztusban kény-
szerűségből elhalasztott, s most 
megrendezett koncert nem csu-
pán egy lélekemelő és közös-
ségépítő alkalom lett, hanem ki-
egészült egy nemes küldetés-
sel is: két kisgyermek – Karakas 
Gyuszika és Poljuha Viktória 
– gyógyulására adakozhattak a 
résztvevők. Ezúttal a perselyek-
ben 71412 hrivnya gyűlt össze.

Kovács Erzsébet

Fajtasor-bemutató Beregardó határában

Jól vizsgáznak a magyarországi 
kukorica hibridek

Érdemes kilátogatni mostanság 
a Beregardó határában találha-
tó kukoricabemutató részleg-
re, ahol azt vizsgálhatják meg 
a termelők, hogy az itt elvetett 
hét magyarországi hibrid mi-
ként vizsgázik a mi talaj- és ég-
hajlati adottságaink, valamint 
a nálunk megszokott termesz-
téstechnológia alkalmazása 
mellett. A dolog előzménye rö-
viden annyi, hogy kora tavasz-
szal a Kárpátaljai Magyar Vál-
lalkozók Szövetségének vezeté-
se és a különböző szántóföldi 

növények, többek között a ku-
korica nemesítéséve foglalko-
zó Marton Genetics cégcsoport 
képviselői megállapodtak ab-
ban, hogy hétféle hibridkukori-
ca-vetőmagot biztosítanak kár-
pátaljai kipróbálásra a megye 
három különböző helyszínén. A 
hibridek közül öt martonvásári 
szelekció, kettő pedig a Szege-
di Mezőgazdasági Kutatóinté-
zet ígéretes kukoricája. 

– A szegedi hibridek közül az 

egyik korai, a másik pedig közép-
érésű, a martonvásáriak közül ket-
tő korai, kettő középérésű, egy pe-
dig késői érésű – tájékoztat Huszár 
Tibor mezőgazdasági vállalkozó, 
aki emellett falugazdászi teendő-
ket is ellát. – A körzetemhez tarto-
zó gazdatársaimat mostanság arra 
biztatom, hogy jöjjenek el hoz-
zám és saját szemükkel győződ-
jenek meg arról, hogy a mi körül-
ményeink között mit tudnak ezek 
a hibridek. 

– Az avatatlan szem is látja, 
hogy itt magas hozamokra van 

kilátás. Persze a legtöbb kukori-
catermesztő nálunk ezúttal elfo-
gadható termésben reménykedik. 

– Hála Istennek, a termesz-
tési idénynek nagyjából az utol-
só harmada igencsak kedvezően 
alakult. Mert a kezdet nem indult 
jól, a folyamatos esőzések és a 
hosszan tartó hideg miatt példá-
ul elhúzódott a vetés. A bemuta-
tó részlegen is csupán egy hónap 
késéssel, május utolsó napjaiban 
került földbe a szaporítóanyag. 

Aztán a nyár közepén bekö-
szöntött egy hosszabb aszályos 
periódus, amikor úgy nézett ki, 
hogy legfontosabb takarmány-
növényünkből az átlagosnál 
jóval alacsonyabb hozamok-
ra számíthatunk. Ám az utol-
só másfél hónap kedvező idő-
járása újból felélesztette remé-
nyeinket. Mi például itt, a be-
mutató részlegen fajtáktól füg-
gően most 80-100 tonna hektá-
ronkénti terméssel számolunk. 

– Ennyit bizonyára egy-egy 
Pioneer kukoricahibrid is pro-
dukálhat az idén.

– Meglehet, ám annak a sza-
porítóanyagnak az ára kétszer 
magasabb, mint a magyarorszá-
gi hibrideké. Azért is kérünk min-
den érintettet, hogy látogasson el 
hozzánk, mivel az itteni vissza-
jelzésektől is függ majd, hogy 
a már említett magyarországi 
vetőmagnemesítő cég a hibridjei 
közül melyiknek indítja el Ukraj-
nában a fajtajegyzékbe való véte-
lét, hogy azt majd mi is itt, hely-
ben meg tudjuk vásárolni.

– Miért éppen a korai, illet-
ve a középérésű hibriek kerül-
tek túlsúlyba?

– Legfőképpen azért, mivel 
a későiek betakarítása az utóbbi 
években igencsak körülményes. 
Az elmúlt évtizedben a novem-
ber második fele olyannyira csa-
padékos, hogy a növény gépi be-
takarítására egyszerűen alkalmat-
lanná válnak a táblák. Élő munka 
pedig erre a feladatra már Kárpát-
alján sincs.

– Látva a mostani magas ta-
karmányárakat, biztosak lehe-
tünk benne, hogy a kukoricater-
mesztési kedv a kárpátaljai gaz-
dák körében élénkülni fog – foly-
tatja a mezőgazdász. – Ám na-
gyon nem mindegy, hogy meg-
bízható forrásból származik-e az 
a vetőmag, ami majd a földbe ke-
rül. A döntésünket nagyban meg-
könnyíti, ha a saját szemünkkel 
győződünk meg róla, hogy vé-
gül is milyen hozamokra szá-
míthatunk.

Kovács Elemér
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– Ismerjük meg elsőként a 
szakembert.

– Kovászón születtem, ki-
lencéves voltam, amikor szü-
leimmel Beregszászba költöz-
tünk. A Beregszászi 1. Számú 
Középiskolában érettségiztem, 
majd felvételt nyertem a helyi 
Egészségügyi Koledzsbe, ahol 
szülésznővér képesítést sze-
reztem. A diplomám megszer-
zését követően egy rövid ideig 
Csikóson, az elmegyógyintézet 
gyermekosztályán dolgoztam, 
majd a beregszászi kórház in-
tenzív osztályán nővérként te-
vékenykedtem tizenkét éven át. 
Nagyon szerettem ott dolgozni, 
egy igazi kis család része lehe-
tettem. Igaz, hogy egy intenzív 
osztályon megterhelő dolgoz-
ni, hiszen minden percben ké-
szen kell állnunk, bármikor jö-
het egy sürgős eset, de sok ta-
pasztalatot is gyűjthettem az ott 
töltött évek alatt.

– Hogyan jött a kozmetikai 
központ ötlete?

– Mindig is szerettem a bőr-
rel foglalkozni, kikezelni a prob-
lémás arcbőrt. A barátaim sok-

Várja vendégeit a Derma Lazer kozmetikai központ

Szépség és egészség  
Az esztétikai bőrgyógyászat, a kozmetológia a XXI. században az 
egyik legnépszerűbb orvosi szakterületek közé tartozik. Sikeresen 
lép fel többek között a ráncok, a pigmentfoltok, hegek, hajszálerek 
és a nem kívánatos szőrnövekedés ellen. És hát ki ne akarna az idő 
múlásával is szép, egészséges bőrt magának?! Ebben segítenek a 
különböző kozmetikai központok szakemberei, akik fiatalossá és 
üdévé varázsolják a hölgyeket és urakat egyaránt. Ilyen központ a 
Beregszászban található Derma Lazer vállalkozás is, ahol a prob-
lémás bőrtípus kezelését veszik górcső alá. A vállalkozás tulajdo-
nosával, Mlávec Judittal beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

szor mondták, hogy tanuljam ki 
a kozmetikai szakmát, én pedig 
megfogadtam a tanácsukat. Mun-
kácson végeztem el egy olyan tan-
folyamot, ahol előnyt jelentett, ha 
valakinek volt egészségügyi elő-
képzettsége – ehhez az ágazathoz 
kötelező az egészségügyi képzés, 
másként nem is fogadhatnánk ven-
dégeket. Az oklevél megszerzését 
követően párhuzamosan dolgoz-
tam a kórházban és kozmetikus-
ként, de hamar rá kellett jönnöm, 
hogy ez fizikailag nagyon meg-
terhelő, így felhagytam a kórhá-
zi munkámmal. 2017-ben lehető-
ségem nyílt arra egy másik part-
nerrel, hogy egy kisebb központot 
nyithassak a beregszászi kórházzal 
szemben LazerHall néven. Egy idő 
múlva a központ megszűnt, én pe-
dig megnyithattam a saját közpon-
tomat Derma Lazer névvel, amely 
mára új helyszínen, a Zrínyi utcá-
ban várja kedves vendégeit.

– Hogyan jött a névválasztás?
– Szerettem volna valami frap-

páns, de hozzánk illő nevet válasz-
tani. A derma latinul bőrt jelent, a 
lazer pedig a lézeres kezeléseket. 
Így a hozzánk betérők tudhatják, 

hogy mivel is foglalkozunk ponto-
san. Mi nem egy szépségszalon va-
gyunk, de nem is egy klinika, va-
lahol a kettő között helyezkedünk 
el, a bőr esztétikai hibáival foglal-
kozunk, azokat javítjuk ki.

– Minden kezdet nehéz…
– Nem volt könnyű az indulás, 

ezt be kell valljam. Kezdetben egy 
szépségszalonban dolgoztam, ahol 
ki kellett alakítanom a saját stílu-
somat, valamint a visszajáró ven-
dégkört is. Majd, amikor saját vál-
lalkozásba kezdtem, meg kellett is-

mertetnem a közönséggel, hogy mi 
is a profilunk, mivel foglalkozunk 
pontosan. Emellett folyamatosan 
képeznünk kell magunkat, jelenleg 
is több tanfolyamon veszek részt, 
hogy még jobban tökéletesítsem a 
tudásomat, valamint az újabb kéré-
sekhez is igazodni tudjak. 

– Mivel várják pontosan a ven-
dégeiket?

– Sokféle kezelés igénybe ve-
hető nálunk, minden bőrtípushoz 

egyéni eljárás ajánlott. Hozzánk 
egészen fiataloktól az idősebb kor-
osztályig bárki betérhet. A tinédzse-
reknek a pattanásos bőrre tudunk 
kezelést ajánlani, arctisztítást vég-
zünk, segítünk, hogy az arctípusá-
nak megfelelő krémeket, lemosó-
kat választhassa. Vannak peeling 
kezeléseink, amely a pigmentfoltok 
és aknék, vagy akné-hegek eltávo-
lítására szolgálnak, valamint futó-
szemölcs-eltávolítással is foglal-
kozunk. Emellett lézeres szőrtele-
nítést, ajakfeltöltést, ránckezelést 

végzünk. Széles a szolgáltatásaink 
palettája. Minden munkatársunk-
nak megfelelő egészségügyi vég-
zettsége van, így igazi szakemberek 
kezei közé kerülnek a vendégeink.

– Milyen a helyes bőrápolás?
– Először is fel kell ismernünk, 

hogy milyen a bőrtípusunk – zsí-
ros, száraz –, és eszerint kell ke-
zelnünk. Természetesen a legfon-
tosabb a mindennapi tisztítás meg-
felelő arclemosóval. Valamint fon-

tos még a tonizálás, amely el-
távolítja az arctisztítók nyoma-
it, felfrissíti a bőrt. 25 év felett 
pedig már egy szemránckrémet 
is ajánlunk, amely segít fesze-
sen tartani a bőrt. Be lehet térni 
hozzánk tanácsokért is, ilyenkor 
a vendéggel megbeszéljük, hogy 
mit szeretne, és mi mit tudunk 
ajánlani számára.

– Hogyan gondolja, mitől 
lett sikeres?

– Nagyon szeretem a mun-
kámat, szívvel-lélekkel végzem 
azt. Mindig meghallgatjuk a ven-
dégeink kívánságait, és ha vala-
mi új kezelésre van igény, pró-
bálunk abba az irányba nyitni, 
fejlődni. Minden vendégünket 
megismerjük, kialakítunk egy 
bizalmi viszonyt, hogy ők is bát-
ran forduljanak hozzánk.

– Meséljen a családjáról.
– Férjemmel két gyermek 

boldog szülei vagyunk. Nagyon 
hálás vagyok neki azért, hogy 
mindig mellettem áll. Sokat se-
gített, amikor két helyen dol-
goztam, ő irányítgatta a csalá-
dot. Nélküle ma nem lennék itt. 
Kisgyermekeink vannak, a mun-
ka mellett ők teszik ki a minden-
napjainkat.

– További tervek…
– A kezelések terén szeret-

nénk bővülni. Bevezetnénk az 
úgynevezett hajszálér-eltávolí-
tást. Ha elpattan egy hajszálér, 
akár arcon, karokon, lábon, az 
kékes elszíneződést hagy maga 
után, gépi kezelés útján ezeket 
szeretnénk megszüntetni. Emel-
lett pedig szeretnénk tovább 
folytatni a munkánkat, és minél 
többeket megszépíteni.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk.

Kurmay Anita

A különféle sportágakban 
mindenkor és mindenhol leg-
népesebb szurkolótáborral 
rendelkező nemzeti csapa-
tok mellett nem kérdés, hogy 
klubszinten a Ferencváros az 
az egyesület, amely a Kárpát-
medence és a világ magyarsá-
ga számára is a legnépszerűbb 
klubnak számít. A Fradi már-
kanév ma már a világ bármely 
pontján ismerősen cseng, és 
amíg a XX. század első felében 
még jószerivel csak a labdarú-
gó-csapattal azonosították az 
FTC-ét, az elmúlt fél évszá-
zadban már igen sok szakosz-
tályban is világraszóló ered-
ményeket értek el a zöld-fehé-
rek. De vajon hol kell keresni 
a siker forrását, hol készülnek 
fel a megmérettetésekre a csa-
pat és egyéni sportokban is si-
kert sikerre halmozó zöld-fe-
hér sportolók, miben rejlik a 
Ferencváros varázsa és titka? 
Ennek próbáltam utána jár-
ni nemrég, amikor Budapes-
ten voltam és ellátogattam a 
Fradi népligeti edzőbázisára…

,,Nem kell itt semmi különös 
titkot keresni, kutatni, a Fradi leg-
nagyobb varázsa abban a három 
betűben rejlik, ami az egyesület 
címerében is ott van, ez pedig a 
három E-betű, az Erkölcs, Erő, 
Egyetértés, ami mindig is jelle-
mezte az idén immáron 122 éves 
klubot” – árulta el Bánki József 
(Dodó), az FTC 80-as, 90-es évi 
labdarúgó-csapatának kiváló kö-
zéppályása, akitől hitelesebb ka-

Mindörökké Ferencváros!

A Fradi boszorkánykony-
hájában jártunk

lauzt nem is kaphattam volna a nép-
ligeti bázis bebarangolása során. 
Dodó – ahogy itt szinte mindenki 
ismeri – a Népliget pályáinak min-
den fűszálát ismeri, amellett, hogy 
ősfradistának számít, még az FTC 
népszerű kiadványának, a Zöld és 
fehér magazinnak is a főszerkesztő-
je, így nagyon is képben van a Fe-
rencváros háza tájának történései-
ben. Eredetileg csak arra szerettem 
volna megkérni, hogy kísérjen el a 
tavaly Bajnokok Ligája csoportkör-
ben, az idén az Európa Liga főtáb-
láján szereplő férfi labdarúgó-klub 
edzésére, ahol esetleg sikerül majd 
valakit megszólaltatnom, de vé-
gül körbejártuk vele a több hektár-
nyi területen elhelyezkedő edzőtá-
bort. Ami feltűnt, hogy nagyon sok 
az életvidám fiatal, akik közül szin-
te mindenki köszönt nekünk, mert 
ez nem csak hogy illik, de szokás-
sá is vált a Fradi családban. Valóban 
családról beszélhetünk, hiszen ami-
kor betértünk az Elek Gyula Aréná-
ba egy férfi kézilabda felkészülési 
mérkőzésre, akkor találkozhattunk 
olyan sportolókkal is, akik vízilab-
dáznak, jégkorongoznak, vagy ép-
pen a klubot képviselő 11 egyéni 
sportág valamelyikéhez tartoznak. 
Az embernek tényleg az volt az ér-
zése, hogy itt minden fradista szur-
kol minden fradistának…

Nagy élmény volt számomra 
személyesen is találkozni az 1970-
es évek Ferencvárosának egyik le-
gendás labdarúgójával, Ebedli Zol-
tánnal, vagy a kézilabda-meccsen 
fiukért, Bencéért szurkoló szü-
lőkkel, az egykori kétszeres olim-

pia ezüstérmes és kétszeres olim-
piai bronzérmes Imre Géza pár-
bajtőrözővel, illetve párjával, az 
ugyancsak olimpiai- és világbaj-
noki ezüstérmes, Európa-bajnok 
kézilabdázóval, Kökény Beatrix-
szal, akik talán az egész Fradi csa-
lád legsikeresebb házaspárjának 
mondhatják maguk. 

És persze, sokat jelentenek ugyan 
a férfi vízilabdások és a női kézisek 
Bajnokok Ligája-béli sikerei, meg az 
immáron Fradi-színekben versenyző 

kajakos, Kozák Danuta idei olimpi-
ai bajnoki címe, a Fradinál az etalon 
mindig is a labdarúgás volt, amelyik 
szakosztály az utóbbi években ugyan-
csak szép sikereket ért el.

,,Még rágondolni is rossz, hogy 
másfél évtizeddel ezelőtt a másod-
osztályt is megjártuk – emlékezik 
vissza Bánki József a Ferencváros 
talán legsötétebb időszakára, ami-
kor három évre az NB-II-be szám-
űzték az FTC-t. ,,Az igazi áttörés tíz 
éve, 2011-ben történt, amikor a klub 
elnökévé Kubatov Gábort nevezték 
ki, a labdarúgó-csapat vezérigaz-
gatója pedig a Fradihoz ugyancsak 
ezer szállal kötődő Orosz Pál lett. 
Akkor itt egyszerre csak rend lett. 
Az elmúlt évtized során a klub filo-

zófiája a fokról fokra történő épít-
kezésben rejlik. Labdarúgócsapa-
tunk nem csak itthon ért el szép si-
kereket, begyűjtve szép sorjában a 
30., 31., majd a 32. bajnoki címet, 
de nemzetközi porondon is rend-
re komoly eredményeket érünk el, 
ami Európa Liga, majd Bajnokok 
Liga csoportkörben is megmutat-
kozott. Mindeközben épült egy Eu-
rópa-szinten is korszerű stadion, a 
Groupama Aréna, és lassan a szur-
kolók táborát is sikerül növelni, 

amiben ugyancsak jelentős szere-
pe van a családias szurkolási kul-
túra kialakításában is.”

A futballisták edzése után szin-
te minden külföldi és hazai labda-
rúgó készséggel pózolt egy közös 
fotó erejéig, még a súlyos sérülé-
séből lábadozó, mankóra támasz-
kodó Sigér Dávid is mosolyogva 
állt a fényképezőgép lencséje elé.

Érdekesség, hogy nekem si-
került utoljára meginterjúvolnom 
FTC-labdarúgóként a Fradi elmúlt 
három évben elért sikereiből nagy 
szerepet vállaló Igor Haratint, aki, 
mint köztudott, Munkácson nőtt 
fel, és magyar felmenőkkel is ren-
delkezik. Igor elmondta, hogy re-
mekül érzi magát Budapesten, még 

egy éves szerződés köti a klub-
hoz, és feleségével együtt hosz-
szabb távon is a magyar fővá-
rosban képzelik el jövőjüket… 
Rá egy napra, Igor pályára lépett 
az FTC-Debrecen bajnoki mér-
kőzésen, majd két napra rá beje-
lentették, hogy a Légia Varsóhoz 
szerződött… Hát valahogy ilyen 
manapság egy légiós élete…

Természetesen nem kerülhet-
tük meg Józseffel a sokak által 
számon kért magyar labdarúgók 
hiányát sem, miszerint az együt-
tes kezdőjében az Európa-baj-
nokságot is megjárt Dibusz Dé-
nesen és Botka Endrén kívül 
nem nagyon kap helyet más ma-
gyar játékos. Mint mondta, nem 
csak ő, de mindenki más is azt 
szeretné, ha a hazai és nemzetkö-
zi meccseken legalább négy-öt 
magyar játékos is rendszeresen 
szerepelne, de ez ma még nem 
járna együtt az eredményesség-
gel is, hiszen bármennyire sok a 
fiatal magyar tehetség, de nem-
zetközi szinten ez még mindig 
kevés az igazán jó szerepléshez.

Bízzunk benne, hogy az 
utóbbi évtizedben nem csak a 
Fradinál, de országszerte a ma-
gyar kormány által a sportra ál-
dozott befektetéseknek előbb 
utóbb meglesz az eredménye, 
és pár éven belül már több ma-
gyar fiatal tehetséggel is ver-
senyképes lesz a Fradi Európá-
ban. Addig viszont megmarad 
számunkra Somalia, Tokmac, 
Uzuni, Blazic, Zubkov, és a töb-
biek, akik eltöltöttek már annyi 
időt a Fradi családban, hogy tel-
jes felellőséggel átérezzék, hogy 
mit jelent a szurkolóknak a Fe-
rencváros.

Jakab Lajos
( Az írás elkészültéért köszö-

net jár Bánki Józsefnek és ked-
ves feleségének a Fradi-bázison 
nyújtott segítőkészségért)
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Nyugodtan mondhatom, az 
őszi munkálatok még nem kés-
tek el. De ne felejtsük el azt 
sem, hogy most már intenzí-
ven kell dolgoznunk.

Ami a legfontosabb, idő-
ben és minőségesen 
kell elkészíteni a talajt 
az ősziek vetéséhez. 
Leghamarabb a gabo-
nát és a tritikálét kell 
elvetnünk. Ezt legké-
sőbb szeptember vé-
géig. Utána követke-
zik az árpa (utolsó ve-
tési időpont október 
10.), és a legvégén következik a 
búza, amelynek vetési ideje ok-
tóber 20-a. 

A korábbi cikkeimben részle-
tesen írtam az alapvető agrotech-
nikai követelményekről (csak jó 
minőségű, jól előkészített talaj-
ban szabad vetnünk, jó minősé-
gű csávázott vetőmagot használ-
va), és amiről gyakran megfeled-
kezünk – a tápanyag-utánpótlás-
ról. A termelők még mindig ab-
ban a téves felfogásban élnek, 
amit a gyakorlatban is használ-
nak: nem csinálunk semmit, csak 
vetünk és aratunk.

Mivel a kukoricát még nem 

Fontos tudnivalók az őszi 
munkálatokról

lehet aratni, az őszieket sajnos őszi-
ek után fogjuk vetni, ami nem a leg-
szerencsésebb. Ezt a problémát csak 
részben lehet megoldani, ha baktéri-
umtrágyát használunk, ami segíti a 
tápanyagellátást – tehát van kiút. Eb-

ben a kérdésben is tudunk 
a kedves termelőknek se-
gíteni, ha idejében fordul-
nak hozzánk. De ne felejt-
sük el, hogy a baktérium-
trágyát vetés előtt kell ki-
juttatni a talajba. Ezért ide-
jében forduljanak hozzám.

Azokon a táblákon, 
amelyek erősen fertőzöt-

tek többéves gyomokkal (mezei 
acat, perje), ajánlatos lenne most 
még totál gyomirtást végezni és 
csak utána végezni a talaj-előkészí-
tő munkálatokat és a vetést. 

Amiről már gyakran írtam cik-
keimben, de sajnos kevesen figyel-
tek fel rá és sajnos nem is cseleked-
tek – a parlagfű irtása. Gyakorlati-
lag tragikusnak nevezhetem a par-
lagfű irtását nálunk, Kárpátalján. 
Szinte senki sem foglalkozik ez-
zel a problémával, sem az állami 
szervek, sem a termelők. Pedig már 
mindenki láthatja, milyen károkat 
okoz az egészségben (allergia) és a 
mezőgazdasági kultúráknál. Szán-

tóföldjeink 80-90%-a Kárpátal-
ján erősen vagy közepesen fertő-
zött ezzel a karantén gyommal. 
Ha így terjed tovább, egy pár év 
múlva szinte lehetetlen lesz me-
zőgazdasági termelést eredmé-
nyesen folytatni.

Pedig hányszor írtam erről 
a problémáról cikkeimben, de 
sajnos „süket” fülekre találtam! 

A következőkben azokkal a 
hasznos tudnivalókról lesz szó, 
amelyek segítséget nyújthatnak 
a kisebb családi gazdaságok-
nak az intenzív almatermesztés-
sel kapcsolatosan. Azért nekik 
szeretném címezni a következő 
cikkeimet, mert nekik lenne na-
gyon előnyös az intenzív alma-
termesztés, ami lényegesen ki-
egészíti és lehetővé teszi a csa-
ládoknak a plusz bevételt. Azok 
a családok, akik komolyan ér-
deklődnek és szeretnének foglal-
kozni intenzív almatermesztés-
sel, idejében fognak kapni hasz-
nos gyakorlati tudnivalókat (ül-
tetés, fajtaválasztás, tápanyag-
ellátás, növényvédelmi munkák 
stb.). Mert bizony tudni kell min-
dent a termelési technológiákról, 
ha eredményesen és gazdaságo-
san akarunk termelni.

Továbbra is várom kérdése-
iket, keressenek meg telefonon 
keresztül és szívesen válaszo-
lok Önöknek. Tel.: 0975166318 

Novák András 
mezőgazdasági 
szaktanácsadó

A következő cikksorozatunk-
ban olyan növényeket, és a 
termesztésükkel kapcsola-
tos információkat szeretnénk 
megosztani olvasóinkkal, 
amelyek gyógynövényként és/
vagy fűszernövény-
ként is kimagasló-
an megállják a he-
lyüket. Az egészsé-
ges életmód szem-
pontjából fontos-
nak tartjuk, hogy 
egy falusi gazda-
ságban ezek a növé-
nyek is helyet kap-
janak a kertekben.

Mivel mással is kezdhet-
nénk ezt a cikksorozatot, mint 
az ázsiai népek által jól is-
mert, a „gyógyító gyümöl-
csök királynőjének” nevezett 
növénnyel, a homoktövissel, 
amelyet „csodaszerként” ős-
idők óta jól ismernek és hasz-
nálnak. Ezt a növényt azért is 
nevezhetik így, mert rendkí-
vül gazdag belső tulajdonsá-
gokkal és kimagasló gyógyí-
tó hatásokkal rendelkezik. Ér-
demes felsorolni a homoktövis 
élettani szempontból legfonto-
sabb összetevőit. Tartalmaz: 
A-, B1-, B2-, B6-, C-, D-, E-, 
K- vitaminokat, telítetlen zsír-
savakat, omega3-at, omega6-
ot, egyéb antioxidánsokat, 
f lavonoidokat,  kalciumot, 
magnéziumot, cinket, vasat, 
rezet, szelént, mangánt, ká-
liumot és még nagyon sok 
hasznos gyógyító elemet. A 
legkimagaslóbb a C-vitamin 
tartalma, amely kb. tízszer 
több mint a citromé, ezért 
kiváló immunerősítő hatása 
van. Míg Ázsia több országá-
ban is gyógyszerként tartják 
számon, addig vidékünkön 
csak étrendkiegészítőként, 
vagy élelmiszerként van for-
galomban.

Gyógy- és fűszernövények a kertjeinkben (I/1.)

A homoktövis termesztése
A homoktövis leírása, 

alaktana
A homoktövis alapvetően egy 

vadon élő faj és egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend. Ez a nö-
vény az ezüstfavirágúak család-

jába tartozó, sarjadzó, 
sűrű bozótot alkotó tö-
vises cserje (1,5–3 m) 
vagy 5–8 m-re megnö-
vő lombhullató kis fa. 
Mélyre hatoló főgyö-
keret és a talaj felső ré-
tegében elhelyezkedő, 
messzire nyúló oldal-
gyökeret fejleszt. Ágai 

sűrűn, ezüstösen csillogó, 
pikkelyszerű szőrökkel fe-
dettek és tövisesek. A Szi-
bériából származó nemesí-
tett altáji fajtákon a tövisek 
ritkán állnak vagy hiányoz-
nak. Levelei szórt állásúak, 
melyeknek fonákai ezüs-
tös csillagszőrösek. Kétla-
ki, szélmegporzású cserje. 
Virágait a másodéves vesz-
szőkön hozza. A rügyek a 
hajtás csúcsán tömötten áll-
nak. Virágai lombfakadás 
előtt, márciusban vagy áp-
rilis elején nyílnak. A ter-
mős virágok tömött fürtben 
vagy rövid füzérben állnak, 
amelyek főleg a vessző felső 
harmadán helyezkednek el. 
Három-öt éves kortól terem. 
Termése egymagvú álbo-
gyó, gömbölyded vagy to-
jás alakú, melynek átmérő-
je 6-8 mm. A nemesített al-
táji fajták bogyójának átmé-
rője a 10-15 mm-t is eléri. 
Termése lédús, vékony héjú, a ko-
csány nehezen válik le a hajtásról, 
szedéskor sokszor a bogyó húsából 
szakad ki. Gyümölcse szeptember 
végétől kezd el érni és egész télen 
az ágakon marad, hacsak a mada-
rak le nem csipegik. Az altáji faj-
ták vidékünkön egy hónappal ko-
rábban, már augusztusban érnek. 

Magja sötétbarna színű, a nemesí-
tett fajták ezermagtömege 18-20 g.

A homoktövis legismertebb 
fajtái

Euróban a nagy C-vitamin 
és karotintartalmú német fajták 
(Leikora, Hergo stb.) az ismertek. 
Ezek késői, szeptemberi érésűek, 
erősen tövisesek és általában kis 
gyümölcsűek. A vidékünkön ter-
mesztett altáji fajták jellemzője, 
hogy korai (augusztusi) érésűek, 
tövis nélküliek, vagy kevés tövisű-
ek, nagy gyümölcsűek, magas olaj-, 
karotin-, és C-vitamin- tartalmúak.

A Magyarországi Gyógynövény 
Kutató Intézet vizsgálatai során a 
legjobb típusokat kiemelve, a ho-
nosított altáji fajták közül az aláb-
bi négy került állami elismerésre:

Oranzsevaja – Bokra gyenge 
növekedésű. Bogyói kerekdedek, 

sötétnarancsszínűek, közepes nagy-
ságúak (0,45-0,50 g/db). Termései a 
hajtásokon sűrűn állnak, közepesen 
jól szedhető. Savanyú ízű, magas 
C-vitamin tartalmú (0,3-0,35%). 
Középkorai érésű.

Csujszkaja – Nagyobb méretű 
bogyói (0,50-0,70 g/db) hosszú-
kás, ovális alakúak. Édes ízű, rit-

kán álló bogyói jól szedhetők. 
Gyenge növekedésű fáján ko-
rán (augusztus közepén) érnek 
a bogyók. C-vitamin tartalma 
0,1-0,15%. A fajták közül a leg-
korábbi érésű.

Obilnaja – Gyümölcse a 
Csuszkajaéhoz hasonló. Fája erő-
teljes növekedésű, bőven termő. 
Ritkán álló bogyói könnyen szed-
hetők. A fajták közül gyümölcsé-
ben a mag aránya a legkisebb. 
Harmonikus, kellemes ízű, friss 
fogyasztásra alkalmas. C-vitamin 
tartalma 0,1-0,15%

Jantarnaja – Erőteljes növe-
kedésű, bogyói ritkán állnak, na-
rancssárga, hosszúkás-oválisak, 
nagyok (0,50-0,70 g/db). A bo-
gyó kemény húsú, ezért hűtőházi 
tartósításra is alkalmas. Legjob-
ban szedhető, naponta 25-30 kg 
bogyó is leszüretelhető.

A nőivarú fajtákon túl 
azonban hímivarú fajtáról 
is szót kell, hogy ejtsünk. 
Ugyanis, ha termést is sze-
retnénk szüretelni a homok-
tövis cserjéinkről, akkor el-
engedhetetlen, hogy 3-5 nő 
virágú tőhöz legalább 1 hím-
virágú növényt ültessünk.

40-61-1876 jelű porzó – 
Különleges pollenproduk-
ciójú hím fajta. Valamennyi 
nőivarú fajta megporzására 
alkalmas. Erőteljes növeke-
désű, hajtásai kevés tövis-
sel felfelé törnek. Rügyei 
nagyok, a hajtásokon cso-
portosan ülnek. Őshazájá-
ban az Altáj hegységben a 
későn virágzó populációk-
ból választották ki, ezért a 
tavaszi fagyok csak ritkán 
tesznek benne kárt.

Jelenlegi  cikkünk-
ben megismerkedhettünk 
a homoktövissel, annak 
beltartalmi értékeivel, jóté-

kony hatásával és a legismertebb 
altáji fajtákkal. A cikk folytatá-
saként pedig a homoktövis ter-
mesztésével, telepítésével kap-
csolatos tudnivalókat fogjuk tü-
zetesebben ismertetni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Sürgős munkák 
szeptemberben

Összefoglaltuk a legfontosabb 
kerti teendőket, amelyek szep-
temberben még ránk várnak. 
A talajelőkészítést most kell el-
kezdeni, ha jövőre is szép ker-
tet szeretnénk.

Vesse el – jól előkészített 
ágyás földjébe – az áttelelő fejes 
saláta és a spenót magját!

Nitrogén tartalmú műtrágyá-
ból készített tápoldattal öntözze 
meg a fodros kel és a kínai kel 
töveket!

Szüretelje le a beérett téli al-
mát és a téli körtét! (Az érettség 
biztos jele, hogy a magok szí-
ne barna!) A leszedett gyümöl-
csöt haladéktalanul szállítsa hű-
vös helyre.

Az ősszel ültetendő gyü-
mölcsfa csemeték, bogyósgyü-
mölcs és szőlőoltványok, dísz-
fák és díszbokrok helyét válasz-
sza ki és a gödröket ássa ki. Fák-
nak 120x120 cm alapterületű és 
70 cm mély gödörre van szüksé-
gük. A bokrok 70x70 cm alapte-
rületű és 60 cm mély gödörrel is 
megelégednek.

A csemegeszőlő nem utó-
érő gyümölcs! A leszedett bo-
gyók tehát nem lesznek éde-
sebbek, csupán megtöpped-
nek vagy megrothadnak! Fi-
gyelem! A fürt vállán levő bo-
gyók mindig a legkorábban ér-
nek, a fürt csúcsán lévők pedig 
a legkésőbb!

A kardvirág hagymagu-
móit szedje fel, a sárguló le-
veleket arasznyira vágja visz-
sza. Ha a nyár folyamán gom-
babetegséget észlelt volna, ak-
kor mártsa a hagymagumókat 
néhány percre 2%-os rézgálic, 
vagy 1%-os bordói lé oldatba. 
A megszikkadt hagymagumó-
kat tárolja hűvös, szellős, fagy-
mentes helyen.

A száraz és forró nyáron a le-
véltetvek új nemzedékeket hoz-
tak létre. Most is permetezni kell 
a fertőzött növényeket.

Az öntözést ne hagyjuk abba, 
ahol van öntözésre alkalmas víz, 
azt hasznosítsák!

Most ültessük el a kora tavaszi virágok hagymáit! A tulipán, a 
jácint, a nárcisz, a gyöngyike és a többi, korán tavasszal pompázó 
virágok hagymáit most – és nem később – kell elültetni, hogy még 
az ősszel gyökeret fejleszthessenek.

A megtisztított, egészséges hagymákat olyan mélyen kell a fel-
ásott talajban elhelyezni, hogy felettük legalább kétszer olyan vas-
tag földréteg legyen, mint a hagyma magassága. Az ilyen mélyen ül-
tetett hagymából fejlődött növények nem dőlnek ki és erőteljes vi-
rágokat nyitnak. (A hagymák „okosak”, ha fejjel lefelé kerülnek a 
talajba, akkor is megfordulnak és kihajtanak, de ezzel sok erejüket 
veszítik el, gyengébben virágzanak!)

Sok kertben most érik a napraforgó magja, amely az énekes ma-
darak legértékesebb téli tápláléka. A verebek, a cinegék és más ma-
darak azonban most is szívesen felkeresik a napraforgó tányérját és 
máris terített asztalt találnak rajta. De ilyenkor – kora ősszel – a ma-
darak még nem éhesek, csak lusták! Ezért nem kell élelemmel ellát-
ni őket! A napraforgó tányérját kössük be tüllhálóval, hogy ily mó-
don tartsuk távol a madarakat.

Az itató edényeket tartsuk tisztán, legyen bennük mindig friss 
víz, mert az énekes madarak ott érzik magukat otthon, ahol mindig 
találnak ivóvizet és fürdeni is tudnak.

Hogyan tudom a csemegeszőlőfürtöket 
huzamosan eltartani?

Ehhez mindenekelőtt egyenletes hőmérsékletű, fagymentes és 
szellős helyiségre (kamra, présház, pince előtér) van szükség. Itt 
vízszintesen felerősített rudakra aggathatja fel a szőlőfürtöket.

Tárolásra a jól beérett, egészséges, teljesen száraz szőlőfürtök 
alkalmasak. Ezeket is át kell vizsgálni és a repedt, penészes bogyó-
kat hegyes ollóval ki kell vágni. Két fürtöt kössön egy kb. 60 cm 
hosszú fonaldarab két végére és a fürtpárokat úgy helyezze el a víz-
szintes rudakon, hogy az egyik feljebb, a másik lejjebb helyezked-
jék el, egymáshoz ne érjenek hozzá!

Ha az aggatást befejezte, kénlapok égetésével fertőtlenítse a he-
lyiséget; 10 m3-enként egy kénlap elégetésére van szükség. Két-há-
rom hetente a helyiséget alaposan ki kell szellőztetni, majd a kéne-
zést még két-háromszor meg kell ismételni.

A szőlőfürtök akár január-februárig, számottevő töppedés és 
ízromlás nélkül eltarthatók.



Csütörtök Szeptember 23.

Köszöntjük Tekla nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 20

Köszöntjük Friderika nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 21.

Köszöntjük Máté, Mirella nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 22.

Köszöntjük Móric nevű olvasóinkat!

2021. 
szeptember 15.8 Heti műsor

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

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

01:00 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 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Séfek séfe
23:00 Bezár a bazár!
00:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Next - A kód

Am. krimi sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Kékfény
21:30 A nyomozás

Dán bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:20 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:30 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:15 Novum: 

CEU iLab

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

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

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

szól a nóta
10:50 Találkozás
11:05 Isten kezében
11:35 Egy lepecsételt 

lakás
Tévéfilm

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

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:50 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők: 

Dánszentmiklós
17:55 Ízőrzők: Andocs
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Az örökzöld 

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

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

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

hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek

04:30 Jövünk!
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
10:30 K&H férfi 

kézilabda liga
12:25 Vívás
13:00 Sporthíradó
13:30 Kajak-Kenu 

Világbajnokság
16:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 FIFA Futsal 

világbajnokság
17:40 Sporthíradó
18:55 FIFA Futsal 

világbajnokság
20:45 Góóól!2
21:45 Kézilabda 

magazin
00:40 FIFA Futsal 

világbajnokság
02:20 Triatlon: Ham-

burg - férfi 
sprintverseny

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Házon kívül
23:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:00 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:15 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Séfek séfe
23:00 Bezár a bazár!
00:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Next - A kód

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

- Titkok a 
konyhából

13:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:35 Önök kérték
21:30 A vörös ajtó

Olasz krimisor.
22:25 Kenó
22:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

23:35 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:35 Új idők, új dalai
02:05 Novum: Kutató-

munka a Covid 
ellen

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
06:20 Planet 21
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Hagyo-

mányok Háza
09:10 Élő népzene
09:35 Élő népzene
10:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:40 Unitárius magazin
11:05 Az utódok 

reménysége
11:35 Kulcs a lábtör-

lő alatt
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők: 

Gyöngyöspata
17:55 Ízőrzők:

Mezőkovácsháza
18:35 1100 év Európa 

közepén
19:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:40 Ujjé a Ligetben…
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Ujjé a Ligetben…
02:45 Kulcs a lábtör-

lő alatt
Tévéfilm

04:50 Triatlon: Ham-
burg - női 
sprintverseny

06:30 Sporthíradó
07:30 Jégkorong Erste

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:00 Kézilabda 

magazin
12:00 Kajak-Kenu 

Világbajnokság
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 FIFA Futsal 

világbajnokság
19:00 Fradi Tv
19:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

00:30 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:40 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Séfek séfe
23:00 Bezár a bazár!
00:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Next - A kód

Amerikai krimi 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.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

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

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:00 Két nap, egy éjszaka
Fr. filmdráma

23:35 Kenó
23:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

00:45 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:45 Világörökség 
Portugáliában

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 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Hajnali 

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

szól a nóta
10:35 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:05 Neked szól!
11:10 Kereszt-Tények
11:20 Jó embert keresünk!
11:40 Istenek és szerel-

mesek - avagy Az 
éjszakai vendég
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Dozmat
17:55 Ízőrzők: 

Kisbajom
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

ric és a 
malgasok földje

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Kézilabda 

magazin
06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:10 FIFA Futsal 

világbajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
13:30 Góóól!2
14:30 UEFA Európa-Liga
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:15 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:30 Sporthíradó
23:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
00:55 FIFA Futsal 

világbajnokság

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Brandmánia
23:50 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:05 CSI: A 
helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:15 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Séfek séfe
23:00 Bezár a bazár!
00:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Next - A kód

Amerikai krimi sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:10 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Fábry
21:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:20 Kenó
22:30 Lányarcok 

tükörben
Játékfilm

23:55 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:55 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:45 Új idők, új dalai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:25 Táncház: 

Görög farsang
08:55 Élő népzene
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Új nemzedék
10:45 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Evangélikus

ifjúsági műsor
11:00 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:15 Az aranykesztyű 
lovagjai
Krimi

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:10 Család-barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Nagytevel
17:50 Ízőrzők: Tác
18:25 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
20:45 Mókatár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A Hortobágy 

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

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:20 Mókatár

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
11:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Jövünk!
13:55 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
15:50 Pecatúra
16:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
17:10 Sporthíradó
18:20 Napos Oldal – 

DVTK
19:00 FIFA Futsal 

világbajnokság
20:45 Sporthíradó
21:20 Napos Oldal – 

DVTK
21:50 OTP Bank Liga
23:45 FIFA Futsal 

világbajnokság
01:30 Vívás



Szombat Szeptember 25.

Köszöntjük Eufrozina, Kende nevű olvasóinkat!

Vasárnap Szeptember 26.

Köszöntjük Jusztina nevű olvasóinkat!

Péntek Szeptember 24.

Köszöntjük Gellért, Mercédesz 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 15. 9Heti műsor

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:30 Előválasztás 2021
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Előválasztás 2021
00:50 Itthon nyaralunk 

- Visegrádi ősz
01:35 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

02:45 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.

13:35 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Séfek séfe
23:00 Bezár a bazár!
00:35 Dr. Csont

Am. dráma sor.
01:45 Dr. Csont

Am. dráma sor.
02:45 Next - A kód

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 Raymond Blanc

- Titkok a 
konyhából

13:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 A kenguru
Magyar játékfilm

22:05 Kenó
22:20 A pont neuf 

szerelmesei
Filmdráma

00:25 Vidám vidék
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

02:10 Novum: Tradíció 
és innováció

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
06:25 Kárpát-medence
06:50 Planet 21
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:20 Mesterember
07:50 Almárium
08:45 Táncház: 

Dűvő együttes
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Útmutató
11:25 Az aranykesztyű

lovagjai
Krimi

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Folkudvar
14:40 Multiverzum
15:10 Család-barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Kisgyőr
17:45 Ízőrzők: Kakasd
18:20 1100 év Európa 

közepén
18:50 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A népzene szolgá-

latában - In 
memoriam Ág 
Tibor - MMA 
portré

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

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

06:30 Sporthíradó
07:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
09:25 Golf
10:00 Sporthíradó
10:30 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
11:50 Pecatúra
12:25 Forma 2 - 

Időmérő edzés
13:20 Napos Oldal – 

DVTK
13:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
15:15 Boxutca
15:45 Golf
16:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
17:10 Sporthíradó
18:15 Puskás magazin
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó
22:45 Boxutca
23:20 FIFA Futsal 

világbajnokság
01:00 Forma 2 - 

Időmérő edzés

04:50 A pampák királya
Brazil filmsorozat

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

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:30 Teleshop
10:25 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:00 Brandmánia
11:35 Autogram
12:20 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

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

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

15:50 Az őserdő hőse
Amerikai kaland-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:10 Az X-Faktor sztori
23:35 Démonok 

között 2.
Amerikai horror

02:40 Gyilkos ügyek
Amerikai krimisor.

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Grimm-mese
Német animáci-
ós sor.

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

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:15 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:45 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:15 Trendmánia
09:55 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami 
család 2021

10:30 #Újraindulás
11:10 Új ház épül
11:45 Poggyász
12:25 Innovátor
13:00 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:40 Salamon 

király kincse
Am. kaland film

15:50 Columbo
Am. krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing With 

The Stars - Min-
denki táncol

23:50 Drágán add 
az életed!
Amerikai akció film

02:50 Orville
Am. vígjáték sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:30 Hazajáró
08:00 Térkép
08:35 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
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: 
Fegyvernek

13:30 Magyarország 
finom

13:50 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

14:50 Partitúra: Vác
15:55 Kittenberger - Az 

utolsó vadászat
Tévéfilm

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

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

lyök marha 
nagy lett!
Angol filmvígjáték

21:15 A párizsi sellő
Fantasztikus film

22:50 Kenó
23:00 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:00 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

00:55 Új idők, új dalai
01:25 Divat & dizájn
01:55 Novum: Abel-díj
02:30 Noé barátai

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!
06:55 Hajnali 

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

század - Kun 
Miklós műsora

10:50 Öt kontinens
11:20 Csendes otthon

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Puskás magazin
14:35 OTP Bank Liga
16:50 K&H férfi 

kézilabda liga
18:55 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:55 Forma 2 – Futam
22:05 Fábry
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Négy szellem
02:20 Kittenberger - Az 

utolsó vadászat
Tévéfilm

05:00 Napos Oldal – 
DVTK

05:30 Golf
05:55 Puskás magazin
06:30 OTP Bank Liga
08:30 Forma 2 - 

Időmérő edzés
09:15 Forma 2 – Futam
10:20 Boxutca
10:55 Forma-1 – 3. 

szabadedzés
12:10 Szabadidő
12:35 Bringasport
12:55 Bajnokok Klubja
13:45 M4 Stúdió: Forma-1
14:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
15:15 M4 Stúdió: Forma-1
15:30 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
16:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

05:00 A pampák királya
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Bakugan

Japán-kanadai ani-
mációs kalandfilmsor.

09:15 Teleshop
10:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:50 Itthon nyaralunk

- Visegrádi ősz
11:35 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

12:10 Házon kívül
12:45 Már megint te

Amerikai vígjáték
15:10 Holnapolisz

Amerikai akciófilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Álarcos énekes

Ki van a maszk 
mögött?

21:45 Beépített szép-
ség 2. – Csábí-
tunk és védünk
Am. akcióvígjáték

00:15 Portré
01:05 Emelt fővel

Amerikai film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

06:30 Grimm-mese
Német animáci-
ós sor.

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Mesék Mátyás 

királyról
07:50 Hupikék törpikék
08:20 KutyaSuli
08:55 Fald fel
09:35 ÉletTerek
10:10 Több mint TestŐr

10:50 SuperCar
11:25 Életmódi
12:05 Brandépítők
12:40 Extreme-E 

magazin
13:20 Jégkorszak 3 - 

A dínók hajnala
Amerikai animáci-
ós film

15:20 Indiana Jones és 
az utolsó 
kereszteslovag
Am. akció film

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

leszek!
22:00 A szabadság 

ötven árnyalata
Am. dráma film

00:20 X-Men: 
Sötét Főnix
Amerikai akció film

02:45 Swing
Magy. vígjáték film

05:20 Borbás Marcsi
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Vatikáni híradó
09:25 Találkozás
09:40 Jó embert 

keresünk!
09:55 Új nemzedék
10:20 Református 

magazin
10:50 Ő és én: Mun -

kácsyné Marika
11:00 Katolikus szent-

mise közvetíté-
se a Városma-
jori Jézus Szí-
ve-plébániatemp-
lomból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Féltve őrzött kin-

csünk, a magyar 
gímszarvas

14:05 Édes anyanyelvünk
14:15 Csigalépcső

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 SzerencsePerc
16:10 Magyarország 

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Animációs filmsor.
19:50 Toldi: ének

Animációs filmsor.
20:10 A három testőr 

Afrikában
Filmvígjáték

21:35 Pat Garrett és 
Billy, a Kölyök
Angol westernfilm

23:35 Kenó
23:45 Pan Tadeusz

Lengyel játékfilm
01:50 Vidám vidék

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

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
06:50 Esély
07:10 Hajnali 

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

Fegyvernek

10:50 Térkép
11:20 Szerelmes földrajz
11:50 Tiltott kastélyok
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 OTP Bank Liga
16:25 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:30 FIFA Futsal 
világbajnokság

19:15 Jégkorong Erste 
Liga

22:05 Ólomkapu - 
Mind szenty Jó-
zsef élete és te-
vékenysége új 
dokumentumok 
tükrében

23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

05:20 K&H férfi 
kézilabda liga

07:00 Forma 2 – Futam
08:10 Múlt és Jelen
08:40 Jövünk!
09:15 Góóól!
10:15 Forma 2 – Futam
11:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:10 Forma-1 – 

Időmérő edzés
13:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
14:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
16:00 M4 Stúdió: Forma-1
16:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:30 Merkantil Bank

Liga
21:35 FIFA Futsal 

világ baj nokság-
ma-1 – Nagydíj 
futam
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Az őszi bőrápolás szabályai
Ahogy a nyár elmúltával megváltozik a természet, úgy a bőrünk 
is más ápolást igényel az ősz beköszöntével. Több tápláló anyagra 
van szüksége és óvni kell a hűvösebb időjárás viszontagságaitól.

Intenzív hidratálás
Ősszel elengedhetetlenül 

fontos, hogy megfelelően hid-
ratáld a bőrödet ,  hiszen a 
hüvős, szeles időjárás köny-
nyen kiszáríthatja. A dehidra-
tációt tovább fokozza a fűtött 
helyiségek száraz levegője. 
Ezért a könnyed nyári arckré-
medet és testápolódat cseréld 
le zsírosabb és táplálóbb álla-
gúakra. A legjobb, ha olyan faj-

tákat választasz, amelyek gyü-
mölcscukrokat, karotinoidokat 
és különböző vitaminokat tar-
talmaznak.

Ügyelj arra is, hogy a bőr-
típusodnak megfelelő termé-
keket használd: zsíros, normál 
vagy kombinált bőrre köny-
nyebb, olajmentes termékeket 
használj, míg ha száraz bőrű 
vagy, akkor sűrűbb állagú, zsí-
rosabb termékekkel hidratáld a 
bőrödet.

Kerüld a forró vízzel történő 
zuhanyozást, mert ez is hozzá-
járul a bőr kiszáradásához. Für-
dés után itasd fel a vizet a bő-
rödről egy törülközővel, majd 

kend be gazadagon a bőrtípusod-
nak megfelelő, hidratáló, tápláló 
testápolóval.

Szabadulj meg a fakó 
bőrtől

A nyáron oly ragyogó barnaság 
ősszel mentetetlenül kopni kezd, 
ám ebbe nem kell beletörődni, te-
hetsz ellene. Szabadulj meg az el-
halt bőrsejtektől radírozással! Ez-
zel felfrissíted megfáradt bőrszíne-
det és egyúttal előkészíted a táp-

láló termékek hatékonyabb beszí-
vódására.

A leghatásosabb bőrradírok 
retinolt, alfa-hidroxisavakat és 
glükozamint tartalmaznak. Fi-
gyelj arra, hogy az arcodra és tes-
tedre ne ugyanazt a hámlasztót 
alkalmazd! Az arcbőr érzékeny 
bőre gyengédebb radírt igényel, 
míg a testedre nyugodtan hasz-
nálhatsz erőteljesebb fajtákat is. 
Bőven elég kéthetente egy alka-
lommal eltávolítanod az elhalt 
hámsejteket.

Védekezz a napfény ellen
Bár ősszel már közel sem olyan 

intenzív a napsugárzás, mint nyá-
ron, ám ebben az időszakban is 

érdemes kellő figyelmet fordí-
tanod a napvédelemre. Hasz-
nálj legalább 15-ös faktorszámú 
naptejet!

Alkalmazz bőrkezelést
Az intenzív bőrkezelések 

egyik szezonja ősszel van. Mi-
vel ezek igen agresszív módsze-
rek, óvatosan kell bánni a haszná-
latukkal és egy évben maximum 
két alkalommal szabad igénybe 
venni ezeket.

Ezek a kezelések általá-
ban a nap okozta károsodá-
sok eltávolításából állnak és 
olyan hatóanyagokat használ-
nak, mint az A, C, E-vitamin 
és a flavonoidok. Az optimális 
hatás a szérum és napi hidra-

táló krém együttes hasz-
nálatával érhető el. Reg-
gel és este vidd fel a bő-
rödre, előtte tisztítsd meg 
alaposan.
Hidratálj belsőleg is

Ahhoz, hogy bőröd 
kellően hidratált legyen, 
nem elég kívülről ápol-
nod, belülről is pótolnod 
kell a szükséges folyadé-
kot. Ezért igyél sok vi-
zet, lehetőleg ásványvizet, 
ami létfontosságú vitami-
nokhoz jutattja a bőrödet, 
hogy az minél szebben tün-
dököljön.

A víz jó tulajdonsá-
ga, hogy kimossa a mérgeket 
a szervezetből, így elősegí-
ti az egészséges bőr kialakulá-
sát. Igyál meg naponta legalább 
1,5 litert a megfelelő hidratálás 
érdekében!

Fogyassz sok gyümölcsöt 
és zöldséget

Fogyassz elegendő mennyi-
ségű gyümölcsöt és zöldséget! 
Részesítsd előnyben a friss és 
szezonális fajtákat. Körte, alma, 
szőlő, sárgarépa, káposzta, mind-
egyik ősszel érik.

Rendszeres fogyasztásukkal 
a bőr számára fontos vitamino-
kat és ásványi anyagokat viszel 
be a szervezetedbe.

5 illóolaj pattanás ellen
Tudtad, hogy bizonyos illóola-
jok azonnal kezelik a pattaná-
sokat? Állítsd vissza a bőr hi-
bátlan állapotát természetes 
módszerekkel!

Az illóolajok hatékonysága
Egyes illóolajok fő összete-

vői a legjobb bőrápolási termé-
keknek. Gyors és látható ered-
ményt lehet elérni alkalmazá-
sukkal. Az arc makulátlan tisz-
taságát a pattanások látványa 
elcsúnyítja.

Használd a következő 
egyszerű recepteket, hogy 
megszabadulj a vörös, fáj-
dalmas dudoroktól, és visz-
szanyerd hibátlan bőröd ál-
lapotát. Kortól függetlenül 
ajánljuk a következő házi re-
cepteket.

Levendula
Használd ezt a nyugtató il-

lóolajat a pattanások azonnali 
kezelésére.

Recept: 6 csepp levendu-
la néhány csepp vízzel (hogy 
enyhítsük az illóolaj erős ha-
tását).

Mártsunk fültisztító pálci-
kát a keverékbe, és dörzsöljük 
a szert a kényes pattanásos terü-
letre. Hagyjuk hatni legalább 15 
percet, majd öblítsük le langyos 
vízzel. Hála antibakteriális hatá-
sának, a levendulás kezelésnek 
rövid időn belül látható eredmé-
nye lesz.

Bergamot
Mint természetes vérzéscsil-

lapító, a bergamot egy olyan ökoló-
giai gyógyszer, mely jó sebek, pat-
tanások győgyítására.

Recept: 5 csepp bergamot olajat 
keverj össze pár csepp növényi 
olajjal!

Masszírozd be a szert a bőr pó-
rusaiba, majd hagyd hatni 10 per-

cig! Végül mosd le hideg vízzel! Ha 
a pattanás súlyos, ismételd naponta 
legalább kétszer.

Jojoba olaj
Ez a nyugtató olaj a legtöbb 

szépségápolási boltban megtalálha-
tó. Jó ha tartasz kéznél mindig egy 
kis üveggel, ugyanis hatékony pat-
tanások ellen is.

Recept: 5 csepp jojoba olajat 
keverj össze pár csepp növényi 
olajjal!

Masszírozd a sérült bőrfelü-
letre, hagyd hatni 15 percig, majd 
mosd le meleg vízzel! A jojoba 
olaj már első alkalom után is el 
tudja mulasztani a pattanást, ha 
ez még kezdeti fázisban van.

Rozmaring olaj
Antibakteriális és gyulladás-

csökkentő hatásának köszönhe-
tően ez egy tökéletes patta-
nás-gyilkos szer.

Recept: Egy kis edénybe 
keverj össze 5 csepp rozma-
ring olajat, néhány csepp olí-
vaolajjal!

Masszírozd be pórusaidat 
ezzel a keverékkel, hagyd hat-
ni 10-15 percig, majd mosd 
le langyos vízzel! Azonnal 
érezni fogod a szer nyugta-
tó hatását.

Teafa olaj
Nem zárhatjuk ki a lis-

táról a teafa olajat sem, hisz 
ez is kíválóan hatásos patta-
nások ellen. A leggyakoribb 
összetevője a pattanás elle-
ni kozmetikai termékeknek. 
Antibakteriális hatása van, 
csökkenti a gyulladást és a 
fájdalmat.

Recept: Keverj össze 6 
csepp teafa olajat néhány csepp 
növényi olajjal!

Körkörös mozdulatokkal 
masszírozd be a problémás bőr-
felületet, majd hagyd hatni 10 
percet, majd mosd le langyos 
vízzel! Összehúzza a pattanást, 
csökkenti a gyulladást és ezáltal 
a fájdalmat is.

17 olcsó és természetes tipp a 
szebb hajért

Eljött az ideje összegyűjte-
ni az összes olcsó házi, hagyo-
mányos hajápoló és hajszépítő 
módszert.

Szódabikarbóna
A szódabikarbóna nemcsak a 

fogakat fehéríti, vagy a bőrt tisz-
títja, hanem a hajra is nagyszerű 
hatással van.

Egyszerűen adj egy evőkanál 
szódát a samponodhoz amellett, 
hogy eltávolítja a hajadról az ösz-
szes szennyeződést, ténylegesen 
világosítja a hajat!

Sör
Mielőtt leöblítenéd a hajad, 

keverj fél liter öblítővízhez 3 evő-
kanál sört élettel telivé, fényeseb-
bé teszi a hajat.

Vaj
Ha száraz és törékeny a ha-

jad, próbáld ki ezt az olcsó házi 
megoldást.

Masszírozz egy darab vajat 
a száraz hajvégekre, fedd le zu-
hanyzó sapkával és hagyd hatni 
30 percet, majd alaposan mosd 
meg samponnal!

Ricinusolaj
Ha csillogó hajat szeretnél, 

a ricinusolaj az egyik legjobb 
megoldás.

Keverj össze 2 teáskanál rici-
nusolajat, 1 teáskanál glicerint és 
1 tojásfehérjét, majd masszírozd 
be a nedves hajra, várj néhány 
percet, majd mosd le!

Öblítőszer
Ha finom, selymes, könnyű 

hajat szeretnél, a sampon alkal-
mazása után öblítővel felhigított 

vízzel öblítsd át a hajat, majd tisz-
ta vízzel öblítsd le.

Azok számára jó megoldás, 
akiknek durva (esetleg göndör) 
haja van.

Majonéz
Masszírozz majonézt a hajad-

ba és a fejbőrödbe, az egyik leg-
hatásosabb hajkondícionáló.

Fedd le egy zuhanysapkával, 
várj 10 percet és samponnal mosd 
meg a hajat a majonéz hidratálja 
a hajat és ragyogó fényt kölcsö-
nöz neki.

Olívaolaj
Ha a hajad száraz és törékeny, 

akkor olívaolajas kezelést kell ad-
nod neki.

Masszírozz a hajba olíva-
olajat, bőségesen alkalmazd! 
Hagyd hatni 45 percet, majd sam-
ponnal mosd meg!

Tea
Annak érdekében, hogy a 

száraz haj fényessé váljon, öb-
lítsd át 1 liter meleg cukrozatlan 
teával (frissen főzött) mint utol-
só öblítés.

Ecet
Ha a hajad károsodott, tö-

redezett, akkor fantasztikus 
hajkondícionálást kap  a követ-
kező hajpakolással: 1 teáskanál 
almaecet, 2 evőkanál olívaolaj és 
3 tojásfehérje.

Dörzsöld a keveréket a ha-
jadba, majd tartsd 30 percig raj-

ta, samponnal mosd meg és öb-
lítsd le!

Alumínium fólia
Az egyik legjobb módszer, 

amikor várod, hogy hasson a haj-
festék vagy a hajpakolás, ha kör-
betekered a hajad alumínium fó-
liával.

Aszpirin
Gyakran a szőke hajat csú-

nyán elszínezi a termálvíz vagy 
uszodavíz.

Ilyenkor nem kell újra a fod-
rászhoz rohanni, egyszerűen törj 
össze 6-8 aszpirint meleg víz-
ben. Dörzsöld alaposan a hajad-
ba és hagyd hatni 10-15 percig, 
majd öblítsd le!

Szódavíz
Ha szőke hajszíned zöldül-

ni kezd a klóros uszodavíztől, ne 
ess kétségbe. Öblítsd le a hajad 
szódával, ez visszaállítja az ere-
deti színét.

Ketchup
Ha a fürdőzésektől elszíne-

ződik a hajad és egy nem kívánt 
illatot kap, akkor masszírozz 
ketchupot (vagy paradicsomle-
vet) a hajadba, hagyd hatni 15 
percet. Aztán mosd le babasam-
ponnal. 

Az illat teljesen eltűnik és ter-
mészetes fényt kap a hajad.

Citrom
Ha vissza szeretnéd állítani a 

szőke hajszíned, adj 1 liter öblí-
tővízhez 20 ml citromlevet. Ez-
után, ha lehetőséged van, szárítsd 
meg a hajad a napon.

A citromlé természetes szőkí-

tő, amely tovább fokozódik, ha a 
napon szárítod a hajad. A maxi-
mális hatásért naponta öblítsd le 
citromlével, legfeljebb egy hétig.

Vazelin
Nincs rosszabb, mint egy 

rosszul sikerült otthoni hajfestés. 
Képzeld el, amint a fekete vagy 
barna hajfesték megfogja a hom-
lokodat és füleidet.

Legközelebb, ha hajat festesz, 
a haj körvonala mentén kend be 
a bőröd vazelinnel, vagy testápo-
ló krémmel. Ez megakadályozza, 
hogy a bőröd beszívja a festéket 
és könnyen letörölheted.

Fűszerek
Bizonyos fűszerekből készült 

teával való öblítés csodákat mű-
vel a hajjal.

Ha sötét a hajad, öblítsd le a 
következő fűszerekből készült 
teával: 1 evőkanál morzsolt zsá-
lya, 1 szál apróra vágott rozma-
ring, 1 teáskanál szegfűbors, 1 te-
áskanál őrölt fahéj és fél teáska-
nál szegfűszeg.

Ha szőke a hajad, használj 1 
evőkanál kamillát. A fűszerek-
re öntsünk forró vizet, hagyjuk 
kihűlni, és így öblítsük át vele 
a hajat. Utána öblítsük át tisz-
ta vízzel is.

Fogkefe
Ha otthon szoktad festeni a 

hajad és nincs ecseted, a fogkefe 
is jó applikátor.
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A halálos baleset szeptember 10-én este 
történt. A rendőrség 23 óra 55 perckor 
kapott értesítést az orvosoktól a Mun-
kács közelében történt balesetről.

A rendőrök azonnal reagáltak a hívás-
ra, és a helyszínen megállapították, hogy a 
beregszászi elkerülő úton egy MAN már-
kájú kamion elütött egy gyalogost, aki az 

Halálos gázolás a Munkácsi kistérségben
út mentén haladt, és hirtelen az úttestre lé-
pett. Az 54 éves pósaházai (Pavsino) lakos 
a baleset helyszínén belehalt sérüléseibe.

A kamion 39 éves Cserkasszi megyei 
sofőrje józan volt. Az ügyben büntetőel-
járást indítottak. A baleset körülményei-
nek megállapításához a rendőrség kijelö-
li a szükséges vizsgálatokat, írja a pmg.ua.

Közlekedési balesetről érkezett beje-
lentés az orvosoktól szeptember 10-én 
11 óra 50 perckor a rendőrséghez, mely 
baleset a Nagyberezna közelében lévő 
Mircsa faluban történt, adja hírül a 
pmg.ua.

A nyomozók a helyszínen megál-
lapították, hogy a Seat Toledo típu-
sú személygépkocsi sofőrje Ungvárról 
Nagyberezna irányába haladva áthajtott 
a szemközti sávba, ahol frontálisan ütkö-
zött egy Renault Logan márkájú jármű-
vel. Az utóbbit egy 28 éves külföldi ve-

Halálos kimenetelű frontális ütközés 
Nagyberezna közelében

zette, aki ideiglenesen Bercsényifalván 
(Dubrinicsi) él. A közlekedési baleset kö-
vetkeztében a Seat 70 éves sofőrje, egy 
felsőpásztélyi (Roztocka Pastil) lakos 
súlyosan megsérült, a kórházba vezető 
úton meghalt. 69 éves utasa több fej- és 
mellkasi sérüléssel kórházba került. A 
Renault sofőrjét, akinek ágyéki gerinc-
törése és zúzódása van, szintén kórház-
ba szállították.

A baleset résztvevőinek járműveit le-
foglalták és a rendőrség büntetőparkoló-
jában helyezték el.

Szeptember 8-án 10 óra 17 perc-
kor a rendőrök bejelentést kaptak 
Nagybocskó (Velikij Bicskiv) egyik ben-
zinkútjának alkalmazottjától, aki el-
mondta, hogy egy ismeretlen személy 
oda ment hozzá, és közölte, hogy a kö-
zelben egy életjelek nélküli férfira buk-
kant, számol be a 0312.ua.

A rendőrök az orvosokkal együtt azon-
nal a helyszínre siettek. Az utóbbiak azon-
ban már csak a férfi halálát konstatálták. 
Az ellenőrzés során a szakértők erőszakra 
utaló nyomokat találtak a 39 éves áldozat 
testén, nevezetesen számos ütésnyomot, 
amelyek valószínűleg a halált okozták. A 
nyomozók azonnal megkezdték a munkát 

Megöltek egy férfit a Rahói járásban
a gyilkosságban részt vevők azonosítása és 
őrizetbe vétele érdekében. Ennek eredmé-
nyeként a rendőrök néhány órán belül el-
fogták a tettest, aki az elhunyt korábban 
elítélt barátja volt, akivel előző nap együtt 
iszogattak. Egyelőre annyi ismert, hogy a 
férfiak között konfliktus alakult ki, amely 
verekedéssé fajult. A gyanúsított felkapott 
egy vastagabb karót, és halálos ütéseket 
mért az áldozatra.

Az is kiderült, hogy a gyanúsított 
ugyanaz a férfi, aki értesítette a benzin-
kút alkalmazottját a holttest felfedezéséről. 
A 41 éves tettest őrizetbe vették. A hely-
színen tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, 
amelyeket szakértői vizsgálatra küldtek.

Szeptember 8-án 13 óra 52 perckor a tűz-
oltóság bejelentést kapott egy magán-
szállodában keletkezett tűzről a Munká-
csi járásban, adta hírül a 0312.ua.

A lángok a Polenai (Poljana) kistér-
séghez tartozó Galambos (Holubine) tele-
pülésen található kétszintes épület tetőze-
tén csaptak fel. A bejelentésre a Szolyvai 

Lángokban állt egy szálloda a Munkácsi 
járásban

12. Állami Tűzoltó- és Mentőegység és a 
polenai tűzoltóság munkatársai vonultak 
ki, összesen 4 egység. A tűzoltók kimen-
tettek egy férfit, aki a második emeleten 
tartózkodott, létrán eresztették le a földre.

15 órára lokalizálták a 260 négyzetmé-
teres területen tomboló tüzet, de az oltási 
munkálatokat tovább folytatták.

A tragédia az ungvári Lehoczky utcai 
sokemeletes ház építkezésén történt.

A vállalkozó azt állítja, hogy a 33 éves 
kárpátaljai halála baleset következménye. 

Tragédia az ungvári építkezésen: egy fiatal 
meghalt

Elmondása szerint a fiatalember valószí-
nűleg egy rács nélküli erkélyről zuhant 
le, és a helyszínen belehalt sérüléseibe, 
írja a 0312.ua.

Szeptember 6-án reggel 7 óra 22 perc-
kor a tűzoltókhoz bejelentés érkezett ar-
ról a tűzesetről, amely egy rahói járási 
magánporta területén keletkezett, szá-
mol be a pmg.ua.

Gyertyánligeten (Kobilecka Poljana) 
egy nyári konyhában csaptak fel a lángok, 
ahol a ház 84 éves tulajdonosa lakott. A 
szomszédok akkor fedezték fel a tüzet, ami-
kor az már teljesen elhatalmasodott a mel-

Tragikus tűzeset történt a Rahói járásban
léképületben. Perceken belül megérkezett a 
helyszínre a település tűzoltóságának egysé-
ge, kicsivel később pedig a Nagybocskói Ál-
lami Tűzoltó- és Mentőegységének tűzoltói.

7 óra 55 percre sikerült lokalizálniuk 
a tüzet, és 8 óra 10 perckor teljesen elol-
tották. A tűzben kiégett a 20 négyzetmé-
teres nyári konyha, a tűzoltók megtalálták 
az 1937-es születésű háziasszony holttest-
ét. Vizsgálják a tűz okát.

A lángok hétfőn este csaptak fel a be-
regszászi Színes Tartályok (Koljorovi 
Baki) szelektív hulladékgyűjtő ud-
varán.

Az eset helyszínén készült fényképe-
ket és videókat a létesítmény vezetője osz-
totta meg közösségi oldalán. A felvételek-
ből kiderült, hogy 22 óra körül keletkezett 
a tűz, amely a feldolgozásra váró hulladé-

Tűz volt a beregszászi Színes Tartályok 
hulladékgyűjtő udvarban

kot semmisítette meg. A lángok az épü-
letre nem terjedtek át, személyi sérülés 
nem történt.

Egyébként nem ez az első ilyen eset 
itt, tavaly áprilisban nagy kiterjedésű tűz 
keletkezett, mely akkor a hulladék tárolá-
sára szolgáló épületet is megkárosította. A 
mostani eset kapcsán a vezető nem zárja 
ki a gyújtogatást, írja a pmg.ua.

Alsóházi rangadó lévén, a bennmara-
dás szempontjából rendkívül fontos 
lett volna a három pont megszerzése a 
Minaj FC számára az országos élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság 7. fordulójá-
ban az újonc Csornomorec Odesszával 
szemben, de végül hazai környezetben 
be kellett érni az egy ponttal.

Az élen álló Dinamo Kijev és az üldö-
ző Sahtar Donyeck győzelemmel hango-
lódott a Bajnokok Ligája csoportkörének 
első fordulójára.

Anton Bajdal büntetőjével az első fél-
idő végén szerzett vezetést Ungváron a 
Minaj, amit Oleh Visnyevszkij a máso-
dik játékrész elején megduplázott. A két-
gólos előnyt azonban hamar elszórakoz-
ta Vaszil Kobin csapata, hiszen Vanat az 
57. percben szépített, a csereként beálló 
Avagimjan pedig a 64. percben beállítot-
ta a 2-2-es végeredményt. A most elher-
dált két pont még nagyon hiányozhat majd 
a végelszámolásnál…

A válogatott vb-selejtezők miatt beik-
tatott kéthetes szünetet követően nem bot-
lottak a ,,nagyok”. A listavezető Dinamo 
Kijev a jó erőkből álló Metaliszt Harkiv 
vendégeként nyert 2-0-ra, míg a Sahtar 
ugyanilyen arányban fektette két vállra 
a Dnyiprót.

Eredmények: Minaj – Csornomorec 

Az emberhátrány sem jelentett gondot a Fradinak

Kétgólos előnyt szórakozott el a 
Minaj FC

Odessza 2-2, Metaliszt Harkiv – Dinamo 
Kijev 0-2, Sahtar Donyeck – Dnyipro 
2-0, Olekszandrija – Inhulec Petrove 1-0, 
Ruh Lviv – Zorja Luhanszk 1-1, Kolosz 
Kovalivka – Mariupol 1-3, Vorszkla 
Poltava – Gyeszna Csernyihiv 2-2.

A Veresz Rivne – FK Lviv mérkőzést 
hétfőn este játsszák. 

A tabellát a Dinamo vezeti 19 ponttal 
a 16 pontos Sahtar és 14 pontjával harma-
dik Olekszandrija előtt.

A 6 pontjával a 11. helyezett Minaj 
szeptember 18-án, a 8. fordulóban a 
Vorszkla Poltava otthonába látogat.

***
Az OTP Bank Ligában az FTC úgy 

tudott nyerni Kispesten, hogy 70 percen 
keresztül emberhátrányban játszott Botka 
kiállítása miatt.

Tovább folytatta menetelését az im-
máron ötödik győzelmét arató Kisvárda, 
Újpesten viszont továbbra is várat magá-
ra az együttes első sikere.

A 6. forduló eredményei: Debre-
cen – Gyirmót 5-0, Honvéd – FTC 0-1, 
Paks – MTK 3-2, Mezőkövesd – Mol Fe-
hérvár 2-2, Puskás Akadémia – Kisvárda 
0-1, UTE – ZTE 2-2.

Az éllovas Kisvárda 15 ponttal ve-
zet a 10 pontos Paks és 9 ponttal harma-
dik FTC előtt.

Néhány sorban
Labdarúgásunk második vonalában to-
vábbra sem megy a mezőnyben egye-
düliként győzelem nélkül álló Ungvá-
ri FC-nek.

A közelmúltban edzőváltáson átesett 
és most már Bohdan Blavackij által irá-
nyított megyeszékhelyi együttes a nyol-
cadik játéknapon súlyos, 5-0 arányú vere-
séget szenvedett a Krivbász vendégeként.

A bajnokságot a továbbra is hibátlan 
Metaliszt Harkiv vezeti 24 ponttal, a ta-
bella alján, a 16. helyen kullogó ungvári-
aknak mindössze egyetlen pontjuk van.

A kárpátaljai együttes a hétvégén ren-
dezendő 9. fordulóban az élcsoporthoz tar-
tozó Niva Ternopilt látja vendégül.

***
Fordulatos meccsen szerzett három pon-
tot idegenben az országos labdarúgó-baj-
nokság harmadik osztályának A-cso-
portjában szereplő Munkácsi FC, amely 
a hosszú nevű Csajka Petropavlivszka 
Borscsahivka otthonából távozott győ-
zelemmel.

Vitalij Sumszkij csapata rendkívül 
rosszul kezdte a mérkőzést, hiszen a há-
zigazdák már a 26. percben háromgólos 
előnyre tettek szert, és ekkor akár egy 
kiütéses vereség lehetősége is felmerül-
hetett. 

Fordulás után aztán Makszim Hirnij 
duplájával minimá-
lisra csökkent a hát-
rány, majd Szerhij 
Szteny egyenlített, vé-
gül Vaszil Luciv a győ-
zelmet jelentő negye-
dik találatot is megsze-
rezte, így a munkácsi-
ak 4-3-ra megnyerték 
a találkozót.

A bajnokságban 
a Livij Bereh és a 
Cserkaszi vezet egy-
formán 21 ponttal, a 13 
pontjával 7. Munkácsi 
FC a 9. fordulóban ép-
pen a cserkasziakat 
látja majd vendégül.

***
A megyei élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokságban a 10. fordu-
lót követően is megőrizte vezető helyét 
Nagyszőlős, miután kétgólos sikert ért el 
Onokócon.

További eredmények: Rahói Kárpá-

ti – Huszti FC 0-0, Ilosvai Buzsora – FC 
Polena 2-1. Az Ungvári Sportiskola – 
Irhóc találkozót később rendezik.

Nagyszőlős vezeti a tabellát 23 pont-
tal az egyformán 22 pontos Huszt és 
Ilosva előtt.

***
A Beregszászi Járási labdarúgó-bajnok-
ságban már a 12. fordulónál tartanak a 
csapatok, amelyben nagy lépést tett a baj-
noki cím megszerzése felé a Mezőgecsei 
Baktyanec.

A nemrég a járási kupagyőzelmet is 
megszerző együttes a Beregvidéket látta 
vendégül és 3-1-re győzött riválisa ellen. 
Ez volt egyébként a játéknap ,,legsimább” 
győzelme, a további párharcok sok gólt és 
szoros eredményeket hoztak.

Eredmények: Szőlősvégardói Teszla – 
Fancsika 3-2, Mezővári – Királyháza 3-4, 
Tiszaújlak – Kígyós 3-4. Tiszakeresztúr 
szabadnapos volt.

A Baktyanec 26 ponttal vezeti a ta-
bellát a 21 pontos Kígyós, és vereségé-
vel a 3. helyre visszacsúszó 20 pontos 
Beregvidék előtt.

***
A selejtezőből induló mindössze 18 éves 
brit Emma Raducanu (a képen) nyerte az 
US Open amerikai nyílt teniszbajnok-
ság női egyesét, miután a fináléban 6-4, 
6-3-ra verte a 19 éves kanadai Leylah 
Fernandezt.

A férfiaknál a második helyen kiemelt 
orosz Danyiil Medvegyev 6-4, 6-4, 6-4-re 
nyert a döntőben a világelső szerb Novak 
Djokovic ellen.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Folytatás a 13. oldalon

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          0682126127. 

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

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

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

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

Házastárssal együtt is lehetőség van jelentkezni.
Elvárások:

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

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

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

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

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

Lakás eladó

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

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

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

Ház eladó

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
+38099-2393269 (17 óra 
után). 

Macsolán a Fő út 39. sz. 
alatt eladó egy 151,6 négy-
zetméteres négyszobás, 
összkomfortos családi ház 
(gázkazános cirkó), kiépí-
tett gazdasági udvar, a te-
lek művelhető területekkel 
együtt 0,6 ha. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7742781. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji 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: 
050-8065087. 

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

Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
úton ház eladó. Felújított, 
bútorozott, akár 2 család 
számára vagy bármi elkép-
zelésre kialakítható. Tel: 
095-1145791. 
Beregszászban eladó egy 
68 m2-es, összkomfortos, 3 
szobás, hőszigetelt fém-mű-
anyag nyílászárókkal felújí-
tott családi ház. A fűtés gáz-
kazános cirkó megoldású, a 
melegvíz-ellátást gázbojler 
biztosítja. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 050-6949178. 
Összkomfortos családi 
ház eladó Beregszászban 
az Arany János u. 145/A. 
szám alatt. Mob.: +38095-
6951172. 

Lakás kiadó

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). 

Bérlés

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

Egyéb jármű

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

Autóalkatrész

Eladó Beregszászban alkat-
résznek egy VAZ 2114 típusú 
gépkocsi. Mob.: 050-5215199. 

Kerékpár

Új elektromos háromke-
rekű bicikli eladó egész-
ségügy okok miatt. Mob.: 
099-0764593. 

Hangszerek

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

Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalom Be-
regszászban és környékén. 
Több év tapasztalattal, ga-
ranciát is vállalok. Még vál-
lalok betonozást, hegesz-
tést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Villanyszerelői munkák: 
földelés, csillárok, konnekto-
rok és kábelek cseréi. Mob.: 
+38095-3260426. 

Pincért, konyhai kisegí-
tőt és mosogatót keresünk 
az Újlak határában lévő Kis-
erdő kávézónkba, heti 3-4 
napos munkaidővel. Tel: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
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. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműveseket, 
kőműves brigádokat. 
Szállást díjmentesen biz-
tosítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri ha-
zautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Ne-
vetlenben. Fizetés telje-

sítmény szerint.  Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászban bolti elárusí-
tót keresünk. Mob.: +38095-
5711816. 

Borászati üzembe (Kö-
zép-Magyarország) be-
tanított fizikai munkára 
és segédmunkára mun-
katársakat keresünk. 
Magyar Adó- és Taj-
kártyával rendelkezők 
jelentkezését várjuk! 
+3630-7981568. 

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

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

Takarító kolléganőt fel-
veszünk betanítással: 
1000 Ft/óra, bruttó. Fel-
adatok: üzlet polcainak 
portalanítása, lemosása; 
termékek portalanítá-
sa, fényesítése; kirakati 
polcok, üvegek tisztítása 
kint és bent; padló tisztán 
tartása, felmosása, fénye-
sítése; mosdó, zuhanyzó, 
WC takarítása, teljes für-
dőszoba; kozmetikai he-
lyiség teljeskörű takarí-
tása; termékek címké-
zése, beárazása; pénz-
tár kezelése; üzlet nyi-
tása, zárása; vásárlók 
teljeskörű kiszolgálá-
sa; eladói tevékenység is. 
Feltétel: magyar útlevél. 
Jelentkezés: fényképes 
bemutatkozóval és elér-
hetőséggel: faurhada@
gmail.com. 

Munkát vállalok: bébi szit-
ter, idősgondozás vagy ta-
karítás 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 +3620-9819210 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: +3670-6280440. 
Facebook: Popishop 
Mozgóbolt. 

A magyarországi La 
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. 

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

Azonnali kezdéssel kere-
sek Németországba férfi 
munkaerőt reklámtáblák 
felépítésére, összeszere-
lésére, betonozására. Szál-
lás: biztosított, 2 fő egy 
lakásban. Kezdő fizetés: 
nettó 1400 €. Jelentkezés: 
+49-160-1291980. 

Glettelést, festést vállalok 
Beregszászban és környékén. 
+38097-9294136. 
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Felhívás 
,,A határon túli tehetséges magyar középiskolás ta-
nulók támogatása,, című pályázat Ady Endre ösztön-

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

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2021/2022-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

I. Tiszabökényi Népművészeti-, Kézműves 
Kiállítás és Jótékonysági Vásár

A Tiszabökényi Nőszövetség (TN) kezdeményezésé-
re szeptember 25-én kerül sor az I. Tiszabökényi Népmű-
vészeti-, Kézműves Kiállításra és Jótékonysági Vásárra. A 
rendezvény tartalmas délutáni kikapcsolódást ígér a csalá-
doknak: színes színpadi műsorral, népművészeti- és kézmű-
ves kiállítással, illetve gyermekprogrammal várják a szerve-
zők az idelátogatókat. Fellép Kacsur Andrea színművész, a 
Beregszászi Magyar Színház oszlopos tagja, Tiszabökény 
szülötte. A kiállításon megtekinthetőek és megvásárolható-
ak a helyi kézművesek termékei, továbbá lehetőség lesz a 
Tiszabökényi Nőszövetség házi tarhonyáját is hazavinni. Ez 
utóbbi eladásából származó bevétel a TN Jótékonysági Alap-
jához kerül, amit helyben diakóniai szolgálatra fordítanak. 
Betegek gyógyszervásárlása, gyógyászati ellátásukhoz való 
hozzájárulás -csak néhány a fontosabb szükségek betöltése 
közül. A másik jótékonysági standon a Tiszabökényi Gim-
názium tanulói által készített saját kezű alkotások vehetők 
meg, a befolyt összeget e magyar tanintézmény használja 
fel. Aki kíváncsi Tiszabökényre és történetére, bátran jöjjön 
el, szakemberek fogják tájékoztatni az érdeklődőket a Ti-
szahát múltjáról. A Péterfalvai kistérség önkormányzatával 
közösen megvalósuló kulturális programra a tiszabökényi 
kultúrházban kerül sor, 11 órai kezdettel!

Szeptember közepétől 
szombat-vasárnapra alma-
szedőket keresek a mező-
kaszonyi határátkelőhöz kö-
zel. Mob.: 0620-8064941. 
Liszoindusztrija cég őröket 
keres, akár nyugdíjasokat is. 
Munkaidő 7-órától 7 óráig, 
minden negyedik nap. Fize-
tés 6000 hrivnya. Cím: Bereg-
szász, Fabricsnaja u. 53. Mob.: 
066-2709151 (ukránul).
Munkásokat keresünk sza-
lagparketta gyártó cégbe. A 
betanítást vállaljuk. Fizetés 
10000-12000 hrivnya. Cím: 
Beregszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 095-1454223 (ma-
gyarul), 066-2709151 (orosz, 
ukrán nyelven). Hívjanak 
munkaidőben: 7-16 óra kö-
zött (k.e.i.sz).

Építkezés, felújítás

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

Bútor

Beregszászban eladó egy 
megrendelésre készített ko-
mód (1,2x0,45 méter). Mob.: 
095-9023953. 
Három használt szobabú-
tor eladó, akár elemenként is 
választható. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 066-8548536. 
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. 

Hűtés, fűtés

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

Piac, élelmiszer

Izabella szőlő nagy tételben 
eladó Tasnádon. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 099-
0277266, 097-0641112, 050-
0848603. 

Mezőgazdasági eszköz

Eladó ezerliteres műanyag 
tartály fémkeretben. Mob.: 
066-8653811. 
Traktor utánfutó (pricep) 
és búzavetőgép eladó. Mob: 
+38050-8614374. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
armatúra vasak, 3-4 méteresek, 
deszkák, 5-7 méteresek, fóli-
ának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 
Eladó boroshordók: 300 li-
teres, 65 literes. Ugyanitt ká-
posztagyalu és káposztáshor-
dó, 100 literes, valamint sző-
lődaráló és szőlőprés. Mob.: 
066-8243778. 
Eladó terménytisztító, mini 
traktor után eke és kétsoros 
kapálógép. Ár megegyezés 
szerint. Mob.: 099-4921685. 
Eladó egy 300 és 350 lite-
res boroshordó, valamint 
egy nagy szőlőprés. Mob.: 
099-4278458. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Új vetőgép eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 

Haszonállat

Kisbégányban vietnámi ma-
lacok és hízó eladó. Mob.: 
068-5079020. 

Növény

Beregszászban szamócapa-
lánta eladó. Mob.: +38066-
2406034. 
Alba szamócapalánta eladó. 
Mob.: 096-7293367. 

Baba, gyerek

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

Sport, hobbi

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38099-3515519.
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KOS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.6.21.)

RÁK (6.22. 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23. 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

Mérleg (9.23.10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

NyilAS (11.23.12. 21.)

BAK (12. 22.1. 20.)

VízöNTő (1. 21. 2.20.)

HALAK (2.21. 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

www.karpatinfo.net

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.

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

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

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszterelnök-
ség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával „Ady 
Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című 
pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban 
részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetsé-
ges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022 
tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyúj-
tani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptem-
ber 21. 16.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújt-
hatja 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 egyedül-
álló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartó-
san 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 tartalmaz-
nia 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 nemzet-
közi verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) ered-
ményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt iga-
zoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, 
amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az ere-
deti dokumentumot);
▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiál-
lított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pá-
lyázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bi-
zonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újítá-
sért 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 nyilatko-
zat. (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 Fő-
iskola, 4. emelet, 429. terem)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány honlapján megtalálhatóak. 
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
E-mail: geniusja2019@gmail.com

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együtt-
működve 2021. november 12-re meghirdeti a Fiatal 
Kárpátaljai 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

Ez a hét nagyon ked-
vező lesz a Kos csillag-
jegy szülöttjeinek. Most 
minden Önre váró mun-

kát sikeresen be tud fejezni és 
mindemellett belekezd valami-
lyen teljesen új dologba. Vigyáz-
zon magára, hiszen amellett, 
hogy keményen dolgozik, fon-
tos, hogy az egészségét is meg-
őrizze. A szerettei lesznek a he-
tének az öröm- és a boldogság-
forrásai, ezért töltsön velük ele-
gendő időt.

A Bika csillagjegyű-
ek ezen a héten hatal-
mas anyagi és szak-
mai fejlődést tapasz-

talhatnak meg. Az pénzügyi 
helyzete ugyanis sokat javul 
az elkövetkezőkben, ami ál-
tal többet tud félretenni, mint 
valaha. A szakmai életben is 
kimagaslóan teljesít, felette-
sei pedig értékelni fogják az 
igyekezetét, ezért lehet, hogy 
kinevezik, vagy megemelik a 
fizetését. 

Ez a hét remekül te-
lik az Ikrek csillag-
kép szülöttjeinek. Ön 
ugyanis az élete min-

den területén kimagaslóan 
teljesít, különösen, ha vala-
milyen tanulmányt folytat. 
A munkatársai teljesen le 
lesznek nyűgözve a kemény 
munkájától, és rengeteg em-
bert inspirál. Azt ajánljuk, 
vegyen részt különböző kö-
zösségi eseményeken az el-
következő időszakban. 

Ezen a héten ké-
pes lesz kifejezni 
a valódi érzelmeit. 

Próbálja meg elmondani a 
lelkitársának, hogy mit érez 
pontosan és a dolgok sokkal 
pozitívabb fordulatot vesz-
nek. A magánélete csodásan 
alakul és sokkal szorosabb 
kapcsolatot ápol a családjá-
val, mint eddig valaha is tet-
te. Töltsön sok időt a héten a 
szeretteivel és használjanak ki 
minden együtt töltött percet.

Ez a hét nagyon ve-
gyes érzelmeket hoz az 
Oroszlán lelkek életé-

be. Lehet, hogy nézeteltérésbe 
keveredik a munkahelyén, és 
a munkatársaival is félreértik 
egymást, de ne aggódjon, mert 
hamar áthidalja ezeket a dol-
gokat. Azt tanácsoljuk, próbál-
ja megoldani a felmerülő prob-
lémákat, amilyen gyorsan csak 
felismeri őket. Töltsön egy kis 
időt a családjától távol, hogy rá-
jöjjön a saját, valódi értékeire. 

Ez a hét nem alakul a 
legjobban a Szűz csillag-
jegyeknek. Ön ugyan-

is anyagi problémákba ütköz-
het, ezért érdemes elkerülni a 
felesleges kiadásokat. Emellett 
azt tanácsoljuk, tervezze meg az 
pénzügyi kiadásait. Tartsa fent az 
egyensúlyt a magánélete és a kar-
rierje között, így sokat könnyíthet 
az életén. A rokonai lehet, hogy 
valamiben nem értik meg Önt, 
aminek lehet, hogy leginkább a 
családtervezéshez van köze.

A Mérleg csillagje-
gyek nagyszerűen töl-
tik ezt a hetet. Azt kap-
ja, amit megérdemel, 

mint a magánéletében, mind 
pedig a szakmájában. Hatal-
mas anyagi előrelépést tehet, 
ami segíthet abban, hogy ké-
pes legyen félretenni, vagy 
befektetni valamilyen na-
gyobb dologba. Mindez se-
gíthet rájönni arra, hogy mik 
a céljai a jövőben. Egy pozitív 
hatás fogja érni a napokban.

Ez a hét remek alkal-
mat kínál, hogy bele-
vesse magát a közös-
ségi életbe. Vívjon ki 

magának nevet és a titulust az-
zal, hogy különböző jótékony 
tevékenységekben vesz részt. 
Ezzel egyúttal sokkal jobban 
megismeri az embereket is. A 
magánélete csodálatosan ala-
kul és képes lesz megerősíte-
ni a családjával való kapcso-
latát és sokkal közelebb kerül-
nek ezáltal egymáshoz.

Ez a hét nagyszerű 
lesz a Nyilasok szá-
mára. Ön ugyanis 
minden területen si-

kert sikerre halmoz, amiben 
eddig azt kívánta, bárcsak jól 
teljesítene. Nagyon fontos, 
hogy minden fontos feladatát 
megfelelően átgondolja, kü-
lönben könnyen megbánhat-
ja. Tegye ezt a hetet külön-
legessé és csinálja azt, amit 
mindig is szeretett volna. A 
csillagok Ön mellett állnak.

Ez a hét nem alakul 
a legjobban a Bak 
csillagjegyeknek. Ön 
ugyanis nagymértékű 

munkahelyi nyomásnak lesz 
kitéve, ezért mindenképpen ké-
szüljön fel mentálisan ezekre a 
napokra. A felettesei szintén ag-
godalmat okozhatnak, ezért azt 
tanácsoljuk, ne beszéljen fon-
tos dolgokról a munkahelyén. 
A legjobb, amit tehet, hogy a 
kemény munkájával igyekszik 
lenyűgözni a főnökét.

Itt az ideje valami re-
mek dologba befek-
tetnie, ezen a héten 

ugyanis a Vízöntők remek 
időszakot tudhatnak maguké-
nak. Azt tanácsoljuk, tervez-
ze meg a jövőjét és dolgoz-
zon keményen azért, hogy az 
álmai valóra váljanak. Bizo-
nyosodjon meg róla, hogy a 
munkahelyén a feletteseit is 
teljesen lenyűgözi. Ha így 
tesz, lehet, hogy előléptetés-
ben részesül. 

Az előző hét a Halak 
csillagjegyek számá-
ra nagyon megterhe-

lőnek bizonyult, most viszont 
minden kemény munkájuk ki-
fizetődik és végre képesek lesz-
nek elérni a sikert. A felettesei 
is teljesen le lesznek nyűgözve 
a munkahelyi teljesítményétől 
és lehet, hogy emiatt a fizetése 
is megnövekszik. A magánélete 
szintén nagyszerű, hiszen képes 
lesz minden családtagjával szo-
ros kapcsolatot ápolni.

Nyelvtanfolyamok indulnak 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

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

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

A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a 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
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A legjobb 9 őszi méregtelenítő étel

Fokhagyma, a multifunkcionális fűszernövény

A must jótékony 
hatásaiSzezonváltáskor mindig ajánlott méregte-

lenítenünk. A szervezet méregtelenítő funk-
cióinak beindításához számos vitamin, ás-
ványi anyag, aminosav és fitokemikália 
szükséges, amelyekhez a következő őszi 
ételekből juthatunk hozzá:

Egyes szezon zöldségek
A brokkoli, káposzta, kelbimbó, karfiol, fehérrépa, ká-

poszta, zsázsa mind olyan fontos fitokemikáliákat tartal-
maznak, amelyek vágással, rá-
gással, erjesztéssek, fővéssel 
vagy emésztéssel szabadul-
nak fel.

A felszabadult anyagok 
sulfurophane-ra,  indul-3-
karbinol-ra és D-glucarat-ra 
bomlanak, amelyeknek méreg-
telenítő hatásuk van. 

Mindezek közül a kelbimbó 
a legjobb méregtelenítő, mert 
20-szor több sulfurophan-t tar-
talmaz, mint a brokkoli. Add 
hozzá a salátákhoz, párold vagy készíts levest belőle.

Teljes kiőrlésű gabonák
A zabpehely, barna rizs, búzacsíra, árpa mind nagysze-

rű méregtelenítő anyagok.
A teljes kiőrlésű gabonákban található glutation 

peroxidáz egy olyan antioxidáns, amely csökkenti a túl-
zott nyálkahártya termelést, növeli a légúti funkciókat és 
segít a szervezet méregtelenítésében.

Zöld tea
Víz helyett fogyassz zöld teát, ahányszor csak lehet. 

Sőt, egyes víznyelő élelmiszerek főzővizét is kicserélhe-
ted zöld teára, mint például a rizs.

A zöld tea enyhe hashajtó tulajdonságának köszönhe-
tően, és egészséges antioxidáns tartalma miatt kíváló mé-
regtelenítő szer.

Joghurt
A szervezetnek szüksége van ,,jó” baktériumokra, hogy 

az emésztőrendszer egészségesen tudjon működni.

A joghurt tehát egy probiotikum – élő szervezeteket 
tartalmaz – melynek eredményeként javul az emésztés és 
a méregtelenítés minősége.

Vörös szőlő
Ez az ősszel érő bogyós gyümölcs nagy mennyiségű 

flavonoidokat tartalmaz (ezek felelősek a piros színéért). 
Két különböző flavonoidot, a rezveratrolt és quercitint tartal-
maz, mindkettő fontos öregedés és betegség elleni vegyület.

A vörös szőlő ezen túlmenően kíváló méregtelenítő 
gyümölcsünk. Rendszeres fogyasztásával a benne levő ter-
mészetes antihisztamin csökkenti az ellergiás reakciókat.

Sárgarépa
A méregtelenítő diéták fontos 

része. Fogyasszuk gyümölcslevek-
hez turmixolva, salátákhoz. A benne 
levő flavonoidok erős antioxidánsok, 
amelyek nélkülözhetetlenek a mé-
regtelenítő folyamathoz.

A méregtelenítés folyamata-
ként rengeteg szabad gyök szaba-
dul fel, ezért rengeteg antioxidáns 
szükséges ahhoz, hogy semlege-
sítse őket. Ezért is jó a sárgarépa, 

mert magas antioxidáns tartalma van.

Narancs és mandarin
Ezek a citrusfélék olyan flavonoidokat tartalmaznak, ame-

lyek segítenek a méregtelenítés első és második fázisában.
Fogyasszuk natúr, gyümölcslé vagy gyümölcssaláta 

formájában.

Alma
Az alma tele van csodálatos tápanyagokkal, ásványi 

anyagokkal, vitaminokkal, fitokemikáliákkal, amelyek 
mind hasznosak a méregtelenítési folyamatban.

Az almában levő phlorizinről úgy tartják, hogy élén-
kíti az epetermelést, amely segíti a máj méregtelenítését. 
Az almában levő pektin segíti a fém toxinok kidolgozá-
sát a szervezetből.

Kurkuma
A sárga színét adó kurkumin nevű vegyület kíváló mé-

regtelenítő anyag. A kurkumint az ajurvédikus orvoslásban 
is használják, a máj- és emésztési zavarok gyógyításában.

A szüret egyik elengedhetetlen velejárója a must, 
amely valószínűleg sokunk kedvenc itala október-
ben. Nem csak íze és a szüreti hangulat szeretete mi-
att érdemes azonban fogyasztanunk, mivel számta-
lan előnyös hatása van szervezetünk működésére is.

Vitaminok
A must legnagyobb részt a szőlő húsának levéből áll, 

de az előállítás során a héj és a mag vízoldékony vegyü-
letei is belekerülnek az italba.

Mindennek köszönhetően a must tartalmaz A-provi-
tamint, valamint B1-, B2- és B6, C- és E-vitaminokat is, 
melyek mind pozitívan befolyásolják egészségünket és 
szépségünket egyaránt.

Ásványi anyagok
A mustban természetesen a szőlő összes ásványi anya-

ga megtalálható. Ilyenek a cink, a kálcium, a jód, a vas, 
a kálium, a szelén, a foszfor, a mangán és a magnézium.

Ezekről a hasznos anyagokról érdemes tudni, hogy a 
must erjedésével, a bor létrejöttének folyamatában az ás-
ványi anyagok mennyisége csökken.

Antioxidáns
A must hatóanyagai között több is kiváló antioxidáns, 

így szervezetünk könnyebben és eredményesebben vehe-
ti fel a harcot a szabad gyökökkel szemben.

A must fogyasztásának hatására csökkenhet a rákos 
betegségek kialakulásának, illetve a keringési problémák 
előfordulásának esélye is.

Gyengeség, vérszegénység
Megfigyelések és tudományos kutatások egyaránt 

arról tanúskodnak, hogy a must és a benne megtalálha-
tó anyagok nagyban hozzájárulnak a legyengült, vérsze-
gény szervezet megerősítéséhez.

Betegség utáni lábadozáshoz is kiváló segítség le-
het, sokat gyorsíthatunk vele a gyógyulási folyamaton.

Gyulladások
A must kiválóan alkalmas a gyulladásos betegsé-

gek gyógyítására is. Ápolja és biztosítja a bőr egész-
ségét, ezáltal segít az arcon lévő gyulladások mielőb-
bi eltüntetéseben is, de a szervezeten belül lévő komoly 
gyulladásokra is jó hatással van. Elég napi 1-2 pohárral 
inni belőle, hogy a kívánt eredményt elérjük.

Bőr
A mustban megtalálható vitaminok hatására bőrünk köny-

nyebben és tovább őrzi meg rugalmasságát, fiatalságát, vagyis 
az öregedési folyamatok lassítására is kiváló italunk lehet.

Ezzel párhuzamosan táplálja és puhítja a bőrt, gyor-
sítja a sebek gyógyulását, amit különösen magas cink és 
szelén tartalmának köszönhetünk.

Emésztés
A must közismerten fokozza az emésztést, különö-

sen a benne megtalálható rostanyagoknak köszönhetően.
A pektin és a cellulóz hatására telítettségérzetünk 

emelkedik, növekszik a béltartalom mennyisége és a be-
lek eleve intenzívebb munkára vannak ösztönözve. A 
musttal egyúttal az aranyeret is orvosolhatjuk.

Epe, vese
A must hatóanyagai fokozzák az epe elválasztását, 

megakadályozzák a vesekő kialakulását.
A húgyhólyag gyulladásának, kövesedésének meg-

előzésére is kiváló, ezért akinek a családban fordult elő 
hasonló betegség, az jól teszi, ha szüretkor nem hagyja 
ki néhány pohárral belőle.

Tisztítás, méregtelenítés
A must kiváló eszközünk lehet a szervezetünk tisztí-

tásában, méregtelenítésben is.
Fogyókúrához is tökéletes, elég napi 1-2 pohárral fo-

gyasztani belőle, és máris úgy egészítettük ki a diétán-
kat, hogy közben gondoskodtunk szervezetünk erőnlété-
ről, hasznos anyagokkal való ellátásáról is.

Tartósítás
A must természetes környezetében, kezelés nélkül csupán 

néhány napig áll el, majd elkezdődik az erjedési folyamat.
Fagyasztással vagy főzéssel és dunsztolással azonban 

tartósítható, így akár karácsonykor is kerülhet az ünnepi 
asztalra egy üveg szüreti must.

Nagy mennyiségben
A must erjedés előtt nem tartalmaz káros anyagot az 

emberi szervezet számára, így azt gyermekek is nyugod-
tan fogyaszthatják.

Emésztést fokozó hatása miatt azonban nagyobb 
mennyiségben nem ajánlott inni belőle. Sőt, erre nincs is 
szükség, hiszen napi 1-2 pohárral már nagyon sokat tet-
tünk szervezetünk egészsége érdekében!

Kevés ember van, aki ne tartana otthon eb-
ből a jellegzetes ízű és illatú növényből. Több 
nemzeti konyha fő hozzávalója, amit nem is 
bánunk, hiszen amennyire kellemetlen a sza-
ga, olyannyira egészséges. Lássuk, mi min-
denben tud segítséget nyújtani nekünk!

Fontos összetevők
A fokhagyma egy igazi tápanyagbomba, ugyanis kevés 

olyan növény van, amely annyira nagy mennyiségben tar-
talmazna a szervezet számára jótékony hatású anyagokat, 
mint a fent említett zöldség.

A jellegzetes szagát a kéntartalmú allicin adja, mely szin-
te az egész testünkre pozitív hatást fejt ki. Emellett C-vita-
min, szelén, vas, valamint jód tartalma is igen jelentős.

Immunerősítő
A fokhagymát a legtöbben immunerősítés céljából fo-

gyasztják. Megfázás és nátha esetén az egyik legjobb or-
vosság, de csak akkor, ha elegendő mennyiségűt fogyasz-
tunk belőle (ez napi kb. 6 gerezd).

Több formájában is magunkhoz vehetjük, kaphatjuk 
táplálék kiegészítőként, ízesíthetjük vele ételeinket, azon-
ban ha maximálisan ki szeretnénk élvezni jótékony hatá-
sait, akkor bizony önmagába fogyasszuk! Tudd, kissé irri-
tálhatja a nyálkahártyádat, ezért minden falatot pár korty 
vízzel öblíts le!

Torokfájás ellen
Ősszel a legtöbb ember életét megkeseríti a szűnni nem 

akaró torokfájás. Ennek megelőzésére, illetve kezelésére 
szintén megoldást nyújthat a fokhagyma, ugyanis remek 
baktérium, vírus, gombaölő hírében áll.

Nyomd bele egy kupica cirtomlébe, és gyorsan hör-
pintsd fel! Meglátod, ezzel a módszerrel pár nap alatt bú-
csút inthetsz a fájdalomnak!

Szívbarát fűszernövény
A fokhagyma erősen ajánlott azoknak, akik szívpana-

szokkal küzdenek. Segítségével a pulzusszám mérséklő-
dik, a szívgörcsök megszűnnek, így sokkal több oxigén-
hez jut hozzá a szerv.

Több kutatás is megállapította, hogy azokban az orszá-
gokban, ahol rendszeresen fogyasztanak fokhagymát, ott 
lényegesen kisebb a szív- és érrendszeri megbetegedések 
száma. Ehhez azonban ismét fontos hozzátenni, hogy ez 
csakis akkor igaz, ha elegendő mennyiséget feldolgozat-
lan állapotban veszünk magunkhoz.

Koleszterincsökkentő
Szívvédő hatását segíti az a tulajdonsága is, hogy ered-

ményesen veszi fel a harcot a „rossz” koleszterinnel (LDL) 
szemben, miközben növeli a „jó” koleszterin (HDL) meny-
nyiségét a vérben. Emellett feloldja a zsírlerakódásokat, 
így csökkenti a vérrögképződést is.

Értágító hatás
A fokhagyma nemcsak a szívre, de az egész keringési 

rendszerre is hatással van. Mint már említettük, csökken-
ti a zsír mennyiségét a vérben, ezen kívül tágítja és tisz-
títja az ereket.

A citromos-fokhagymás kúra ebben az esetben is se-
gítségünkre lehet, azonban tudni kell, hogy csakis akkor 
használ, ha többszöri kúrában alkalmazzuk!

Méregtelenít
Szinte nincs is olyan ember a világon, akire ne férne rá 

bizonyos időközönként egy alapos méregtelenítő kúra. Saj-
nos napjainkban lehetetlen kivédeni azt, hogy káros anya-
gokat vegyünk magunkhoz, így a méreganyagok felgyü-
lemlenek, ami sokszor betegségeket okoz.

Ezért muszáj külön odafigyelnünk arra, hogy a lera-
kódott salakanyagoktól megszabadítsuk a szervezetünket. 
Erre nagyszerű megoldást kínálnak a hagymafélék, de leg-
főképp a fokhagyma.

Bélbántalmakra
Bármiből is adódik a bélbántalmunk (gomba, féreg, 

túlevés, savas környezet, fertőzés), a fokhagyma minden 
esetben csillapítja a fájdalmat és fertőtlenítő, immunerő-
sítő hatásának köszönhetően megszünteti a kiváltó problé-
mát. Sőt, egyes elméletek szerint csökkenti a vastagbél- és 
a gyomorrák kialakulásának kockázatát is.

Ne törődj azzal, hogy egy kis ideig megmarad a fok-
hagyma jellegzetes szaga! Különböző módszerekkel el-
nyomható, így amit nyersz, az a hosszú, egészséges élet!



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2021. 36. szám meg   -
fej  tése: Aki túllő a 
célon, csak a pus-
kaport pocsékolja.

Plusz    egy vicc:  – 
Mert nem akarnak ki-
engedni. 

Szilvás kígyórétes

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

cég flottabővítés miatt 

GÉPKOCSIVEzETő 
MUNKATÁRSAKAT KERES

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

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

AMIT KíNÁLUNK:
▪ Fuvarfeladatok SKDE, SKIT viszonylatokban,

céges mobiltelefon 
▪ online kommunikáció az irányítóval 
▪ vállalati hitellehetőség
▪ hosszú távú munkalehetőség 

MUNKABÉR:
 1500-2200 € bruttó

ÉRdEKLődNI:
Mobil:  +421 905 753 477
E-mail: maria.csizmadiova@speedline.sk

S01.xls

GRAMM TE, ANGOLUL NÉMÁN BÚS! APRÓPECSENYE

1

JUTTAT

LAKÁSOMBAN

2

JOSÉ 
EDUARDO 

AGUALUSA-
IDÉZET

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

GÖRÖG 
EREDETŰ 
FÉRFINÉV

HOZZÁM 
SZÁLLÍT

KUNYHÓ 
FEDŐANYAGA

LENMAG !

PONTOS

ARZÉN

NÉMET 
TERMÉSZET-

TUDÓS 
(LORENZ)

HELYSÉG AZ 
UNGVÁRI 
JÁRÁSBAN

URÁNIUM
MEGYE-

SZÉKHELYÜNK 
FOLYÓJA

BELSŐ TŰZ!

NAGY-
DOBRONYI 
KERAMIKUS

HOLDKŐZET 
EGYIK TÍPUSA

FŐZELÉK-
NÖVÉNY

ÉRLELŐ 
TÁROLÁSÚ 

KESERŰ ITAL

AMERÍCIUM

BORÓKA-
PÁLINKA

LONDONI SÖR

CSÖKKEN A 
DAGANAT

FADARAB !

NÉMET VÁROS

MÁZOL

FOGOLY

ELEKTRON-VOLT

PADOVA 
CENTRUMA!

IHLET ELEME!

AZONOS BETŰK

KACAT

TÖRÖK VÁROS 
ÉS TARTOMÁNY

ZONGORISTA 
(KÁROLY)

NAGYON 
ÍZLETES

ALAPSZÁMUNK

BALTI NÉP

AMERIKAI 
GAZDASÁG, 

TANYA

RUHÁZAT

PARAGUAYI 
LABDARÚGÓ 
(FRANCISCO)

COPFOT KÉSZÍT

FARMERMÁRKA

FELTÉVE

NÉPIES HABZÓ 
ITAL

LOP-…
 (KÍNAI TÓ)
RÉMÁLOM 

UTCÁJA (WES 
CRAVEN-FILM)

JAPÁN DRÁMAI 
MŰFAJ

RÓMA MODERN 
VÁROSRÉSZE

KOREOGRÁFUS, 
TÁNCOS 
(LÁSZLÓ)

CÉRIUM

TRÉNINGEZIK

MAGAD

FRANCIA-BELGA 
HATÁRFOLYÓ

… BRUGGE - 
BELGA 

SPORTKLUB

BÓR

ÚSZÓEDZŐ 
(GYÖRGY)

FÉLSZ!

A fekete áfonya 
jótékony hatásai

A fekete áfonya ősz végé-
ig érik, így most még be-
szerezhetünk belőle egy 
keveset, hogy ezzel is fel-
készítsük szervezetünket 
az őszre. Nem csak finom, 
de nagyon egészséges is!

Vitaminok
A fekete áfonya kivá-

lóan alkalmas arra, hogy 
a benne megtalálható vi-
taminokkal megerősítsük 
egészségünket.

Nagy arányban fordul 
elő benne az A-, a B- és a 
C-vitamin, amelyeknek kö-
szönhetően egy igazi vi-
taminbombát juttatunk a 
szervezetünkbe.

Hatóanyagok
A vitaminokon kívül a 

fekete áfonya egyéb hasz-
nos anyagokban is bővel-
kedik, amelyek gyógyha-
tását biztosítják.

Fogyasztásával flavo-
noidokat, hasznos cukro-
kat, cseranyagokat, króm- 
és mangánvegyületeket, 
valamint különböző sava-
kat, főleg tannint juttatunk 
be szervezetünkbe.

Antioxidáns
A fekete áfonya kiváló 

antioxidáns: megköti a sza-
bad gyököket, kiváló a ke-
ringési betegségek megelő-
zésében és gyógyításában, 
valamint hatóanyagainak 
köszönhetően megakadá-
lyozza az egyes daganatos 
betegségek, különösen a 
vastagbélrák kialakulását.

Cukorbetegség
A népi gyógyászatban 

már régóta alkalmazzák 
a fekete áfonya leveléből 
készült főzetet, mint haté-
kony szert a II. típusú cu-
korbetegséggel szemben.

Tény, hogy rendsze-
res fogyasztása csökken-
ti a vércukorszintet, orvo-
sok szerint is ideális a tea 

fogyasztása, leginkább ki-
egészítő kezelésként.

Fiatalság
Szintén antioxidáns ha-

tásának köszönhető, hogy 
a fekete áfonya segítségé-
vel lassíthatunk a szerve-
zet öregedési folyamatain.

Rendszeres fogyasztásá-
nak hatására a szerveink to-
vább megőrzik egészségü-
ket és fiatalságukat, ráadá-
sul a szervek épségén túl a 
memória frissen tartásában 
is nagy szerepe van a feke-
te áfonya hatóanyagainak.

Alhasi problémák
A fekete áfonya gyü-

mölcse és a leveléből fő-
zött tea egyaránt sokat segít-
het egyes alhasi fájdalmak, 
problémák kezelésében.

Ilyenek például a felfá-
zásból adódó problémák, 
epebántalmak, hasmenés 
valamint a bélhurut is. A 
növény leveléből készült 
tea nem utolsó sorban ki-
váló szél- és vizelethajtó.

Gyulladások
A fekete áfonya ható-

anyagainak köszönhetően 
nagyon látványosan segí-
ti a szervezetben kialakult 
gyulladások gyógyulását.

Belsőszervi gyulladá-
soknál és külsőleg, a bő-
rön jelentkező gyulladások 
esetén is hatékony, ha fe-
kete áfonyából készült teát 
fogyasztunk rendszeresen.
Fekete áfonya szezonja

A fekete áfonya jól eláll 
fagyasztott állapotban, mi-
közben gyógyító hatásából 
mit sem veszít.

Télre feltétlenül sze-
rezzünk be a leveléből, te-
aként ugyanis rendben tart-
ja a bélműködést, fertőtle-
nítő, gyulladáscsökkentő 
hatása van, de hasmenés-
re is kiválóan alkalmas az 
áfonyalevél tea. 

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Az albérlőnek nálam nem lehet gyermeke, nem 
tarthat kutyát, macskát, papagájt, nem zongorázhat 
és nem tévézhet, rádiózhat. Megértett? – mondja a fő-
bérlő a jelöltnek.

– Igen, de tartozom egy vallomással, …

Kétbetűsek: AB, AZ, 
DÁ, DP, ES, GI, GZ, OK, 
OR, ŐD, RO.

Hárombetűsek: ATM, 
AVA, EGY, EZR, HAT, ION, 
IZO, JÁK, KAT, LAP, LTU, 
MAE, NEO, NOR, REM, 
SEM, SZN, TEA, ZZS.

Négybetűsek: ELEM, 
INCI, KISS, NIRO, OKOL, 
OROS, RALI, SLAG, STÉG, 
TURA, URAL, URAS.

Ötbetűsek: ARANY, 
ATLAS, EMESE, GIZUS, 
HINDU, TÉVES, TÍRIA, 
ZÁVÁR.

Hatbetűsek:  ADA-
LÉK, ADU ÁSZ, ADVENT, 
A N D R E A ,  A PA S Á G , 
ÁLIKES, KICSIT, MOH-
ÁCS, MOSDIK, ÓMALÁJ, 
RÚGTAT, SEHOVA, SER-
CEG, SZKINK, ZENÉSZ, 
ZORDON.

Hétbetűsek: ÁKOVI-
TA, HALPIAC, KAPÁLÁS, 

KÖRCIKK, ODANÉZŐ, 
ÖTDEKÁS, POLÍROZ, RA-
KONCA, SANDERO, TE-
KERCS.

Nyolcbetűsek: NOVÁK 
ÉVA, SALAMONI.

Kilencbetűsek: HIN-
TÁZTAT, ÍRÓTOLLAM, 
SKANDALUM.

Tízbetűsek: CLARK 
GABLE, SZEKEREZIK, 
TOLLTAKARÓ.

Tizennégy betűsek: 
KISKIRÁLYKODIK, RA-
DIÁTORZOMÁNC.

Hozzávalók a tésztához 2 rúdhoz: 50 dkg finomliszt, csipet só, 20 
dkg puha vaj (vagy 18 dkg zsír - esetleg vegyesen), 1 egész tojás, 1 tojás 
sárgája, 2 dkg friss élesztő, 2 evőkanál kristálycukor, 2 dl langyos tej;

A töltelékhez: kb. 1 kg szilva, 2 evőkanál búzadara, 3 evőkanál darált 
háztartási keksz, 1 csapott teáskanál őrölt fahéj, kb. 15 dkg kristálycukor, 
fél citrom reszelt héja + a tetejére 1 kisebb tojás sárgája és pár csepp víz.

Elkészítés: A szilvát mossuk meg, magozzuk ki, vágjuk cikkekre, ke-
verjük össze a cukorral és csepegtessük le. Amíg a szilva lecsepeg, ösz-
szeállítjuk a tésztát: az élesztőt 1 evőkanál cukorral a langyos tejben ke-
verjük simára és futtassuk fel (kb. 10 perc). 

A lisztet keverjük össze a csipet sóval, a maradék 1 evőkanál cukorral, 
morzsoljuk el benne a vajat/zsírt, adjuk hozzá az 1 egész tojást és az 1 tojássár-
gáját, végül a felfuttatott élesztőt és gyúrjuk össze. Lágy, kellemes tapintású, 
könnyen kezelhető, de nem ragacsos tésztát kell kapnunk. Nem kell pihentet-
ni. A töltelékhez a lecsepegtetett cukros szilvát keverjük össze a többi hozzá-
valóval: a búzadarával, darált keksszel, őrölt fahéjjal, a citrom reszelt héjával. 

A tésztát vegyük ketté: enyhén lisztezett felületen kinyújtjuk az egyi-
ket kb. 4-5 mm vastag, téglalap alakúra. A hosszabbik részt tekintve, gon-
dolatban 3 egyenlő részre osztjuk, majd a középső részen egyenletesen 
eloszlatjuk a szilvás töltelék felét. A két szélső tésztarészt késsel felcsí-
kozzuk – ezeket ráhajtogatjuk váltakozva mindkét oldalról a töltelékre. 
Óvatosan alá nyúlunk és ráhelyezzük a sütőpapíros tepsire. 

A másik tésztagombóccal is ugyanígy járunk el, így 2 rúd kígyóré-
test kapunk. Hagyjuk pihenni a tepsiben 10-15 percig. A tojássárgáját pár 
csepp vízzel keverjük össze és kenjük le vele a rétesek tetejét. Előmelegí-
tett, légkeveréses sütőben 170 fokon kb. 20 percig sütjük.


