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alSzükség van Ukrajnában 
a kettős állampolgárságra 

A magyar nyelvte-
rület néptáncai-
nak, népzenéjé-

nek, népdalainak gaz-
dag tárházából kap-
tunk ízelítőt a vasár-
nap immáron harmin-
cadik alkalommal meg-
tartott Kárpátaljai Ma-
gyar Folklórfesztibálon, 

melynek idén – ötödik al-
kalommal – Dercen adott 
otthont. Ezúttal huszon-
hét együttes – nemzeti 
értékeink őrzői, műve-
lői – mutatták be, mit me-
rítettek a tiszta forrás-
ból fakadó népzenei és 
néptánckincsünkből.

„Magyarnak lenni igen-

is jó” – hangzott nyitány-
ként a bátorító üzenet a 
Nagydobronyi Zöldág Ének-
együttestől, s megerősítés-
ként a közönség is velük 
énekelt. A szervezők – a 
Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet (KMMI), a 
Magyar Értelmiségiek Kár-
pátaljai Közössége (MÉKK) 

és az Ukrajnai Magyar 
Demokrata Szövetség 
(UMDSZ) – nevében a 
műsorvezető szerepét is 
felvállaló Szabó Tibor, 
az UMDSZ művelődési 
szakbizottságának elnöke 
üdvözölte a résztvevőket. 

Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe, 

munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350.000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz 
negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

BercsényiFeszt az ungvári várban

Közel egy évtized-
del ezelőtt indult 

útjára az a nagyszabású 
program, melynek célja, 
hogy a vidékünket alko-
tó egykori négy várme-
gye mindegyikében olyan 
kulturális rendezvénye-
ket tartsanak, amelyek 
bemutatják az abban 
a tájegységben élő né-
pek és nemzetiségek kul-
túráját. A Pro Cultura 
Subcarpathica (PCS) ci-
vil szervezet nevével fém-
jelzett kezdeményezés 
lehetőséget teremt arra 
is, hogy a nagyközönség 
behatóbban megismer-
je azon kiválóságok éle-
tét, akik sokat tettek a 
szóban forgó térség fel-
emelkedése, az ott lakók 
boldogulása érdekében. 
Nem véletlen, hogy a haj-
dan volt Ung megye ese-
tében Bercsényi Miklós-
ra esett a választás. 

A XXX. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválon
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Smihal: szükség van Ukrajnában 
a kettős állampolgárságra

Szükség van a kettős álam pol
gárság engedélyezésére Ukraj-
nában, mert ez erősíti az orszá-
got – jelentette ki Denisz Smihal 
miniszterelnök.

A kormányfő kizárta ugyan-
akkor ennek lehetőségét az Uk-
rajna által agresszornak minősí-
tett Oroszországgal. Kifejtette, 
hogy személyes véleménye sze-
rint a kettős állampolgárság a ci-
vilizáltság jele. „Sok civilizált or-
szágban ez elfogadott norma. Ter-
mészetesen ennek nyitottnak és 
átláthatónak kell lennie. A kettős 
állampolgárság viszont agresz-
szor országgal nem megengedett 
(...) Az én álláspontom az, hogy 
legyen kettős állampolgárság. 
Ez erősíteni fog minket” – idéz-
te Smihalt az Ukrajinszka Prav-
da című hírportál.

A miniszterelnök rámutatott 
arra is: jelentős számú ukrán él 
külföldön, és közülük sokan sze-
retnének ukrán útlevelet úgy, 
hogy közben más országok ál-
lampolgárságával rendelkeznek. 
Hozzátette, hogy ennek rendezé-
sére jelenleg több törvényjavaslat 
is van a parlament előtt.

Az Ukrajinszka Pravda em-
lékeztetett arra, hogy Volodimir 
Zelenszkij elnök két héttel ez-
előtti egyesült államokbeli láto-
gatása alatt, a Stanford Egyete-
men mondott beszédében kije-
lentette: támogatja a kettős állam-
polgársággal kapcsolatos jogsza-
bályok elfogadását Ukrajnában. 

Úgyszintén hozzáfűzte ugyanak-
kor, hogy Oroszország agressziója 
miatt „e kérdés megközelítése nem 
lehet univerzális”.     

Ukrajnában jelenleg az alkot-
mány nem ismer el csakis egyet-
len állampolgárságot, az ukránt. 

A kettős, illetve többes állampol-
gárság engedélyezése ugyanakkor 
az utóbbi időben többször is fel-
vetődött. Dmitro Kuleba külügy-
miniszter márciusban kijelentette, 
hogy Ukrajna liberális kettős ál-
lampolgársági politika elfogadását 
tervezi, de ebből kizárná az álta-
la agresszornak minősített Orosz-
országot, továbbá korlátozná bizo-
nyos tisztségek betöltését is kettős 
állampolgárok számára.

„Dolgozunk a (parlamenti) kép-
viselőkkel a vonatkozó jogszabá-

lyi változtatásokon. Van viszont 
egy kivétel, ez az agresszor ál-
lam, amellyel szó sem lehet sem-
miféle kettős állampolgárságról. 
Azt tervezzük, hogy megenged-
jük a kettős állampolgárságot az 
európai uniós és más baráti or-
szágokkal” – mondta a miniszter.    

Tavaly Zelenszkij már be-
nyújtott egy törvényjavaslatot 
a kettős állampolgárság lehető-
vé tételéről, ám ezt végül napi-
rendre se tűzte a parlament. A 
törvényhozás szakértői ugyanis 

arra a következtetésre jutottak, 
hogy az alkotmány módosítása 
nélkül, pusztán törvényi szin-
ten ez a kérdés nem rendezhető.

Egyes elemzők szerint nincs 
kizárva, hogy engedélyezik 
ugyan a kettős állampolgársá-
got Ukrajnában, de akár válasz-
tott helyhatósági képviselői tiszt-
ségek is bekerülhetnek a tiltott 
posztok közé, s ez érintené a kár-
pátaljai magyarokat, akik között 
vannak kettős állampolgárok.

MTI

A Felvidék magyar iskolakezdői-
hez és családjaikhoz már eljutott 
a magyar társadalom köszönete a 
Rákóczi Szövetség közreműködé-
sével szeptember első felében. Er-
délyben és Kárpátalján a követ-
kező napokban köszöntik a ma-
gyar iskolák elsőseit.

A Rákóczi Szövetség szep-
temberben több mint 9000 külho-
ni magyar iskolakezdő kisdiákot 
köszönt ösztöndíjjal és iskolatás-
kával Kárpát-medencei hálózata 
segítségével.

A külhoni magyar iskolakez-
dő gyermekek családjainak több 
mint félezer településen adják át 
az anyaországi társadalom – köz-
te többszáz települési önkormány-
zat – magyar iskolaválasztást el-
ismerő ösztöndíját, megköszön-
ve a szülőknek azt a felelős és 

Rákóczi Szövetség: minden magyar 
iskolakezdő a magyar nyelv és kultúra őrzője

helyes döntést, hogy gyermekük-
nek szülőföldjükön magyar isko-
lát választottak. A határon túli te-
rületeken a magyar iskolaválasz-
tás egyet jelent a magyar nyelv, a 
kultúra és a közösség fennmara-
dásával és nem utolsósorban az 
egyén többlettudásával és jobb ér-
vényesülésével.

Az iskolaválasztást elismerő 
ösztöndíjat és az iskolatáskát a Fel-
vidéken mintegy 3600, Kárpátal-
ján közel 2000, Vajdaságban 1300, 
Erdélyben és Partiumban – Bihar, 
Máramaros, Beszterce-Naszód, 
Arad, Temes, Fehér, Hunyad, 
Szeben megye, Torda és Dés régi-
ója – több mint 2000 iskolakezdő-
nek, valamint 200 magyar oktatás-
ban részesülő moldvai csángó gyer-
meknek adják át. 

rakocziszovetseg.org

Ferenc pápa szerint Magyarország ökumenikus 
szellemisége páratlan Európában

A Budapesti Eucharisztikus Kongresszus szabadtéri miséin százez-
rek hajtottak térdet az Oltáriszentség előtt, a média segítségével pe-
dig milliók követték a katolikus világtalálkozó eseményeit. A kato-
likus világ legnagyobb találkozóját soha nem látott nehézségek kí-
sérték, az eredetileg 2020-ra tervezett kongresszust a koronavírus 
járvány miatt el kellett halasztani, ám a hit ereje, és a hívők lendü-
lete erősebbnek bizonyult a pandémiánál is.

„A tanúságtételek átütő ere-
je, a sok nemzetiség, a minden 
földrészről hozzánk érkező hí-
vők példája és lelkesedése a fel-
emelkedés, a remény, az újra-
kezdés üzenetét hordozta a jár-
vány nehéz hónapjai után” – így 
adott hálát imájában a budapes-
ti Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus kegyelmeiért Erdő 
Péter bíboros, Esztergom-buda-
pesti érsek.

Az egyházi méltóság szerint 
az egész rendezvény atomszférá-
ja egészen különleges volt, mivel 
a jelen lévők már szinte ki voltak 
éhezve egy hasonló méretű talál-

kozóra, hiszen a koronavírus az el-
múlt másfél évben gátat szabott a 
szabad mozgásnak. Látható volt, 
hogy ahogy az emberek, úgy a pápa 
arcán is visszatükröződik a tiszta 
szeretet. „Ez valahol kellemes meg-
lepetés volt neki. Az összegyűjlt hí-
vek tapsoltak, kifejezték az örömü-
ket, kézzel foghatóan érezni lehe-

tett a bizalom légkörét és a hit ere-
jét” – mondta Erdő Péter a Kossuth 
Rádió Vasárnapi újság című műso-
rában – „A körmenetben, közeled-
ve a Hősök tere felé hihetetlen él-
mény volt látni az Andrássy úton 
masírozó tömeget, amelynek éne-
ke tisztán, szívből szólt.”

A bíboros úgy véli, hogy az 
idei kongresszus méreteiben ha-
sonlított az 1938-as rendezvény-
re, viszont attól sokkal derű-
sebb, puhább, családiasabb volt, 
de a rendezettségét is külön ki 
kell emelni. Erdő Péter szerint 
nem véletlen, hogy külföldről 
is folyamatosan érkeznek gratu-
láló, elismerő, vagy csak lelkes 
visszhangok, még olyanoktól 
is, akik egyáltalán nem gyako-
rolják a katolikus vallást. A ren-
dezvény ökumenikus hangsúlya 
szinte páratlan volt. Magyaror-
szág bebizonyította, hogy föld-
rajzi és kulturális helyzeténél 

fogva hivatott 
arra, hogy a 
különböző fe-
lekezetű ke-
resztényeket 
egyszerre fo-
gadja.

A zsidó ke-
resztény vallá-
si örökség és 
kultúra ápolása 
szintén egy na-
gyon fontos ré-
szét képezte az 
idei kongresz-
szusnak, amely 
a külföldi ven-
dégek számá-
ra pedig külön 
öröm volt.

A sokszínűség, az ökumeniz-
mus, a gyökerek védelme – a ma-
gyar katolikus közösség jócskán 
tett azért, hogy kiváltságos he-
lyet foglalhasson el a pápa szí-
vében – zárta le Esztergom-bu-
dapesti érsek.

 hirado.hu

Törvényjavaslatot nyújtottak be 
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsá-
hoz a gyermekszületési támoga-
tás összegének emeléséről – írja 
a finance.ua.

Az új tervezet értelmében az 
első gyermek születése után 50 ezer 
hrivnya, a második gyermek eseté-
ben 100 ezer hrivnya, a harmadik 
után 150 ezer hrivnya lenne a tá-
mogatás összege. A törvényjavas-
lat szerint az emelés azért szüksé-
ges, mert erre 2014 óta nem került 
sor Ukrajnában. Nyolc évvel ezelőtt 
41,2 ezer hrivnyát fizettek az első 

Jelentősen emelnék a gyermekszületési 
támogatást Ukrajnában

gyermek születéséért, ami a 2014-es 
valutaárfolyam szerint 2,5 ezer dol-
lár volt. Jelenleg azonban az árfo-
lyam változás miatt ez az összeg 
csak 1,4 ezer dollárt ér.

A gyermekszületési támogatá-
sokra a 2022-es állami költségve-
tésből 23,68 milliárd hrivnyát kel-
lene elkülöníteni.

A törvényjavaslat megalko-
tói bíznak abban, hogy a támo-
gatás emelése javítaná a szüle-
tési arányt Ukrajnában, amely 
2020-ban 10 éves negatív rekor-
dot döntött meg.

Potápi Árpád János: a Kárpát-medencei 
magyar vállalkozások támogatása a 

szülőföldön maradást ösztönzi
A magyar kormány a határon 
túli magyar családok boldogu-
lását segíti, a szülőföldön mara-
dást ösztönzi a kárpát-meden-
cei magyar vállalkozások támo-
gatásával – hangoztatta Potápi 
Árpád János nemzetpolitikai ál-
lamtitkár pénteken Marosvásár-
helyen az első alkalommal meg-
rendezett Erdélyi Gazdasági Fó-
rum megnyitóján. 

A Miniszterelnökség nemzet-
politikai államtitkársága az erdélyi 

gazdaságfejlesztési programot lebo-
nyolító Pro Economica Alapítvány-
nyal közösen, a Design Terminallal 
szakmai partnerségével szervezett 
kétnapos szakmai találkozót Maros-
vásárhelyen az erdélyi magyar vál-
lalkozók együttműködésének erősí-
tése érdekében.

Potápi Árpád János a megnyi-
tón felidézte: 2014-15-től új elem-
mel, a szülőföldön való boldogulás 
támogatásával bővült a nemzetpo-
litika, a magyar gazdasági pozíció-
kat erősítő gazdaságfejlesztő prog-
ramok indultak szerte a Kárpát-me-
dencében. Mivel a külhoni magyar 
vállalkozások több mint 90 száza-
lékban magyar munkavállalókat 
foglalkoztatnak, ezek a programok 
valójában a magyar családokat tá-
mogatják abban, hogy szülőföldjü-
kön építsenek jövőt és ne vándorol-
janak el – magyarázta.

A Vajdaságban, Kárpátalján, Er-
délyben, Felvidéken, Muravidéken, 

illetve Horvátországban a gazda-
ságfejlesztési programokkal a ma-
gyar vállalkozók zömét sikerült el-
érni és bekapcsolni a magyar pályá-
zati rendszerbe. Az államtitkár el-
mondta: idén Erdélyre is kiterjesz-
tették a korábban a Vajdaságban is 
megszervezett vállalkozói mentor-
képző programot, de a magyar gaz-
dasági szereplők közösségbe szer-
vezése itt nem zárult le. A pénte-
ken elindult marosvásárhelyi kezde-
ményezéssel egy olyan együttmű-

ködési keretet próbálnak 
megteremteni Erdélyben, 
amely összefogja, közös 
munkára, együttgondol-
kodásra hívja az erdélyi 
vállalkozókat, szakmai 
szervezetek vezetőit.

Potápi Árpád János 
Marosvásárhelyen beje-
lentette: közben a mentor-
program a Kárpát-meden-
ce más vidékein folyta-
tódik. Szeptember 29-én 

Horvátországban, októberben pe-
dig Felvidéken és Kárpátalján is 
elindítják a magyar kormány által 
finanszírozott vállalkozói mentor-
programot.

Az államtitkár köszöntőjében 
úgy értékelte: Magyarországon és a 
közép-európai régióban olyan gaz-
dasági fejlődés ment végbe az utób-
bi tíz évben, amelyhez fogható, ösz-
szefüggő tíz évnyi fejlődés legutol-
jára az első világháború előtti év-
tizedben jellemezte ezt a térséget.

„A 2022-es választások egyik 
tétje lesz az is, hogy a magyarorszá-
gi családtámogatási politikát tovább 
tudjuk-e vinni, tovább tudjuk-e erő-
síteni a közösségeinket Magyaror-
szágon, a Kárpát-medencében, il-
letve a diaszpórában. Nyilvánvaló-
an a nemzetpolitikai eredményein-
ket csak úgy tudjuk megőrizni, ha 
ezt a közös munkát tovább folytat-
juk” – jelentette ki a nemzetpoliti-
kai államtitkár.
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Kultúrák kézfogása
BercsényiFeszt az ungvári várban

Kijev és Budapest után 2021. 
szeptember 15–16-án Ungváron 
került sor a magyar–ukrán ok-
tatási munkacsoport harmadik 
ülésére, ami sikerrel zárult – tá-
jékoztatta az MTI-t pénteken a 
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium.

A kárpátaljai magyarság anya-
nyelvi oktatása feltételeinek javí-
tását célzó munkacsoport ülésén 
a két társelnök, Pacsay-Tomassich 
Orsolya, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkára és Vira 
Rogova, az ukrán Oktatási és Tu-
dományügyi Minisztérium minisz-
terhelyettese most először jegyző-
könyvet is aláírt.

Az előző ülésen felállított há-
rom szakértői munkacsoport ered-
ményes munkájának köszönhetően 
a felek jegyzőkönyvben rögzítették 
javaslataikat a kárpátaljai magyar 
anyanyelvű oktatás, a tankönyvki-
adás, a pedagógus továbbképzés és 
az ukrán nyelvoktatás módszerta-
na területén.

A felek folytatják a párbeszédet 

Ungváron ülésezett a magyar-ukrán 
oktatási munkacsoport 

a nemzeti kisebbségek identitásá-
nak, önazonosságának megőrzé-
sére irányuló közös törekvések 
jegyében.  

Pacsay-Tomassich Orsolya 
kétnapos ukrajnai útja során lá-
togatást tett a Nagyberegi és a 
Derceni Középiskolában is, ahol 
ünnepélyesen átadta Udvari Ist-
ván kétkötetes magyar-ukrán 
szótárának köteteit a KKM ado-
mányaként.

A munkacsoport szakmai 
programjának egy részén meg-
hívottként részt vett Orosz Ildi-
kó, a Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség, illetve a me-
gyei tanács az oktatás, a tudo-
mány, a kultúra, a vallás, az if-
júságpolitika, a testkultúra és 
sport, a nemzeti kisebbségek 
és az információs politika kér-
déseivel foglalkozó állandó bi-
zottságának elnöke, továbbá 
Csernicskó István, a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola rektora.

MTI/Kárpátinfo

Potápi: újra lehet egységes 
Kárpátmedencéről beszélni

Sok szempontból újra egységes 
Kárpátmedencéről beszélhe-
tünk – mondta a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikai állam-
titkára Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott Harminc-
ból tíz című könyvének bemu-
tatóján Budapesten.

Potápi Árpád János kiemel-
te: egységes a Kárpát-medence, 
ha oktatásról, kultúráról van szó, 
és szociális, valamint egészség-
ügyi területen is erre törekednek.

Hozzátette: a politikai intéz-
ményrendszert is erősítik, mert 
ha az nem erős, a többi sem lesz 
az. Nem mindegy, hogy a ma-
gyarok, a magyar pártok ott van-
nak-e helyben vagy a tartomá-
nyokban felelős vezetőként, il-
letve az utódállamok parlament-
jeiben képviselőként – mondta.

Szili Katalinról azt mondta: 
egész életében a nemzetért dol-
gozott különböző pozíciókban, 
ő 1998-ben kezdett vele dolgoz-
ni képviselőként. A nemzetpoli-

tikában 2011-től dolgoztak együtt 
az Országgyűlés nemzeti összetar-
tozás bizottságában. Szili Katalin 
2014 óta miniszterelnöki megbízott-
ként segíti a nemzetpolitikai állam-
titkárság munkáját – jelezte.

Hangsúlyozta: a min-
denkori kormánynak 101 
éve kell a nemzetpolitiká-
val foglalkoznia, mert azóta 
az ország és a nemzet hatá-
rai nem esnek egybe. A Kár-
pát-medencében és a diasz-
pórában élő magyarság ér-
dekképviseletét is vállalnia 
kell a magyar kormánynak, 
az Országgyűlésnek, ösz-
szességében a magyar poli-
tikának – szögezte le.

Potápi Árpád János sze-
rint „amikor jogszabályok-
ban gondolkodunk, nem 
hagyhatjuk figyelmen kí-
vül”, hogy a nemzet harmada nem 
a jelenlegi országhatárok között él.

A mai nemzetpolitika keret-
rendszere a rendszerváltáskor ala-

kult ki; azt hullámvölgyek és hul-
lámhegyek követték, utóbbira pél-
da a 2001-ben elfogadott státusz-
törvény, ami előkészítette az elmúlt 
10 év eredményeit. Hozzátette: ma 
nincs olyan nap a Kárpát-medencé-
ben, amikor ne adnának át iskolát, 
óvodát, illetve ne indulna valami-
lyen program.

Emlékeztetett: 2004-től 2010-ig 
nem ülésezett a Magyar Állandó Ér-
tekezlet (Máért), erre válaszképpen 

hozta létre Szili Katalin akkori ház-
elnök a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fórumát, amely betöl-
tötte a Máért szerepét. Ma a Magyar 

Diaszpóra Tanács a harmadik fon-
tos nemzetpolitikai fórum – jelezte.

Kitért arra is: 2010 és 2014 kö-
zött az identitás megőrzése és meg-
erősítése volt a cél, erre építve hoz-
ták meg azokat a jogszabályokat, 
amelyek bár szimbolikus jelentő-
ségűek, kézzel fogható eredményük 
van. Ide sorolta a kettős állampol-
gárságot és az alaptörvényt. A szü-
lőföldön boldogulás támogatása 
2015-től van jelen – jegyezte meg.

Szili Katalin felidézte: 
2016-ban jelent meg egy 
kötete Joggal Európában 
címmel, amely áttekintést 
adott az addig terjedő idő-
szakról, mi történt nemzet-
közi porondon a nemzetpo-
litika területén. Akkor még 
nem gondolt folytatásra, de 
egy este a híradóban azt 
látta, hogy a miniszterel-
nök egy más kötet kapcsán 
arról beszélt, hogy jó vol-
na, „ha mindenki megcsi-
nálná a maga tízéves leltá-
rát a saját területéről”.

A kötetéről azt mond-
ta: nevezhető politikai esz-

szének, nem tudományos leírásnak, 
ismertetőnek, krónikának vagy tan-
könyvnek. Bárki, aki forgatja, átte-
kintést kap az elmúlt tíz év törekvé-

seiről az önigazgatás iránti igény 
kielégítésére, de kitekintés Euró-
pára is – részletezte, megjegyez-
ve: az Európai Unió nem foglal-
kozik a nemzetiségi kisebbségek 
ügyével.

Kalmár Ferenc szomszédság-
politikáért felelős miniszteri biz-
tos arról beszélt: a Kárpát-me-
dencében és a diaszpórában élő 
magyarsággal a külügyi tárca is 
foglalkozik a diplomáciai tes-
tületeken, illetve a kormánykö-
zi kisebbségi vegyes bizottságo-
kon keresztül. Ismertette: 11 hely 
van a világon, ahol közösségépí-
tő diplomaták dolgoznak, akik 
konzuli feladatokat is ellátnak, 
de a fő feladatuk, hogy az adott 
országban segítsék a magyar kö-
zösségek építését.

A Kárpát-medencében műkö-
dő kormányközi kisebbségi ve-
gyes bizottságok munkáját nehéz-
nek nevezte, külön megemlítve, 
hogy azok az országok, amelyek 
nem biztosítanak kollektív jogo-
kat a kisebbségeknek, mint példá-
ul Szlovákia, Ukrajna, Románia, 
integrálnák az ott élő magyarokat. 
Kalmár Ferenc szerint az integrá-
ció a kollektív jogok nélkül való-
jában asszimilációt jelent.
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Újabb tömeges illegális migrá-
ciós hullámmal fenyeget az af-
ganisztáni helyzet, azonban az 
európai uniós tagállamok kül-
ügyminiszterei a jelek szerint 
ennek még mindig nem mérték 
fel a veszélyét megfelelően – je-
lentette ki Szijjártó Péter New 
Yorkban a tárca keddi közlemé-
nye szerint.

A külgazdasági és külügymi-
niszter EU-s kollégáival tárgyalt 
az ENSZ 76. közgyűlésének kere-
tében, majd arról számolt be, hogy 
Afganisztánban sajnos a rosszabb 
forgatókönyv látszik megvalósulni 
egyelőre. A dél-ázsiai ország gaz-
dasági helyzete egyre súlyosabb 
válságban van, egyre több ember 
szorul humanitárius segélyre, il-
letve a terrorfenyegetettség is fo-
kozódik, márpedig ezek a ténye-
zők újabb bevándorlási hullám ki-
alakulásával fenyegetnek – hang-
súlyozta.

Kiemelte, hogy ennek ellené-
re továbbra is olyan nyilatkozatok 

Szijjártó: újabb illegális migrációs 
hullámmal fenyeget az afganisztáni helyzet

születnek egyes európai vezetők 
részéről, amelyek „meghívásként 
értelmezhetők az afgánok szem-
pontjából”, sőt több tagország át-
telepítési fórumot akar szervezni. 
„Azt pontosan tudjuk a hat évvel 
ezelőtti eseményekből, hogy ez-
után már a kötelező kvóták jön-
nek, most már családegyesítésről 
is beszélnek. Sajnos úgy tűnik, 
hogy az EU tagállamainak egy je-
lentős része egyáltalán nem tanult 
abból, ami 2015-ben és azóta zaj-
lott az európai kontinensen” – fo-
galmazott a tárcavezető. Hozzá-
tette, hogy az Afganisztán körü-
li országok eközben például vilá-
gossá tették, hogy az afganisztáni 
problémákat Afganisztánban kell 
megoldani.

„Ha az EU továbbra is ezeket az 
álláspontokat képviseli, annak saj-
nos nem lesz más a következmé-
nye, mint egy újabb súlyos töme-
ges illegális migrációs hullám, ho-
lott ezt el kellene kerülni” – szögez-
te le Szijjártó Péter New Yorkban.

Bercsényi Miklós Rákóczi hű-
séges harcostársa volt, aki hit-
vesével, Csáky Krisztinával 
Ungváron lerakta a polgári lét-
forma alapjait, bőkezűen tá-
mogatta a kultúrát és a művé-
szeteket, és sokat tett a külön-
böző mesterségek és iparágak 
fejlődése érdekében. 

Immáron hagyomány, hogy a 
BercsényiFeszten megemlékez-
nek az örökös megyei főispán-
nak és mátkájának hetedhét or-

szágra szóló esküvőjéről. Nos, 
így történt ezúttal is az immár 
negyedik alkalommal sorra ke-
rülő vigadalomban. A grófi pár, 
elvegyülve a várban összegyűlt 
ünneplők között, fogadta a jókí-
vánságokat, de előtte lovas hin-
tón végighajtatott a város utcáin, 
a mulatságra hívogatva annak 
valamennyi lakóját. 

Mint az már megszokott, az 
alkalom hivatalos része koszorú-
zással vette kezdetét. A Kárpát-
alján működő magyar külképvi-
seletek konzuljai, valamint a kü-
lönböző civil szervezetek képvi-
selői elhelyezték a kegyelet és az 
emlékezés koszorúit Bercsényi 
Miklósnak és Csáky Krisztiná-
nak a várudvarban álló mellszob-
ránál. Az ünnepélyes megnyitó-
ra már az egykori felvonóhíd elő-

terében felállított színpadon került 
sor. Bercsényi életútja ma is sok ta-
nulsággal szolgál, hangsúlyozta be-
szédében Orosz Ildikó, a beregszá-
szi Rákóczi Főiskola elnöke, a PCS 
irányítója. Olyan felvilágosult, ki-
magasló történelmi személyiség-
ről van szó, aki ismerte a kiterjedt 
birtokain élő valamennyi nép nyel-
vét, kultúráját, szokásait, hagyomá-
nyait. Amikor felidézzük a jeles fér-
fiú emlékét, egyben azt a kulturális 
sokszínűséget is szeretnénk bemu-
tatni, ami ma jellemzi ezt a vidéket. 

Az Ung-vidéki magyarság éle-

tében kiemelkedő nap a mai, hisz 
nagyszerű lehetőséget teremt ha-
gyományőrző együtteseinknek a 
bemutatkozásra, mutatott rá Cseh 
Áron, Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusának vezető konzulja. 

A magyar múlt ápolásában és a 
magyar jövő építésében mérföld-
kőnek számít a mostani népünne-
pély, mutatott rá Balogh Lívia, a 
KMKSZ ungvidéki középszintű 
szervezetének az elnöke. 

Ukrajnában egyedülálló kez-
deményezésnek lehetünk most ta-
núi, s valamennyiünket büszke-
séggel tölt el, hogy ennek házigaz-
dái mi lehetünk, kezdte beszédét 
Mihajlo Delehan, a Lehoczky Ti-
vadar Honismereti Múzeum meg-
bízott igazgatója. Meggyőződésem, 
hogy a különböző kultúrák találko-
zása elősegíti azt, hogy Kárpátalja 

népei jobban megismerjék egy-
mást, a többiek hagyományait, 
szellemi értékeit, ezzel elmélyít-
ve közöttük a megértést, a nyi-
tottságot és a toleranciát. 

A kora délutáni óráktól kez-
dődően közel kéttucat kézműves 
sátorban várták az érdeklődőket, 
elsősorban a gyerekeikkel érke-
ző édesapákat és édesanyákat. 
A fiatalok betekintést nyerhet-
tek a szövés, a horgolás, a hím-
zés, a bőrözés, a gyöngyfűzés tu-
dományába, emellett csuhé- és 
rongybabát, valamint barokk ék-
szereket készíthettek, fából ké-
szült játékokkal játszhattak, üve-
get festhettek, mézeskalácsot dí-
szíthettek. Az arcfestés, a hajfo-
nás, a dekupázs sem maradha-
tott ki a programból. Sok láto-

gatója akadt a Salánki Íjász-
kör sátrának, ahol viselet- és 
fegyverbemutatóra került sor.

A színpadot először a 
Csüllő néptáncegyüttes fog-
lalta el. Az ungvári magyar 
tannyelvű középiskola nö-
vendékeiből álló formáció 
több Kárpát-medencei táj-
egység táncaiból mutatott 
be ízelítőt. Kísérőjük az a 
Csipkés népzenei együt-
tes volt, amely már a hatá-
rainkon is túl jól ismert. A 
Rusznaki népzenei együt-
tes Munkácsról érkezett, és 
műsoruk során a gazdag ru-
szin népdalkincs került be-
mutatásra. Nem kell kép-
zett zenésznek lenni ahhoz, 
hogy észrevegyük: megle-

pően hasonló a ruszin és a ma-
gyar nép zenei világa. Hason-
ló megállapításra juthattunk a 
Rumenok énekegyüttes műso-
ra során. Ők elsősorban szlo-
vák népdalokkal örvendeztet-
ték meg a nagyérdeműt. Meg-
újult repertoárral jelentkezett a 
régióban méltán népszerű Sod-
ró együttes. Kiváló muzsikusai 
és nagyszerű táncosai előadá-
suk utolsó negyedében Kodály 
Zoltán Kállai kettősét újragon-
dolva részleteket adtak elő a 
népszerű műből. 

Az esti órákban színpadra 
lépő Honeybes magyarországi 
vendégzenekarnak már ezernél 
is többen tapsoltak. Akárcsak a 
fiesztát záró Fire life elnevezésű 
tűzzsonglőr formációnak.

Kovács Elemér
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Elejét lásd az 1. oldalon
 „Szánalomra indult az Úr az 
ország iránt, és könyörült né-
pén... Kárpótollak azokért az 
évekért, amelyekben pusztí-
tott a sáska, a szöcske, a cse-
rebogár és a hernyó: az a nagy 
sereg, amelyet rátok küldtem. 
Ehettek majd jóllakásig, és 
dícséritek az Úrnak, Istenetek-
nek a nevét, mert csodát tett ve-
letek. Nem kell szégyenkeznie 
népemnek soha többé.”  (Jóel 
2, 18, 25–26)

Isten szerette népét, gyerme-
keit, Izráel fiait. Tanította őket, 
vezette  sok veszélyen át, óvta 
ellenségeitől, de a nép szíve hűt-
lenné vált Isten iránt. Elfordul-
tak, bálványokat készítettek ma-
guknak, s mint a pogány népek, 
ők is azokat imádták. Meddig 
nézhette ezt Isten? Egyszer eljött 
az ítélet ideje. Az ítélet nem csak 
egy embert, nem csak egy csalá-
dot ért, de érintette az egész né-
pet, és érintette a természetet is. 
Ítélet jött a népre, s ez az ítélet, a 
büntetés lett áldásul. Nem akar-
ta elpusztítani népét az Úr. Fe-
gyelmezni, tanítani, megjobbíta-
ni  akarta őket, de nem használt a 
szép szó, a kérés, intés, ezért  jött 
a büntetés, a vesszőcsapás. 

Ma nem szabad erről beszél-
ni, mert ha a szülő vagy vala-
ki más, a pedagógus például, a 
gyermeket úgy fegyelmezi, hogy 
az a testet is érinti, az a személy 
tövényellenes bűnt követ el! Az 
egész világ látja és szenvedi en-
nek a mulasztásnak, fegyelme-
zetlenségnek az eredményét, 
következményét. A gyermekek 
elvadultak, az erkölcstelenség, 
mint a szennycsatorna eláraszt 
mindent. Nem boldogabbak a 
gyermekek, s a felnőttek kilá-
tástalan sötétben bukdácsolnak. 
Pedig, szerintem, még nem tette 
rá Isten a kezét az emberiségre, 
egyelőre csak a bűn gyümölcsét 
élvezi – vagy inkább szenvedi – a 
világ! De mi lesz, ha egyszer Is-
ten is megsokallja a gonoszsá-
got, a bűnáradatot? Mint meg-
sokallta Nóé idejében, Sodoma 
és Gomora  idejében? 

Nem akarta elpusztítani, 
megnyomorítani azt, akit Ő sze-
ret. Mint türelmes édesapa várt, 
hogy egyszer bűnbánatra, belá-
tásra jut népe, gyermekei. „Szí-
veteket szaggassátok meg, ne a 
ruhátokat, úgy térjetek meg Is-
tenetekhez, az Úrhoz! Mert ke-
gyelmes és irgalmas Ő, türelme 
hosszú, szeretete nagy, és meg-
bánja, még ha veszedelmet hoz 
is.” (Jóel 2,13)

Csak a belátás, bűnbánat és 
visszatérés mentette meg a népet. 

 Nem elég a külső bánkódás, 
nem elég, ha a templomba ellá-
togat valaki... Megtérést, őszin-
te, szívbéli bűnbánatot vár Isten 
tőlünk, népétől. Mert szeret, nem 
a pusztulást, de a megjobbítást 
akarja az Úr.

Nagy szárazság, sáskajárás 
jött a termőföldekre. Pusztult 
minden, nem lehetett megmente-

Áldjad én lelkem…
ni a termést. Szenvedett, éhezett 
a nép. Szenvedett a természet is. 
Nagy csapás idején jut idő gon-
dolkodni és keresni a megoldást, 
a szabadulás módját, lehetősé-
gét. Amikor a nép Istent kere-
si, bünbánattal, Ő hozzá  vissza-
fordul, Isten szíve megenyhül, 
és „leveszi kezének terhét” a nép 
életéről. Így történt Izráel életé-
ben is. Megszánta Isten a szenve-
dő embert, a kínlódó rossz gyer-
mekét. Azonnal  kárpótlással, vi-
gasztalással válaszol a megtért 
gyermekeinek. Bár bűneik mi-
att elvesztettek mindent, mert a 
sáska, hernyó, szöcske és csere-
bogár elpusztította a földek ter-
mését, de Isten kárpótolt. 

Nagyon sok összetört, meg-
rontott, széthullott emberi élet-
tel találkoztam, akiknek remény-
telen volt a jövő. Nem az anyagi 
csőd miatt, nem a pénzhiány miatt 
mentek tönkre, de a bűn emész-
tette fel, rágta meg, rontotta el az 
életüket. Szülő és gyermek, test-
vér és rokon kapcsolatok, házas-
ságok omlottak össze a bűn miatt.

Nincs csodagyógyszer, vagy 
csodamódszer az emberi szív 
megjavítására. Nincs olyan mód-
szer, amely helyettesítheti a be-
látást, a bűnbánatot, a megaláz-
kodást, az Istenhez való visz-
szatérést. 

 Elapátlanodott a világ, a 
gyermekek több mint a fele nem 
él apás családban! Megromlott 
a világ, megromlott az emberi 
szív. Mindenki mutogat a másik-
ra, vádolnak, hibáztatnak valakit 
az emberek, és még nem keresik 
Istent. Mi lesz, ha a veszedelem 
rászakad a világra, a családra, 
az életedre? Meddig lesz tarta-
lék erőd a túlélésre? Nem soká, 
vagy semeddig. Mit ért el az em-
ber Isten nélkül, Isten törvénye, 
fegyelmezése nélkül? Istent le-
het megtagadni, a gonoszságot,  
erkölcstelenséget élvezhetik egy 
ideig! De az Ő szemei elől sen-
ki nem rejtőzhet el, és a bűnnek 
mindig súlyos nyoma, következ-
ménye marad az elkövetőn! De 
ez még nem Isten verése! Türel-
mesen vár Isten. A tékozló fiak 
bármikor visszatérhetnek hozzá.

Isten szíve szánalomra in-
dul a megtérő, hozzá térő bűnö-
sök felett. Nem tölti ki haragját 
a megtérő emberen. Nem bosz-
szúálló az Úr. Kegyelemmel és 
irgalommal hajol le a megtérő-
höz. Nem csak lehajol, de fel is 
emeli magához közel a bűnbánó 
gyermekét. Ő, a megbántott Atya 
Isten ad áldást és kipótolja azt, 
amit a bűn szétrombolt, tönkre-
tett az életünkben. 

 „Áldjad én lelkem a dicsőség 
erős királyát. Őnéki mennyei ka-
rokkal együtt zengj hálát...” Ér-
zem áldásodat, Istenem és nincs 
szó, amivel megköszönhetném jó-
ságodat. A lelkem magasztal és 
imád Téged, Uram. Ámen 

(Morzsák 4, 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella
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Nemzeti kincsünk őrzői

Garanyi József műveiből nyílt kiállítás a beregszászi konzulátuson

Egy lokálpatrióta festő Beregszászból
Garanyi József azok közé a neves beregszásziak közé tartozik, akik 
a XX. század második felében meghatározták a város szellemi éle-
tét, a szovjet korszak legsötétebb éveiben is megőrizték az európai 
gondolkodásmódot. Egyrészt a nyitottságot az új művészeti áram-
latok és irányzatok felé, másrészt pedig a hagyományok tiszteletét, 
legfőképpen azt, hogy az előttünk járó nemzedékek által létreho-
zott szellemikulturális értékeket őrizzük meg, vigyük tovább és te-
gyük magunkévá. A kárpátaljai festőiskola harmadik nemzedéké-
hez tartozó Garanyi József mély barátságot ápolt a festőiskola ala-
pítóival, Erdélyi Bélával és Boksay Józseffel. Erdélyi hatására első-
sorban olajképek kerültek ki a keze alól, míg másik tanítómestere, 
Boksay ösztönzésére pasztellképeket és akvarelleket kezdett festeni.

A Magyarország Beregszászi 
Konzulátusán szeptember 20-án 
megnyílt kiállítással a szervezők 
a művész születésének 100. évfor-
dulóján szerettek volna Garanyi 
József munkássága előtt tiszte-
legni, hangsúlyozta kö-
szöntőjében Beke Mi-
hály András első beosz-
tott konzul.

Garanyi József el-
sősorban Beregszász-
nak és a beregi tájnak 
a kiváló festője, nagy-
sága ebben mérhető és 
mérendő, kezdte meg-
nyitó beszédét Szilágyi 
Mátyás főkonzul. Ké-
pei finom ízlésről és 
alapos szakmai tudás-
ról tanúskodnak, s jól 
illeszkednek azokba a 
hagyományos művészeti trendek-
be, tradíciókba, amelyek Kárpát-
alján – a külvilágtól némileg el-
zártan – a XX. század évtizedei-
ben kialakultak. Van azonban egy 
jellegzetes vonása Garanyi művé-
szetének, amely a kárpátaljai fes-
tők életművében nem igen érhe-
tők tetten: a tájak, csendéletek, 
életképek mellett előszeretettel 
festett női aktokat is, illeszked-

ve ezzel a reneszánsz óta a világ-
nak szinte minden táján megjelenő 
tendenciába, s dacolva az abban az 
időben még oly hangsúlyosan je-
lenlevő szocreál művészeti elkép-
zelésekkel. 

Mintegy negyven esztendő 
művészi termését sikerült egy tár-
lat keretében bemutatni, hangsú-
lyozta Kovács László műgyűjtő 
és kiállításszervező, a Garanyi-
életmű alapos ismerője. Aki szólt 
arról is, hogy a Garanyi-képek na-
gyon sok neves gyűjteményben, 
így a moszkvai Tretyakov képtár-
ban, illetve a bécsi képtárban is 
megtalálhatók. Jellemző a művész 

lokálpatriotizmusára, hogy miu-
tán 1986-ban Beregszászon sor 
került jubileumi kiállítására, en-
nek az anyagát a városnak aján-
dékozta. Ebből a Beregvidéki 
Múzeumban állandó kiállítás 
nyílt, amely ma is látogatható. 

Garanyi József igen ko-
rán, már 1958-ban tagja lett a 
Szovjetunió Képzőművésze-
ti Szövetségének, emlékezte-
tett rá Kopriva Attila művészet-
történész. Ehhez nem lett vol-
na elegendő Garanyi kiemelke-
dő tehetsége, olyan karizmati-
kus egyéniségre volt szükség, 
amivel a beregszászi művész 
rendelkezett, amit nagyra érté-
kelt a moszkvai művésztársada-
lom. Talán a főváros művésze-
inek tudatalattijában ott mun-
kált az is, hogy ez az ember tes-
tesíti meg számukra a művészi 
szabadságot, az európai gondol-

kodásmódot, amelynek 
egyik alapvető jellegze-
tessége és egyben ér-
téke, hogy semmiféle 
erőszakos eszközökkel 
nem lehet senkire rá-
erőltetni akaratunkat: 
csakis a meggyőződés 
és a személyes példa a 
járható út. 

A beregszásziak 
egyébként büszkék le-
hetnek arra, hogy az ak-
tív művészeti élet már 
több mint egy évszázad-
dal ezelőtt jellemző volt 

erre a közösségre. Ezt olyan alko-
tók neve fémjelzi, mint Haba Fe-
renc, Gogola Ferenc, Varga János 
vagy a brit uralkodó család ké-
sőbbi portréfestője, Kaszab Judit. 

A tárlat megnyitójának részt-
vevői Halász Bertalannak, a Be-
regszászi Kodály Zoltán Művé-
szeti Iskola tanárának harmoni-
kajátékában gyönyörködhettek. 

Kovács Elemér

A népzene, a népi kultúra 
a lélekből fakad és a lélekhez 
szól, hangsúlyozta köszöntőjé-
ben Jevhen Tiscsuk, a Kárpátal-
jai Megyei Állami Közigazgatá-
si Hivatal kulturális, nemzetiségi 
és vallásügyi főosztályának veze-
tője. Albertné Simon Edina, Ma-
gyarország Ungvári Főkonzulá-
tusának konzulja Bacskai József 
főkonzul köszöntését tolmácsol-
va kiemelte: „Magyarország Kár-
pátaljára különös figyelmet for-
dít, melyet a Magyar Kormány 
támogatása is jól példáz. Nap-
jainkban már ezer szállal kötő-
dik egymáshoz Magyarország és 
Ukrajna, és igen erős az a szövet, 
amely országainkat összeköti a 
politikai, gazdasági, idegenfor-
galmi és nem utolsó sorban a kul-
turális kapcsolatok terén”. A Kár-
pátaljai Magyar Folklórfesztivál-
ról szólva hangsúlyozta, hogy az 
bemutatja azt is, hogy „Magyar-
ország bővelkedik őrzött élő nép-
hagyományokban, valamint szel-
lemi örökségben, amelyekre mél-
tán lehetünk büszkék”. A diplo-
mata abbéli reményének is han-
got adott, hogy az itt szerzett fe-
ledhetetlen élmények mellett a 
fesztiválon látottak a kárpátaljai 
magyarok önérzetét, önbecsülés-
ét is erősíti, hiszen meggyőződ-
hetünk arról, hogy a magyar nem-
zet méltó módon ápolja ezeréves 
kultúráját. 

A népzene, a néptánc ünnepének 

nevezte az alkalmat Békésyné dr. Lu- 
kács Angéla, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának konzulja, aki 
elismeréssel szólt a három évtizede 
rendszeresen megrendezett kultu-
rális seregszemle értékőrző és -áta-

dó szerepéről. Zubánics László, az 
UMDSZ és a KMMI elnöke öröm-
mel állapította meg, hogy a három 
évtized alatt jelentősen fejlődtek a 
produkciók, az együttesek ma már a 
tiszta forrásból merítenek, Magyar-
ország támogatásának, a Csoóri Sán-
dor Alapnak köszönhetően pedig si-
került visszaállítani az eredeti visele-
teket, s ma már igazán szemet gyö-
nyörködtető öltözetben léphetnek 
színpadra táncosaink, énekeseink. 

Miután Dercen település elöljá-
rója, Biró Lajos felkötötte a feszti-
vál vándorbotjára az idei program 
házigazdájának szalagját, a fellé-

pők vették birtokukba a színpa-
dot, és ezúttal valóban igazán 
színvonalas előadásokkal örven-
deztettek meg bennünket. Be-
mutatták produkciójukat többek 
között Nagydobrony, Eszeny, 
Dercen, Téglás, Mezővári, 
Verbőc, Tiszaújhely, Tiszaújlak, 
Tiszabökény, Kígyós, Csetfalva, 
Badaló, Tiszacsoma, Mezőgecse 
hagyományápolói. Dicséretes, 
hogy mind több csoport élő ze-
nére mutatja be a Kárpát-me-

dence különböző tájegységeinek 
táncait, számukra a BorzsaVári 
népi együttes húzta a talpalá-
valót. 

És az is örvendetes, hogy 
egy-egy településről különbö-
ző korosztályok mutatkoztak be, 
ami azt jelzi, hogy az utánpótlás 
biztosításáról is gondoskodnak. 
Ami egyben arra ad reményt, 
hogy lesz folytatás, lesznek a jö-
vőben is őrzői, ápolói és tovább-
adói annak a nemzeti kincsnek, 
népi hagyatéknak, amelyet ele-
inktől örököltünk.

Kovács Erzsébet
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Jánosiban megrendezték az első vadgasztronómiai fesztivált

Betyárleves, szarvaspörkölt, 
tűzdelt vaddisznógerinc

Jánosiban hagyományteremtő szándékkel rendezték meg az első 
vadgasztronómiai fesztivált. A szervezők nem titkolt célja, hogy 
a nagyközönséggel megismertessék a vadászok, erdészek min-
dennapi tevékenységét, bemutatva, hogy a szakma képviselői mi-
lyen fontos szerepet játszanak a természetvédelmi feladatok ellá-
tásában. A vadas ételek elkészítésének bemutatásával, a változa-
tos fogások kóstoltatásával pedig a gasztronómia egy kevésbé is-
mert ágát kívánták elénk tárni, bemutatva ezzel a vadászati tu-
rizmusban rejlő, mindeddig jobbára kiaknázatlan lehetőségeket.

A Cantus ismét Beregszászon szerepelt

Egységes keresztény életérzés
A Cantus kamarakórus 1981-ben azzal a céllal alakult, hogy az 
erre fogékony közönséggel megismertesse és népszerűsítse az egy-
házi zene legkiválóbb alkotásait. A magaskultúra hordozójaként az 
elmúlt évek során az együttes többször szerepelt Beregszászon. A 
mögöttünk hagyott vasárnap a formáció tagjai a megszokott hely-
színen, a római katolikus templomban léptek fel, ahol Rogyion 
Scsedrin szovjetorosz zeneszerző 1988ban komponált A lepecsé-
telt angyal című zeneművét adták elő. 

A Székelyudvarhelyi Stú-
dió Mozi Nagytermében sor-
ra kerülő esemény megnyitóján 
Székelyudvarhely Megyei Jogú 
Város nevében elsőként Gálfi 
Árpád polgármester köszöntöt-
te a Kárpát-medence minden ré-
széből érkező egybegyűlteket, 
majd a szervezőbizottság nevé-
ben az immáron 27. ilyen konfe-
renciát szervező házigazda, a 89. 
életévét taposó dr. Balla Árpád 
tolmácsolta mindenki felé a jó-
kívánságait. Dr. Galuska Lász-
ló, a MET elnöke a magyarság 
egészségéért végzett több évti-
zedes kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréseként egy életmű-
díjnak is számító emlékplaket-
tet nyújtott át Balla Árpádnak, 

Székelyföldön jártunk...

Tudományos konferencia, 
történelmi utazások, élményözön

Székelyudvarhelyen immáron közel három évtizede kerül megren-
dezésre a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) és a Pápai Pápiz 
Ferenc Alapítvány közös szervezésében zajló Családorvosi Tovább-
képző Konferencia. Az eddig minden alkalommal márciusban sorra 
kerülő eseményt 2020ban a koronavírusjárvány miatt nem tudták 
megrendezni, az idén viszont – ha nem is márciusban, hanem szep-
temberben – sor kerülhetett a konferenciára, amelyen Kárpátaljá-
ról egy nyolcfős csapattal vehettünk részt. A szeptember 1718án 
lebonyolított tudományos előadásokon való részvétel mellett ott tar-
tózkodásunk során természetesen a legendás székelyföldi vendég-
szeretetet is megtapasztalhattuk.

amelyen a MET alapítójának, dr. 
Andrásofszky Barnának a képmá-
sa látható.

A két nap során összesen 15 
tudományos előadást hallgathat-
tunk meg, amelyek között szó 
volt a terhességhez társult anyai 
fertőző betegségekről, a kontakt-
lencse viselésének előnyeiről és 
komplikációiról, a gyermekko-
ri csont tumorok kezeléséről, a 
neurorehabilitáció aktualitásairól, 
az időskori esések következmé-
nyeiről, a dohányzási ártalmakról 
és sok más, a családorvosok szá-
mára hasznos témakörökről.

A tudományos üléseken való 
részvétel mellett természetesen 
Székelyudvarhely nevezetessége-
it is megtekinthettük, így a kárpát-

aljai küldöttség állandó szállás-
helyének számító római katoli-
kus plébániatemplomot, az im-
ponáló látványt nyújtó városhá-
zát, a milleniumi emlékoszlopot, 
a történelmi személyek szobra-
it ábrázoló Emlékezés Parkját, a 
református, ferences és unitári-
us templomot, no és persze Szé-
kelyföld nevességeinek, Tamá-
si Áronnak, Orbán Balázsnak és 
másoknak a szobrait.

Ráadásként a konferenciát 
követő napon, vasárnap házigaz-
dáink egy öt-hat órás kirándu-
lásra is meginvitáltak bennünk. 
Ennek keretében ellátogattunk 
a székelykapuiról, gyógyvizéről 
nevezetes Szejkefürdőre, az Or-
bán Balázs síremlékének is he-
lyet adó és a legnagyobb szé-
kelyként emlegetett személy ne-
vét viselő látogatóközpontba és 
emlékházba. Hatalmas élmény 
volt körbejárni Erdély neveze-
tes, jellegzetes épületeinek ki-
csinyített mását tartalmazó Mini 
Erdély Parkot, amely jelenleg 88 
makettet tartalmaz, és olyan ne-
vezetes épületegyüttesek látha-
tók itt, mint a Bethlen-kastély, a 
gyulafehérvári csillagalakú hét-
bástyás erőd, a vajdahunyadi vár, 
az UNESCO világörökségét ké-
pező dióshalmi fatemplom és 
más történelmi erődök, templo-
mok, várak és egyéb építmény-
különlegességek.

Házigazdáink jóvoltából test-
közelből láthattuk a tengerszint 
fölött közel ezer méterre épített 
Jézus szíve kilátót, az Oroszhegy 
északi határában található Ká-
polna-mezőt és a legenda sze-
rint csodás gyógyulásokat hozó 
Urusos kutat. Utazásunk végén 
egy finom ebédet is elfogyaszt-
hattunk a Csorgókő Panzióban.

Nem marad más hátra, mint 
hogy a magam és a kárpátaljai 
résztvevők nevében hálánkat és kö-
szönetünket fejezzük ki a szerve-
zőknek és vendéglátóinknak (a ki-
rándulást megszervező dr. Simma 
Melindának és férjének, Simma 
Zoltánnak) a három nap során itt át-
élt élményekért és Székelyföld le-
gendás vendégszeretetéért.

Jakab Lajos badalói 
családorvos, a 

konferencia résztvevője

Aki énekel, az kétszeresen 
imádkozik – Molnár János espe-
res-plébános ezekkel a szavakkal 

köszöntötte a padokban helyet fog-
laló híveket és az oltár előtt felso-
rakozó kórustagokat, akiknek kivá-

ló énektudása és nagyszerű elő-
adásmódja mindenkor kivételes 
élményt jelent a hallgatók szá-
mára. Így az előadás, a műélve-
zet mellett komoly feltöltődés-
sel jár együtt. 

A zene azon művészeti ágak 
egyike, amelynek befogadásához 
nincs szükség nyelvismeretre, 
fogalmazott ünnepi beszédében 
Szilágyi Mátyás, Magyarország 
beregszászi főkonzulja. A most 
hallható zenemű is azt az érzé-
sünket erősíti, hogy a keresztény 
szellemiség – legyen szó annak 
nyugati vagy keleti ágáról – egy-
aránt egységes.

A moderátor szerepét felvál-
laló Fornosi D. Júlia, a beregszá-
szi színház színésznője elmond-
ta, hogy a Cantus akadémiai ka-
marakórus megalakulása óta Eu-
rópa számos országában vendég-
szerepelt. Színes repertoárjukban 
vallási énekek, reneszánsz ze-
nék, ukrán népdalok és műda- 
lok, karácsonyi énekek, dzsessz-
feldolgozások és magyar kórus-
művek egyaránt megtalálhatók. 
A mai előadásukban A lepecsé-
telt angyal című kilenc tételes 
kórusművet hallgathatja meg a 
közönség, Szakács Emil karmes-
ter vezényletével. 

A nem mindennapi zenei él-
ményt a hallgatóság hosszan tar-
tó tapssal jutalmazta.

Kovács Elemér

A megnyitó ünnepség szó-
nokai – Babják Zoltán, a Bereg-
szászi kistérség polgármestere, 
Fülöp Barna, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának kon-
zulja, Péter Csaba, a KárpátHáz 

civil szervezet elnöke, megyei 
képviselő, valamint Varga Attila, 
Makkosjánosi és Balazsér elöljá-
rója – azt hangsúlyozták, hogy a 
kárpáti táj szerves részét képezi 
az itt található gazdag élővilág, 
melynek megőrzése a jövő nem-
zedéke számára fontos feladat. A 
természet megóvása annak meg-
ismerésével kezdődik el, azzal a 
felismeréssel, hogy milyen nagy 
kincs van a birtokunkban. A glo-
bális felmelegedéssel az erdők, a 
folyók, a csaknem érintetlen ter-
mészet még inkább felértékelő-
dik, így tehát nekünk valóban 
van mit féltenünk. 

A fesztiválra kilátogatókat szí-
nes kulturális program várta. En-
nek során fellépett a mezőgecsei 
Kék Viola, a tiszacsomai Bokré-
ta néptánccsoport, a beregszászi 
Atasz és Street Dance táncegyüt-
tes, a Harmónia versenytáncklub, 
Pitkin és zenekara, valamint a 
Rico and Miss Mood.

Amíg a színpadon egymást 
követték a fellépők, addig hat 
csapat részvételével zajlott a fő-
zési verseny. A jánosi vadászok 
kondérja mellett Varga Csabával 
beszélgettünk az itt készülő éte-
lekről. Mint megtudtam, náluk a 
főfogás a szarvasborjú pörkölt, 
amelyet vörösborral, borókabo-
gyóval és tinórugombával ízesí-
tettek, s ha elkészül, knédlivel tá-
lalnak majd. Hogy az általuk kí-
nált rántott pontyot előzőleg mi-
lyen fűszerkeverékkel kenték be, 
arról a mesterszakács csak nagy-
vonalakban nyilatkozott. 

Meggyőződésem szerint a 
beregdédaiak őzpörköltje a vad-

hús mellé rakott füstölt disznófül-
től vált olyan különleges ízűvé. Az 
Ugocsából érkezett összevont fő-
zőcsapat pedig betyárlevessel ruk-
kolt elő. Csernicsko Volodimir fő-
zőmester elmondása szerint ez a 

leveskülönlegesség annál fino-
mabb, minél többféle vadhús ke-
rül a főzőedénybe. Ezúttal őz, vad-
disznó és vadnyúl rotyogott a bog-
rácsban erdei gombával és számos 
zöldségfélével, meg gombódá-
val együtt. Látványnak sem volt 
utolsó a tűzdelt vaddisznógerinc, 
melyhez gombával és sajttal íze-
sített krumpligombócot tettek tá-
laláskor, amit a vendégek tejszí-
nes gombás szósszal és áfonya-
lekvárral fogyaszthattak el jóízű-
en. Később a bíráló bizottság nem 
véletlenül ennek a csapatnak ítélte 
oda az Erdei ételek mestere kitün-
tető címet. Melyet adhattak volna 

a Gut-nagyerdei vadászcsapatnak 
is, akik őzhúsból készült palócle-
vessel neveztek be a vetélkedésbe. 
Antal József, a főzőcsapat irányí-
tója azt hangsúlyozta, hogy min-
denképpen valami frissebb, köny-
nyedebb étellel szerették volna a 
közönség tetszését elnyerni, így 
a zöldpaszuly mellé bőven került 
más leveszöldség is abba. A pa-
lócleves ízvilágát különböző erdei 
gombák és a fürjtojás gazdagította. 

A népünnepély programját 
trófea- és galambkiállítás, kira-
kodóvásár színesítette. A szer-
vezők lovaglási, íjászkodási le-
hetőséget biztosítottak, de volt 
állatsimogató is. A fiatalok kö-
rében nagy sikert aratott a köz-
ség közelében működő Dinópark 
egyik kedvencének itteni bemu-
tatkozása. Mód nyílott jótékony-
kodásra is: a KMKSZ ISZ csa-
pata a súlyos betegségben szen-
vedő Karakas Gyuszika gyógy-
kezelésére gyűjtött. 

Eszenyi Gábor
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Erdélyi Béla kiállítása a Munkácsy Magyar Házban

Isten, művészet, szeretet és 
végtelenség

Erdélyi Bélának, a kárpátaljai festőiskola megalapítójának életút-
ja jól példázza, hogy a tehetség csupán egy megfelelő alap. Ahhoz, 
hogy valaki kiemelkedő, netán korszakalkotó művésszé váljon, en-
nél sokkal többre van szükség. Állandó önképzésre, a kor irodal-
mi, képzőművészeti, zenei törekvéseinek alapos ismeretére, és nem 
mellékesen, az élet értelmét kereső filozófiai kérdések állandó bon-
colgatására, hangzott el azon a megnyitón, amelyen a művész ko-
rai alkotásait, elsősorban grafikáit, karikatúráit, kéziratait mutat-
ták be. A néhány héten át tartó kiállításnak a Latorca-parti város 
központjában álló Munkácsy Mihály Magyar Ház adott otthont.

Nem mindennapi élményben 
részesült a közönség szeptem-
ber 19-én a Vérke-parti vá-
rosban. A tavalyi év kihagyá-
sa után idén a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) szervezésében sor 
került a 26. Kárpátaljai Ma-
gyar Zenésztalálkozóra. Az 
eseménynek a beregszászi Ba-
rátság Stadion adott otthont.

A jelenlévőket Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzul-
ja köszöntötte.  „A zene a múl-
tat jelenti, a gyökereket, ugyan-
akkor a jövő felé, a megmara-
dás felé is mutat” – emelte ki. 
Hozzátette: nagy örömünkre 

szolgál, hogy egyéves kihagyás 
után ismét megszervezésre ke-
rül ez a könnyűzenei seregszem-
le. „Identitásunk szerves része a 
magyar zenei élet, amely meg-
határozza a fiatalság világkép-
ének alakulását” – zárta szavait. 
Molnár László, a KMKSZ kultu-
rális titkára beszédében kiemel-
te, hogy ha egy rendezvényt hu-
szonhat éven át minden évben 
sikerül megszervezni, az azt je-
lenti, hogy a fesztivál sikeres és 
igény van rá. „Huszonhat év egy 
emberöltő. Büszkék vagyunk 
arra, hogy ennyi időn át meg 
tudtuk rendezni ezt a találko-
zót” – hangsúlyozta, majd remé-
nyét fejezte ki aziránt, hogy az 
elkövetkező években is ilyen si-
kereket élhet meg a rendezvény.

Kárpátaljai Magyar Zenésztalálkozó huszonhatodszor

A zene összeköt
Az ünnepélyes köszöntőket 

követően a fellépőké lehetett a 
főszerep. A közönséget elsőként 
a nagy sikerű FGH zenekar szó-
rakoztatta. A kéttagú formáció 
repertoárjában minden műfajú 
zene megtalálható több nyelven. 
Őket követte a nemrég alakult 
Élet zenekar, akik – nevükből 
eredően – az élet szépségét és 
árnyoldalát éneklik meg. Hall-
hattuk még a Beregszászi Dixi-
eland Band együttest, akik New 
Orleans-i dixie zenét honosítot-
ták meg vidékünkön. A szerve-
zők a mulatós, valamint moder-
nebb hangzás kedvelőinek is 
kedveztek, hiszen fellépett még 
a Bózsár zenekar, a Két Kanál 

Együttes, valamint az Integrál is.
Az est vitathatatlan fénypont-

ja a magyarországi Edda Mű-
vek koncertje volt. A formáció a 
'70-es években indult útjára, és 
azóta is töretlen sikerrel hódít. A 
beregszásziak jól ismerik dalai-
kat, hisz legutóbb 2017-ben lép-
tek fel a Vérke-parti város szín-
padán. A jó hangulat most sem 
maradt el, a több ezres közönség 
egy emberként énekelte a zene-
kar legismertebb slágereit.

A fesztiválra kilátogatók a 
jó hangulatú muzsika mellett 
a helyi kiskereskedők portéká-
it is megvásárolhatták. A finom 
ételek, italok kóstolása mellett 
pedig vásárfiát is vihettek haza 
szuvenírként.

-nitta-

– Mit tudhatunk a fiatal 
hölgyről?

– Nagymuzsalyban szület-
tem, ott is élek. Tanulmányaimat 
szülőfalumban kezdtem, majd a 
Beregszászi 4. számú Kossuth 
Lajos Középiskolában érettsé-
giztem. A középiskolai tanul-
mányaim alatt igen megkedvel-
tem a magyar irodalmat, a ver-
sek, novellák magukkal ragad-
tak, így felvételiztem a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola magyar nyelv és 
irodalom szakára, ahol ma már 
harmadéves hallgató vagyok. 

– Hogyan alakult ki a színé-
szet iránti szeretete?

– Tizenhárom éves lehettem, 
amikor családi támogatásra fel-
vételt nyertem a Vidnyánszky 
Éva néni által vezetett Ficseri 
Gyermekstúdióba, amelyet ma 
már Fornosi D. Júlia és Vass 

Cséke Adrienn, az irodalom és a színészet szerelmese

Út a világot jelentő deszkák felé  
A színház varázslatos hely. Gyermekként sokan ábrándoznak ar-
ról, hogy egyszer híres színészek lesznek, akik meghódítják a vi-
lágot. Sokakat elbűvöl ez a miliő. Így volt ezzel a nagymuzsalyi 
születésű Cséke Adrienn is. Előbb a Beregszászi Illyés Gyula Ma-
gyar Nemzeti Színház Ficseri Gyermekstúdiójában bontogatta a 
szárnyait, ma pedig már segédszínészként tevékenykedik a szín-
ház berkein belül. Ismerjük meg őt!

Magdolna, a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház színészei 
koordinálnak. Gyermekként na-
gyon zárkózott személyiség vol-
tam, a stúdió pedig jó lehetőség 
volt arra, hogy merjem megmutatni 
magam, merjek kiállni és szerepel-
ni. Úgy érzem, ebben az irányban 
sokat fejlődtem az évek alatt, mára 
sokkal nyitottabb, bátrabb lettem. 
Emlékszem, minden évben színját-
szó találkozókat szerveztek, ahol a 
zsűri, szüleink és más színjátszó-
sok előtt léptünk fel. Az eredmény-
hirdetést mindig izgalommal vár-
tuk, és büszkék voltunk magunkra, 
egymásra. Tizedik osztályos vol-
tam, amikor jelentkeztem segéd-
színésznek a beregszászi színház-
ba, azóta is ott gyűjtöm a tapasz-
talatokat.

– Mi jelentett nehézséget ezen 
a pályán?

- Számomra az egyik legnehe-

zebb, hogy nyitottnak kellett len-
nem. Meg kellett szokjam, hogy 
bátran beszélhetek, megmutatha-
tom magam. Az évek alatt a koráb-
bi gátlásaimat sikerült leküzdenem, 
amiben sokat segítettek a 
színészek is, akik jó taná-
csaikkal láttak, látnak el. 

– Mivel foglalkozik 
pontosan egy segédszí-
nész?

– Kisebb szerepeket 
játszunk egy-egy darab-
ban, amelynek megformá-
lásában sokat segítenek a 
tapasztalt színészek. Ők 
irányítgatnak minket, ta-
nácsokkal látnak el. Szá-
momra sokat segít egy 
karakter eljátszásában, ha 
előtte át tudom beszélni a 
szerepet a többi színész-
szel, ilyenkor körvonala-
zódik bennem, hogy mi-
ként is formáljam meg a 
szereplőt. Örömmel tölt 
el, hogy játszhattam a 
Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül, a Chioggiai cse-
tepaté vagy a Köszi, köszi 
darabokban, amelyekben 
gyarapíthattam a tapasz-
talataimat. 

– Mennyire szokott iz-
gulni a fellépéseknél?

– Eléggé izgulós faj-
ta vagyok, de csak a színfalak 
mögött, mikor színpadra lépek, 
ez elmúlik. A darabok, ame-

lyekben eddig lehetőségem volt 
megmutatni magam, vígjáté-
kok, és amikor azt látom, hogy a 
közönség nevet és élvezi az elő-
adásunkat, az engem is feltölt. 

Nagyon nehéz volt megélnem 
a karantén időszakát, a főisko-
lán is távoktatásban tanultunk, 
emellett nem volt lehetőségünk 

fellépni sem, és ez nem volt 
könnyű. Egy pörgős szemé-
lyiségnek vallom magam, így 
örülök annak, hogy a nyáron 
lehetőségünk volt végre ki-

mozdulni.
– Emellett fontos a 

feltöltődés is.
– Bár nem sok sza-

badidőm akad, azért 
igyekszem mindig tar-
talmasan tölteni a pi-
henés óráit. Szeretek 
a barátaimmal kimoz-
dulni, beszélgetni, ki-
rándulni. Közös ér-
deklődési köreink van-
nak, így ha valamilyen 
könyvet olvasunk, azt 
mindig megosztjuk a 
többiekkel, közösen 
értelmezzük az írá-
sokat.

– Mit szeretne a jö-
vőben?

– Mindenképpen 
szeretném folytat-
ni a tanulmányaimat 
és lediplomázni a fő-
iskolán. Emellett a 
színházi tevékenysé-
gemet is szeretném 
folytatni, minél töb-
bet fejlődni, tanulni. 
Talán még egy ma-

gyarországi színművészeti 
képzésbe is belevágok. De ez 
a jövő titka…

Kurmay Anita

A szépszámú egybegyűltet 
Pfeifer Anita, az intézmény kul-
turális menedzsere köszöntötte, 
s azt ígérte, hogy ha a világjár-
vány-helyzet megengedi, akkor 
az idelátogatóknak a további hó-
napokban is hasonló nagyszerű 
szellemi kalandok-
ban lesz részük. 

Kopriva Attila, 
a kiállítás kuráto-
ra beszámolt róla, 
hogy a múlt század 
első évtizedeiben 
mozgalmas kulturá-
lis élet zajlott Mun-
kácson, s ebbe ak-
tívan bekapcsoló-
dott Erdélyi Béla 
és Boksay József is. 
Erdélyi Béla a Bu-
dapesti Művészeti 
Akadémia elvégzé-
se után nem sokáig 
maradt Munkácson, 
tizenkét évig tartó 
tanulmányútra in-
dult Nyugat-Euró-
pába, hosszabb időt 
töltve München-
ben. De felkereste Párizst, Ró-
mát és Nápolyt is, járt Velencé-
ben, Firenzében. A XX. század 
kezdetének legmodernebb eu-
rópai eszméiből, kortárs művé-
szetéből táplálkozva megpró-
bálta megérteni ennek a kornak 
a szellemét. Erdélyi életútja és 
filozófiája nem kevésbé festői, 
mint a művészete, hangsúlyozta 

Kopriva Attila. A művész gondo-
latait, érzéseit expresszív monda-
tokba foglalja, és ezeket rendsze-
resen leírja naplójában. A művész 
megmagyarázza az IMEN – maga 
a művész által kreált szó – jelen-
tését, mely Isten, művészet szere-

tet és a végtelenség fogalmak egy-
ségéből áll össze. Később azt fej-
ti ki, hogy az IMEN egy nagy is-
meretlen túlvilági titok, mely fi-
gyeli a művész minden lépését: 
ezért ne azt nézzük, hogy honnan 
és hová szeretnénk eljutni, hanem 
legfőképpen arra figyeljünk, ahol 
tartunk. 

Az Erdélyi-életmű nagyszerű 

ismerője, Ivan Nebesznih, aki 
2012-ben monográfiát jelentetett 
meg a művész életéről, azt hang-
súlyozta, hogy vidékünk képző-
művészetének fejlődése egészen 
másképp alakul, ha nincs ez a 
korszakalkotó művész.

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág beregszászi főkonzulja arra 
mutatott rá, hogy az itt látható 
művek ugyan Erdélyi munkássá-
gának korai szakaszából valók, 
ám már ekkor felsejlik a művész 
virtuóz rajztudása. 

Erdélyi Béla műveinek iz-
galmasságát és érzelmi gazdag-
ságát legfőképpen az adja, hogy 
a festőben – aki egyben regény-
író és számos elmélkedés szer-
zője – állandóan ott munkál az 
ellentét, amely a világot meg-
alkotó Isten tökéletessége és az 
ember esendősége között feszül, 
hangsúlyozta Popovics Béla 
helytörténész. Erdélyi meggyő-
ződése, hogy a tökéletesség felé 
vezető rögös út a művészeteken 

át vezet, ezért is van olyan nagy 
szükség rá. Mert az nem csupán 
a katarzist hozza el, de mindany-
nyiunk számára a világ megérté-
sét is elősegíti. 

A kiállítás megnyitóját a 
Szerhij Dobos vezette String 
Quartett muzsikusainak virtu-
óz játéka tette még meghittebbé. 

Kovács Elemér
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Aki most rest marad vagy ha-
nyag munkát végez, az bizony 
eleve vesztesként indul a jó bo-
rért folyó versenyben. A korai 
szüret korai pincerendezést és 
hordókarbantartást igényel. 

Itt az ideje, hogy tüzeteseb-
ben is körülnézzünk a pincékben 
lévő hordóknál. Ponto-
sabban, ne csak a szo-
kásos havi-kéthavi ké-
nezést végezzük el, ha-
nem a közelgő szüretre 
készítsük elő a fa táro-
lóedényeket. 

Elsőként hozzuk fel 
a napvilágra a hordót, 
mossuk ki, s ha kell, a 
borkövet is üssük ki be-
lőle. Ez általában nem 
könnyű feladat, töké-
letes munkát csak a ká-
dármester képes végez-
ni: leveszi a hordó al-
ját, levési a dongákról 
a követ, majd össze-
szereli az egészet. Mi-
ért fontos a borkő eltá-
volítása? Mert bár vé-
konyabb-vastagabb le-
mezként borítja be a 
hordó belsejét, de azon mindig 
akad repedés, ahol megteleped-
hetnek a káros gombák, bakté-
riumok. Ezeket onnan kimosni 
szinte lehetetlen, a kénezés sem 
pusztítja el őket. Aztán csodál-
kozunk, miért forr ki rosszul a 
must, az eleinte szép borunknál 
miért fordul elő sok hiba. 

Fontos jelzés, hogy ha nem 
ég el a kénlap a hordóban. Ez azt 
jelenti, hogy ott valami káros fo-
lyamat zajlik: nincs oxigén, vi-
szont sok a szén-dioxid. Ez olyan 
gombák megtelepedésére utaló 

Eljött a hordók ideje
jel, amelyektől meg kell szabadul-
nunk, ami akár többnapos munka 
is lehet. Elsőként meleg vízzel kell 
átöblíteni a hordót, majd feltölteni 
langyossal, s közben a méretének 
megfelelő mennyiségű trisót illet-
ve marószódát a vízben feloldani. 
Egész éjjel hagyjuk állni, majd önt-

sük ki. Mossuk át, s ha többedszer-
re is barnás lé és nem kristálytiszta 
víz jön a hordóból, ismételjük meg 
a trisós, marószódás akciót. 

Ha a belsejével megvagyunk, 
vegyük szemügyre a külsejét: 
van-e rajta repedt donga, meny-
nyire rozsdás a pántja. Az előb-
bi bajt megint a kádármester or-
vosolhatja, az utóbbit viszont már 
mi magunk is. Csiszoljuk le a fém-
ről a rozsdás részt, majd kenjük át 
olyan festékkel, amely eleve ma-
gában rejti a rozsdátlanító alkotó-
elemet. Tapasztalat szerint a fém-

részek kezelését elég 3-4 éven-
te elvégezni. 

Magában a pincében is akad 
teendőnk: természetes, hogy 
takarítanunk kell, de nézzük 
át az ászok-gerendákat is, si-
káljuk le róluk a felesleges 
nemes penészt, ha van, a fa- 
rontó gombát, és kezeljük le fel-
szívódó gombaölőkkel. Érde-
mes – ha nincs tárolt bor a hor-
dóban – a pincét kiszellőztetni. 

Bár ez inkább a késő őszi szüre-
tek jó fogása: a napközbeni me-
leget beengedve kicsit emelhet-
jük a hőmérsékletet, ami segíti 
a néhány napja betárolt must er-
jedésének beindulását. 

A szüretre nézzük át a prések, 
sziták, darálók, vedrek, metsző-
ollók, a különféle gyűjtőedények 
állapotát. Nincs bosszantóbb, mi-
kor szüret helyett ezek valame-
lyikével kell bajlódni!

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Nagybakta

Egy ilyen autóalkatrészbolt 
tulajdonosa Szeljancsin László 
is, aki szenvedélyesen rajong a 
gépkocsikért. A beregszászi au-
tótulajdonosok jól ismerték ed-
digi üzletét, amely a Méhes-pa-
lota mellett volt. Nemrég gon-
dolt egy merészet, és üzletét át-
költöztette. Ma már a Bohdan 
Hmelnickij utcán található bolt-
jában várja vásárlóit. Vele be-
szélgettünk kezdetekről, kihí-
vásokról.

– Meséljen magáról!
– Beregszászban szület-

tem, itt is nőttem fel. A helyi 
4. számú Kossuth Lajos Kö-
zépiskolában tanultam, majd 
az érettségit követően az Ung-
vári Nemzeti Egyetem jogi ka-
rán folytattam a tanulmányai-
mat. Fiatalon egész perspek-
tivikus szakmának tartottam 
a jogi ágazatot, de hamar rá 
kellett jönnöm, hogy nem ez 
az én utam. A gépkocsik irán-
ti szeretet már gyermekkorom 
óta meghatározza az életemet. 
Édesapám a ’90-es években in-
dította el saját autóalkatrésze-
ket árusító kioszkját a bereg-
szászi piacon, én pedig úgy 

Beszélgetés Szeljancsin László vállalkozóval

Minden, ami autójához kell
Kezdetben személyszállításra lovaskocsit használtak az emberek, 
majd ahogy fejlődött a világ, úgy alakult át a szállító jármű is. A lo-
vakat és egyéb igavonó állatokat felváltotta az autó. Az autó nem-
csak meggyorsította, de át is alakította az utcai közlekedést. Ma pe-
dig már elképzelhetetlennek tartjuk, hogy kisebb utazásokra, mun-
kába járáshoz ne saját kocsit használjunk. A mindennapos haszná-
lat során óhatatlanul is elromolhat valami féltve őrzött járgányun-
kon. Ilyenkor pedig nem tehetünk mást, mint hogy felkeresünk egy 
autóalkatrész-kereskedést, ahol orvosolni tudják problémáinkat.

döntöttem, hogy folytatom az ál-
tala elkezdett utat.

– Majd saját vállalkozásba 
kezdett.

– Számunkra ez egy családi 
vállalkozás, amelynek működ-
tetéséből mindenki kiveszi a ré-
szét. A piacon található részle-
günk még ma is működik. Be kell 
valljam, ez az ágazat sem megy 
mindig zökkenőmentesen. Kez-
detben kevesebb gépkocsi volt 
jelen vidékünkön, a technológi-
ai fejlődéseknek köszönhetően 
pedig egyre több és újabbak je-
lennek meg. Nekünk meg igazod-
nunk kell a változásokhoz. Szá-
momra kihívást jelentett egy-egy 
új autó megismerése, alkatrésze-
inek megtanulása, beszerzése. 
Egy ilyen szaküzletbe nem csu-
pán vásárolni járnak az emberek, 
hanem tanácsot kérni is ha elrom-
lott az autójuk, mi lehet a baj, mi-
lyen alkatrészt célszerű vásárol-
niuk. Sokan úgy döntenek, hogy 
ha probléma adódik, nem viszik 
szerelőhöz a kocsijukat, hanem 
megpróbálják maguk megjavíta-
ni, ilyenkor kérik ki a tanácsai-
mat. Nekem pedig felkészültnek 
kell lennem a régebbi modellek 

működéséből, de a legújabba-
kéból is. 

– Milyen kínálattal várja a vá-
sárlóit?

– Széleskörű választékkal 
várjuk vásárlóinkat. Üzletünk-
ben szinte minden megtalálható, 
ami a gépkocsik javításához, kar-
bantartásához szükséges – ilye-
nek az akkumulátorok, festékek, 
adalékok, különböző kiegészítők. 
Emellett a boltban horgászati fel-

szerelések is megtalálhatóak: kü-
lönböző horgászbotok, orsók, zsi-
nórok, csalik. Én magam is szí-
vesen hódolok a horgászatnak, 
ezért úgy gondoltam, hogy jó öt-
let lenne, ha nem csak autóalkat-
részek, de a halfogáshoz szüksé-
ges dolgok is kaphatóak lenné-
nek a boltban. 

– Mint minden ágazatban, itt 
is szükséges a megújulás.

– Ez így igaz. Megújulni, fej-
lődni folyamatosan kell, hogy ne 
maradjunk le. A kínálatot is folya-
matosan újítom, a vásárlók igénye-
ihez igazítom – ha egy adott alkat-
rész épp nincs készleten, rendelés 
útján be tudom szerezni azt. A he-
lyiséget is bővítettem, a Méhes-pa-
lota mellől elköltöztünk, és ma 
már a Bohdan Hmelnickij utcán, 

az Okko benzinkúttal szemben va-
gyunk megtalálhatók. A fejleszté-
sek terén azonban így sem álltunk 
meg, hiszen a nagy üzlet még épü-
lőben van.

– Hogyan oldották meg a ka-
ranténnal járó nehézségeket?

– Egy nem mindennapi hely-
zettel találtuk szembe magun-

kat tavaly. Mindennap dolgo-
zom, ezért elég furcsa volt, mi-
kor be kellett zárnunk, és ott-
hon kellett maradnunk. Azon-
ban sikerült tartalmasan tölte-
ni azt az időszakot is. Házhoz-
szállítással dolgoztunk, feltöl-
töttük készleteinket, tervezget-
tük a jövőt. 

– Mit jelent önnek a vállal-
kozása?

– Büszkeséget, hogy sikerült 
mindezt elérnünk. 
Mint említettem, 
gyermekkorom 
óta ez a szenve-
délyem, és sze-
rencsésnek mond-
hatom magam ab-
ban, hogy azzal 
foglalkozhatom, 
ami az érdeklő-
dési köröm. Ter-
mészetesen sok 
munkával és fá-
radsággal jár egy 
bolt vezetése, de 
a visszajáró vá-
sárlói kör azt mu-
tatja, hogy megéri 
csinálni. 

– További ter-
vek…

– Sok tervünk 
van, a bővítésben 
nem álltunk meg. 
Nagy álmom egy 
szupermarket kül-
sejű bolt kialakí-

tása. Itt már nemcsak autóalkat-
részek vásárlására lenne lehető-
ség, hanem külön részleget kap-
nának a horgász felszerelések is, 
valamint lenne ott gumiszerviz 
és autómosó is.

– Mi pedig további sikere-
ket kívánunk!

Kurmay Anita

Odaítélésre került a diplomahonosítási 
ösztöndíj a 2021/2022-es tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány Magyarország In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztériuma által folyósított tá-
mogatás felhasználásával ösz-
töndíjat hirdetett Magyaror-
szágon szerzett felsőfokú okle-
velek (diplomák) és PhD/DLA 
fokozatok ukrajnai honosítá-
sának támogatására ukrán ál-
lampolgárságú, magyar nem-
zetiségű személyek számára a 
2021. évben.

A z  ö s z -
töndíj felhí-
vás tartalmát 
a „GENIUS” 
Jótékonysági 
Alapítvány ál-
tal működtetett 
Kárpátaljai Fel-
sőoktatási Te-
hetséggondozó 
Tanács határoz-
ta meg.

Az ösztön-
díjra jelentkezhetett minden olyan 
ukrán állampolgárságú, magyar 
nemzetiségű személy, aki vala-
mely magyarországi felsőoktatá-
si intézményben (Magyarorszá-
gon vagy határon túli kihelyezett 
képzési helyen) megszerzett: fel-
sőoktatási alapképzéses (BSC), 
mester képzéses (MsC) és dok-
tori képzéses ( PhD) diplomával 
rendelkezik, melyet Ukrajnában 
az illetékes állami hivatalnál si-
keresen honosíttatott (elismertet-
te, nosztrifikáltatta).

 Az ösztöndíjra jelentkez-
ni 2021. július 12-től szeptem-
ber 9-ig volt lehetőség, amely-

lyel 1 személy élt BsC honosí-
tott diplomával.

Az ösztöndíjak elbírálásért 
a Kárpátaljai Felsőoktatási Te-
hetséggondozó Tanács felelt, 
mely 2021. szeptember 14-én 
tartott online tanácsülést annak 
érdekében, hogy a Zrínyi Ilona 
Szakkollégium és a diplomaho-
nosítási ösztöndíjakra beérkezett 
pályázatokat elbírálja és az ösz-
töndíjak odaítéléséről döntsön.

A testület egyhangú sza-

vazást követően odaítélte az 1 
személynek a diplomahonosítá-
si ösztöndíjat, aki a Beregszászi 
Petőfi Sándor Gimnázium pe-
dagógusa.

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány és a Kárpátaljai 
Felsőoktatási Tehetséggondozó 
Tanács ezúton is szívből gratu-
lál a nyertes pályázónak és to-
vábbi sok sikert kíván munkás-
sága során.

 Váradi Natália
programfelelős,

a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány

irodaigazgatója



Csütörtök Szeptember 30.

Köszöntjük Jeromos, Médea nevű olvasóinkat!

Hétfő Szeptember 27.

Köszöntjük Adalbert nevű olvasóinkat!

Kedd Szeptember 28.

Köszöntjük Vencel nevű olvasóinkat!

Szerda Szeptember 29.

Köszöntjük Mihály nevű olvasóinkat!

2021. 
szeptember 22.8 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
23:15 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

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

01:05 Autogram
01:50 Született detektívek

Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Zsaruvér

Am. dráma 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
08:35 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 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 Kékfény
21:30 A nyomozás

Dán bűnügyi tévé-
filmsor.

22:10 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:30 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:30 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:20 Novum: 

Brainobrain

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
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:35 Táncház: XXII. 

Tánc ház talál kozó
09:05 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Katolikus szent-

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

11:40 Sok hűhó Emmiért
Tévéfilm

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

Roma magazin
13:40 Domovina
14:10 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:45 Útravaló
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők: Úrkút
17:55 Ízőrzők: Farmos
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
23:30 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 Az örökzöld 

örökzöldek

05:25 Forma-3 – Futam
06:30 Sporthíradó
07:30 Jégkorong Erste 

Liga
09:40 Bringasport
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:25 Öttusa
15:55 Boxutca
16:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
17:10 Sporthíradó
18:15 Kézilabda 

magazin
19:00 FIFA Futsal 

világbajnokság
20:45 Góóól!2
21:45 Kosárlabda 

magazin

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
23:50 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

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

02:15 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Zsaruvér

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 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 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 Önök kérték
21:30 A vörös ajtó

Olasz krimisor.
22:25 Kenó
22:40 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:45 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:40 Új idők, új dalai
02:10 Novum: Kinepict

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
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Szi-

geti Gyermek 
Majális - Orszá-
gos Gyer mek-
néptánc Feszti-
vál, Csepel 2003

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

szól a nóta
10:35 Református 

magazin
11:00 Unitárius magazin
11:35 Körözés egy 

csütörtök körül
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: Beret

tyóújfalu
17:55 Ízőrzők:

 Mecseknádasd
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Ötvenből hu

szonöt - Schütz-
kabaré

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

délidőben
23:35 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

06:30 Sporthíradó
07:30 K&H férfi 

kézilabda liga
09:15 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Boxutca
11:00 Kosárlabda 

magazin
12:00 Forma-3 – Futam
13:00 Sporthíradó
13:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
15:10 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

16:05 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:15 OTP Bank Liga
19:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:45 Fradi Tv
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

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

01:40 Született detektívek
Amerikai krimisor.

02:50 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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.

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
08:35 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:35 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 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.

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

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

22:05 A vörös nyakörv
Játékfilm

23:25 Kenó
23:35 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:30 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:20 Novum: ESA 

toborzás

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
06:35 Kárpát-medence
07:00 Hajnali 

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

Visai tejmérés
08:55 Élő népzene
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:25 Kereszt-Tények
11:35 Jó embert keresünk!
11:55 Vendégség

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

Zákányszék
18:30 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 Daruvonulás 

a Hortobágyon
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

06:30 Sporthíradó
07:30 Boxutca
08:00 Merkantil Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:30 Forma-3 – Futam
14:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
16:15 CHI – A Belső Erő
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 Merkantil Bank 

Liga
18:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:10 Fradi Tv
19:40 Aranyoroszlánok
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

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

Am. vígjátéksor.
12:40 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:00 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
15:25 Meryem

Török filmsor.
16:40 Szerelem van 

a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele- 

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó - 

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

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

01:05 A kíméletlen
Angol akciófilm

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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 Zsaruvér

Am. dráma sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Slovenski 

Utrinki
07:05 Alpok-Duna-

Adria
07:35 Ridikül
08:25 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 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:25 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Szegénylegények
Magyar filmdráma

23:30 Kenó
23:40 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:35 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:35 Új idők, új dalai
02:00 Novum: Vírusok

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
06:45 Világ
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:25 Útravaló
08:35 Táncház: Biha-

ri János Tánc-
együttes

09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Új nemzedék
10:35 Isten kezében
11:00 Találkozás
11:15 Ő és én: Mun 

kácsyné Marika
11:20 Napos oldal

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

Adria
14:20 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Győrújfalu
17:55 Ízőrzők:

Homokmégy
18:30 1100 év Európa 

közepén
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Szózat a Jurtában
23:00 Biovásár és Ki-

hajtási Ünnep 
Hortobágyon

23:25 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 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.

06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája összefoglaló
13:00 Sporthíradó
13:30 Forma 2 – Futam
14:50 Lendület
15:25 Pecatúra
15:55 Vollé!
16:25 Röpte
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

18:05 UEFA Európa-Liga
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa-Liga
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás



Szombat Október 2.

Köszöntjük Petra nevű olvasóinkat!

Vasárnap Október 3.

Köszöntjük Helga nevű olvasóinkat!

Péntek Október 1.

Köszöntjük Malvin 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 22. 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

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:15 Survivor - Cele -

bek a civilek ellen!
22:40 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.–kanadai 
krimisor.

00:30 Itthon nyaralunk 
 Visegrádi ősz

01:15 Beépített szép-
ség 2. – Csábí-
tunk és védünk
Am. akcióvígjáték

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka, 

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 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. krimi sor.
01:45 Dr. Csont

Am. krimi sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Török tévéfilmsor.
09:30 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Raymond Blanc 

- Titkok a 
konyhából

13:25 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

14:20 Almárium
15:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
16:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Katharina meg-
oldja - Az igazi 
nagyhal
Romantikus film

22:00 Kenó
22:10 Szerelem és 

barátság
Angol romantikus 
vígjáték

23:45 Vidám vidék
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:40 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

01:35 Divat & dizájn
02:05 Novum: mRNS

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
06:45 Planet 21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház: Me-

zőségi dalok, 
Tatros táncház

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

szól a nóta
10:40 Katolikus krónika
11:05 Útmutató
11:35 A csodálatos 

vargáné
Tévéjáték

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

Kaposújlak
18:15 1100 év Európa 

közepén
18:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:15 Amerikai anzix

Magyar játékfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Kőbárka  Csík 

szentmihályi Ró-
bert szobrász-
művész stációi 
- MMA portré

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

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Amerikai anzix

Magyar játékfilm

04:45 Bringasport
05:00 Lendület
05:30 Pecatúra
05:55 Vollé!
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok

Ligája összefoglaló
08:00 UEFA Európa-Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Európa-li-

ga és Euró-
pa Konferencia 
Liga összefoglaló

12:05 Bringasport
12:25 Röpte
13:00 Sporthíradó
13:30 FIFA Futsal 

világbajnokság
15:15 FIFA Futsal 

világbajnokság
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:40 Női labdarúgó 

magazin
18:15 Futsal magazin
18:45 Bajnokok Klubja
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Sporthíradó

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

Reggeli torna
Japán-kanadai ani-
mációs kalandfilmsor.

09:10 Teleshop
10:00 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:30 Brandmánia
11:05 Autogram
11:50 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

13:00 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

14:10 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

15:20 Kutya egy nyár
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

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

Magyar vígjáték-
sorozat

21:10 Az X-Faktor sztori
23:30 Sully - Csoda a 

Hudson folyón
Amerikai film

01:40 Beatriz, mint 
vendég
Amerikai vígjáték

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
08:10 Magyar népmesék
08:15 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:25 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

08:55 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:25 Trendmánia
10:05 PURA VIDA - 

tiszta élet
10:40 #Újraindulás
11:20 Új ház épül
11:55 Poggyász
12:35 Innovátor
13:10 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:50 Mindenképpen 

talán
Német-brit-am.-fr. 
vígjáték film

16:20 Columbo
Amerikai krimi film

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

The Stars - Min-
denki táncol

23:50 Még drágább az 
életed
Amerikai akció film

02:40 Orville: Menedék
Amerika vígjáték 
sorozat

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
07:55 Térkép
08:25 A világörökség

 kincsei
08:50 Noé barátai
09:25 A világ 

madártávlatból
10:00 Divat & dizájn
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:55 Ízőrzők: Péteri
13:25 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

14:25 Partitúra:
Zsámbék

15:25 Jókai Mór: A bo-
londok grófja
Magyar tévéjáték

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Hirtelen 30

Angol filmvígjáték
21:20 Boldog idők

Filmvígjáték
23:10 Kenó
23:20 Vidám vidék

Angol bűnügyi té-
véfilmsorozat

00:15 Drága doktor úr
Olasz vígjátékso-
rozat

01:10 Új idők, új dalai
01:45 Divat & dizájn
02:10 Novum: Smog-1

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
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:40 Hogy volt?!
09:35 Négy szellem
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Ének a búza-

mezőkről
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jégkorong Erste 

Liga
16:55 K&H férfi 

kézilabda liga
18:55 Tippmix férfi ko

sárlabda NB I.
20:55 Kékek
21:25 Építők
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Mókatár
23:30 Dokuzóna
00:25 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Négy szellem

04:45 Bringasport
05:00 Futsal magazin
05:30 OTP Bank Liga
07:25 Szabadidő
08:00 UEFA Bajnokok

Ligája
09:55 UEFA Európa-Liga
12:00 UEFA Európa-

liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga összefoglaló

13:40 Bajnokok Klubja
14:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:20 Értékelő műsor:

Labdarúgás
21:45 Góóól!
22:45 K&H férfi 

kézilabda liga
00:25 Tippmix férfi ko

sárlabda NB I.

05:00 A pampák királya
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:35 Bakugan: Le 

a zsarnokkal
Japán-kanadai ani-
mációs kalandfilmsor.

09:05 Teleshop
09:55 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:35 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:20 Itthon nyaralunk 

 Visegrádi ősz
12:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:45 Házon kívül
13:20 Showtime - Vég-

telen és képtelen
Am. akcióvígjáték

15:25 Dumb és Dumber
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk 
mögött?

21:35 Másnaposok 2.
Amerikai vígjáték

23:45 Portré
00:35 A piszkos tizenkettő

Amerikai akciófilm

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 Mesék Mátyás 

királyról
08:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

08:30 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:00 KutyaSuli
09:40 Nagyító
10:15 Több mint TestŐr
10:55 SuperCar
11:30 Életmódi
12:10 Brandépítők
12:45 Konstruktíva
13:25 Jégkorszak 4 - 

Vándorló kon-
tinens
Am. animációs film

15:20 Indiana Jones és
a kristálykopo-
nya királysága
Am. akció film

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

leszek!
22:40 A végzet asszonya

Amerikai krimi film
01:00 Sötét titkok

Kanadai akció film
03:25 Orville: 

A járatlan út
Am. vígjáték sor.

05:15 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:50 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 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 Református 

riportok
10:20 Református 

ifjúsági műsor

10:25 Ortodox 
ifjúsági műsor

10:35 Metodista 
ifjúsági műsor

10:45 Evangélikus 
magazin

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Tények és tévhi-

tek a vadászatról
14:10 Édes anyanyelvünk
14:25 Legendás autók
15:00 Nemzeti Vágta
16:00 Hatoslottó sorsolás
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 Madame Bovary

Angol filmdráma
22:10 Ne nézz vissza!

Angol thriller
23:55 Kenó
00:05 A bennfentes

Angol thriller
02:40 Vidám vidék

Angol bűnügyi tévé-
filmsorozat

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
07:20 Világ
07:45 Multiverzum
08:20 Mesterember
08:50 Novum
09:25 Önök kérték
10:25 Ízőrzők: Péteri
10:55 Térkép
11:30 Hazajáró
12:00 Tiltott kastélyok

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Jégkorong Erste 

Liga
16:55 FIFA Futsal 

világbajnokság
21:00 OTP Bank Liga
21:30 OTP Bank Liga
22:05 Ahogy éltem, úgy 

fogok meghal-
ni – Tisza István 
tragédiája

22:35 Véres csaták után 
látnak édes ál-
mot – Az első vi-
lágháborús ha-
disírok felújítása 
Magyarországon

23:10 A Nagyok
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nyomozás - Mé-

szöly-frag men-
tumok - MMA 
portré

04:40 OTP Bank Liga
06:35 Kékek
07:00 Építők
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Jövünk!
08:30 OTP Bank Liga
10:30 OTP Bank Liga
12:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Góóól!
14:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:15 OTP Bank Liga
16:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:30 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:00 FIFA Futsal 

világbajnokság
21:00 Út a FIFA vb-re
21:30 UEFA Bajnokok

 Ligája magazin
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(folytatás)
Több visszajelzést is kaptam az 
őszi kalászosok vetésével kap-
csolatban, ezért szeretnék ezen 
kérdésekre röviden válaszolni. 

Legelőször is: a kultúrák ve-
tési idejét be kell tartani. Azt is 
értem, hogy ezeket az időket 
betartani nehéz, szin-
te lehetetlen, mivel a 
két pólusú vetésforgó 
(kukorica – őszi kalá-
szosok) ennek nem fe-
lel meg. Ezért szemlé-
letváltásra van szük-
ség. A közeljövőben 
tehát ezt a problémát 
kell megoldani.

Mivel a szemes kukorica ké-
sőn kerül a tárolóba – sokszor 
novemberig is elhúzódik a beta-

Őszi kalászosok vetése
karítása –, az őszieket nem tudjuk 
idejében elvetni, 4-5 pólusú vetés-
forgót kell bevezetni. 

A második problematikus kérdés a 
minőséges vetőmag beszerzése. Amit 
egyébként meg lehet vásárolni (igaz, 
nem olcsón) különböző cégeknél. Óri-
ási a fajtaválaszték. De tudatosítani 

kell: csak minőséges vető-
magot célszerű vetni. 

A harmadik probléma 
a tápanyag-utánpótlás, 
különösen a foszfor-káli-
um, mivel a talajaink sze-
gények ezen elemekben. 
A műtrágyák árai törté-
nelmi csúcsot értek el: a 
komplex műtrágyák ára 

20000-21000 UAH tonnánként. 
Mint tudjuk, hektáronként 2-3 má-
zsa lenne célszerű. A műtrágyákat 

vetés előtt vagy vetéssel kell a ta-
lajba juttatni. 

Különös figyelmet kell for-
dítani a talajelőkészítő munká-
latokra – idejében végezzük el 
azokat! Az is igaz, hogy a takar-
mánybúza és -árpa felvásárlási 
ára felment és igencsak keresett 
lett. Ahhoz, hogy gazdaságosan 
termeljünk, el kell érnünk a 4-5 
t/ha átlagshozamot.

Sokan teszik fel a kérdést, 
hogy célszerű-e vetni az őszie-
ket monokultúraként. Ehhez dup-
lájára kell növelni (5-6 mázsa) a 
műtrágyák mennyiségét és leg-
alább 3-4 permetezést kell elvé-
gezni a gombabetegségek ellen 
(a tavaszi és nyári időszakban). 

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

Novák András 
szaktanácsadó

Az őszi időszak egyik legve-
szélyesebb kórokozója a szür-
kepenész. Az időjárási viszo-
nyok és a gazdák figyelmetlen-
ségének kombináci-
ója a fertőzés töme-
ges fellépéséhez ve-
zethet, ami hatalmas 
terméskiesést jelent. 
Érdemes tehát az őt 
megillető figyelmet 
fordítani erre a be-
tegségre, pontosab-
ban az ellene való vé-
dekezésre. Ugyanis a fertőzés 
csírái óhatatlanul is minden fó-
liasátorban jelen vannak.

Hogyan támad?
Mint már említettük, a fó-

liasátrakban a kórokozó meglé-
tében szinte biztosak lehetünk, 
csak a számára kedvező felté-
telekre vár. Az egyik ilyen fel-
tétel a nedvesség. A szellőztetés 
elégtelenségéből adódóan a so-
káig nedves növényeken szinte 
biztos a fertőzés. Tovább segí-
ti a fertőzés fellépését és terje-
dését az egyre hosszabb éjsza-
kákkal járó egyre hosszabb har-
matos időszak, valamint hogy a 
termés a hideg éjszakák folya-
mán annyira áthűl, hogy sok-
szor még délben sem tud a har-
matpont fölé átmelegedni. Ez azt 
jelenti, hogy a bogyók még dél-
ben is vizesek, harmatosak lesz-
nek. Igaz ugyan, hogy a hőmér-
sékleti optimuma 25 0C, de 5 és 
40 0C között bármikor képes a 

kórokozásra. A hosszan tartó 
nedvesség kombinációja a szá-
mára kedvező hőmérsékleti tar-
tománnyal pedig biztos recept a 
betegség fellépéséhez.  

A másodvetésű paradicsom betegségei

Megérkezett az esős ősz: 
támad a szürkepenész!

Terjedését elősegítik a növény-
ápolásból adódó sebek, de az ép 
bőrszöveten keresztül is képes be-
jutni a növénybe.

Hogyan ismerjük fel?
A paradicsom leve-

lén megjelenő tünetek 
igen jellegzetesek. Ál-
talában a levél vége fe-
lől támad, megfertőzi a 
levélnyelet is, s a fer-
tőzött rész lelóg. Álta-
lában megjelenik rajta 

a jellegzetes szürke penészgyep is.
A paradicsom termésén kétfé-

le tünetet okozhat. Az egyik tünet 
a bogyórotha-
dás, amikor a 
termés egyre 
növekvő folt-
ban elkezd rot-
hadni, s a bo-
gyók lehullnak. 
A másik tünet, 
amikor a bo-
gyókon apró, 
2-3 mm átmé-
rőjű kerek fol-
tok láthatók, 
középen tűszú-
rásnyi sebbel. 
A foltok körül 
világos, via-
szos bevonatra emlélkeztető, gyű-
rűszerű rajzolat jelenik meg, amely 
nem alakul ugyan át lágyrothadás-
sá, de a termés eladhatóságát (árát) 
nagyban csökkenti.

Hogyan védekezzünk?
A szürke-

penész elleni 
védekezésben 
nagy szerepe 
van a megelő-
zésnek. E célból 
több teendőnk 
is van. Az első 
a növényi ma-
radványok eltá-
volítása a fólia-
sátorból. Ez vo-
natkozik mind a 
szezon közbeni 
zöldmunkákra 
(levelezés, ka-
csok eltávolítá-
sa), mind a sze-
zon végi nagy-

takarításra. A második a zöldmun-
kák utáni gyors sebgyógyulás biz-
tosítása fűtéssel, szellőztetéssel, 
minimális sebfelülettel. A harma-
dik, de talán legfontosabb meg-

előzési teendőnk a páralecsapó-
dás megakadályozása, vagy leg-
alább is gyors felszáradása rend-
szeres szellőztetéssel (akár egy-
idejű fűtéssel is).

A vegyszeres védekezésnél 
tudnunk kell, hogy gyógyíta-
ni nem, csak leállítani tudjuk a 
további fertőzést. Ezért fontos, 
hogy idejében, a legelső tüne-
tek megjelenésekor, de akár 
megelőző jelleggel is kezdjük 
meg a védekezést a szürkepe-
nész ellen.   

A megelőző vegyszeres vé-
dekezést a kombinált hatásspekt-
rumú permetszerek helyes meg-
választásával érdemes elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy példá-
ul ha amúgy védekeznünk kell 
a fitoftóra ellen, akkor olyan 
permetszert használunk, amely 
egyben a szürkepenész ellen is 
jó mellékhatással bír. Ilyenkor 
ajánljuk például a Shavitot, vagy 
az Amistart stb. Ha cladospórium 

ellen kell védekeznünk, akkor a 
Bravo 500-as használatával ér-
hetünk el ugyanilyen „kettőt egy 
csapásra” hatást.

Amennyiben már fellépett a 
fertőzés, vagy az időjárási körül-
mények ezt megkövetelik, indo-
kolttá válhat a speciális szürke-
penész elleni szerek használata. 
Ilyenek a már rég ismert Teldor 
permetszer, vagy a legújabb slá-
ger, a Switch, valamint a Luna 
sensation. 

Az utóbbi időben több új szer 
is megjelent a gazdaboltok polca-
in, amelyek hatásosak lehetnek 
ugyan a szürkepenész ellen, de a 
felhasználásuk igen kockázatos. 
Ugyanis ezeknek a vegyszerek-
nek a többségét a szőlő védelmé-
re fejlesztették ki, arra is van en-
gedélyeztetve. A szőlőnél megte-
hetik azt, hogy egy hosszú, több 
hetes élelmezésügyi várakozási 
időt is előírjanak az engedélyez-
tető hatóságok, de a már érésben 
lévő paradicsomállományban ez 
betarthatatlan.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Hovatovább közhelynek számít az az áligazság, hogy minél job-
ban megverik a fákat diószüret alkalmával, annál többet terem-
nek a következő évben. Nem, a diófákról apró, óvatos ütésekkel 
kell leválasztani azokat a terméseket, amelyek maguktól nem 
hullanak le. A durva sérülések ugyanis nehezen forrnak be és az 
ütésektől megsérülnek a termőrügyek is.

Az érett dió zöld burka felreped és elválik a magtól. Ha ez nem 
történik meg, akkor a diót egy-két napig műanyag zsákban kell fül-
leszteni, amelynek hatására a zöld burok leválik. Ha a dió héja bar-
na, nem elég tetszetős külsejű, akkor kádban, dézsában kénezve le-
het kifehéríteni. A megtisztogatott és egy-két napig szikkasztott diót 
padláson vagy kamrában egy rétegben papírra tessék kiteríteni, ne-
hogy megdohosodjék.

Ha a diót megtörik, akkor a csonthéjat ne dobja el, hanem gyűjt-
se össze, mert ez kiváló parazsat ad a flekkensütésnél (a mandula- és 
a mogyoróhéjhoz hasonlóan).

A dió betakarításának 
szabályai

Érési időpontjukat illetően különbséget kell tenni a nyári, az őszi 
és a téli alma-, illetve körtefajták között.

A nyári és őszi fajtákat teljes érettségben, a téli fajtákat a bioló-
giai érettségüket megelőző időpontban szüreteljük. A téli almák ak-
kor válnak szedésre éretté, amikor nagyságuk a fajta szokásos mé-
retének már megfelel és kocsányuk a termőrésztől könnyen elválik.

A színesedés már korántsem ilyen általánosan jellemző szimp-

tómája az érésnek. Egyes almafajták ugyanis már a szedési érettsé-
get megelőző időpontban színesednek; a Jonathán például már korán 
megszínesedik, de a gyümölcs méretei ezt követően még rohamo-
san fejlődnek. Nem jellemző a szedési érettségre a körtefajták színe 
sem, mert a téli fajták héjának sárga vagy pirosán futtatott fedőszí-
ne rendszerint csak huzamosabb tárolás után alakul ki. A mag színe 
sem megbízható bélyege az érettségnek. A korai almafajtákat akkor 
kell szedni, amikor a magjuk még fehér, a késői érésűek magja pe-
dig még az érés előtt megbarnul.

Ne szüreteljük az almát és a körtét túl korán, mert az éretlen gyü-
mölcsök a tárolás folyamán gyorsan fonnyadnak és az utóérés alatt 
az íz- és illatanyagok is kevésbé fejlődnek ki! Viszont túlságosan ké-
sőn se szüreteljünk, egyrészt a nagyobb mértékű hullás miatt, más-
részt azért sem, mert a túlérett alma nyomásra érzékeny és csak rö-
vid ideig tárolható ép állapotban. A későn szüretelt körte húsa tap-
lós, nem aromás.

Alma, körte érik már…

A füge egyike a legkedvesebb déli vendégeinknek. A meleg, na-
pos, védett helyeken, ahol elegendő tápanyaghoz és vízhez is jut, 
az ország egész területén megél, ezért érdemes a szaporításával 
is foglalkozni.

Az érett, elfásodott vesszőiből ősszel készítsen 25 cm hosszúságú 
dugványt. A vessző alsó rügye alatt egy centiméternyi csonk marad-
jon. Ezt a dugványt ültesse el tápanyagban gazdag, laza földbe és gon-
doskodjék ar-
ról, hogy a talaj 
mindig nyirkos 
legyen. A dug-
vány a követ-
kező év őszére 
meggyökerese-
dik és kiültet-
hető az állan-
dó, végleges he-
lyére. 

Még egy-
szerűbb a füge-
vessző bujtatása. Ez a következőképen történik: egy tőből kinövő, 
erős, hosszú, jól beérett vesszőt – az év bármely részében – hajlítson 
le és vezesse a bokor mellett készített 20 cm mély árokba úgy, hogy 
a vessző minél nagyobb része a földben legyen, de a csúcsa a talaj 
felszíne felett maradjon.

A vessző friss hajtást hoz és gyökeret ereszt. Ősszel a gyökeres 
dugvány leválasztható az anyatőről 
és kiültethető.

Hogyan szaporíthatjuk a 
fügebokrot?
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Rovatvezető: Jakab Lajos

Bár több mint fél órán keresztül egé-
szen jól tartotta magát a Minaj FC a 
Vorszkla Poltava elleni idegenbeli mecs-
csen, a nagyobb tudás ellen végül meg 
kellett hajolnia Vaszil Kobin csapata 
számára.

Az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 8. fordulójának többi mérkőzésén 
sem igazán borult a papírforma.

A Vorszkla vendégeként a Minaj FC 
egészen a 37. percig tartotta a gól nélkü-
li döntetlent, ekkor azonban a házigazdák 
légiósa, Kane a zöld-fehéreknek szerzett 
vezetést. A 3 pont sorsa a 74. percben dőlt 
el véglegesen, amikor Csesznakov állítot-
ta be a 2-0 arányú végeredményt.

A listavezető és címvédő Dinamo Ki-
jev csak Cihankovnak a 95. percben bün-
tetőből szerzett találatával tudta legyőzni 
az Olekszandriját, míg az üldöző Sahtar 
Donyeck 5-0-ra nyert a Mariupol elle-
nében.

Eredmények: Vorszkla Poltava – Minaj 
FC 2-0, Dinamo Kijev – Olekszandrija 

Nem volt esély a Vorszkla ellen
1-0, Gyeszna Csernyihiv – Ruh Lviv 1-0, 
Inhulec Petrove – Kolosz Kovalivka 0-2, 
Dnyipro – Veresz Rivne 1-0, Mariupol 
– Sahtar Donyeck 0-5, FK Lviv -- 
Met–iszt Harkiv 0-0, Zorja Luhanszk – 
Csornomorec Odessza 3-0.

A Dinamo Kijev 22 ponttal vezeti a 
tabellát a 19 ponttal második Sahtar előtt.

A 6 pontjával a 13. helyre visszacsú-
szó Minajnak a következő, hétvégén sor-
ra kerülő 9. fordulóban igen nagy szük-
ség lenne a győzelemre a 3 pontjával se-
reghajtó és még nyeretlen FK Lviv elleni 
hazai mérkőzésen.

***
A Magyar Kupában a 3. forduló mér-

kőzéseit rendezték, amelybe már bekap-
csolódtak az NB-I-es csapatok is. A cím-
védő Újpest a másodosztályú Tiszakécske 
vendégeként nyert 3-0-ra, míg az FTC a 
megyei bajnokságban szereplő Hatvan 
otthonában győzött 9-0-ra (érdekesség, 
hogy Uzuni egymaga hatszor volt ered-
ményes…).

Néhány sorban
Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokság 9. fordulójában először vesz-
tett pontot az eddig hibátlanul menete-
lő Metaliszt Harkiv. A 25 pontjával így is 
biztosan listavezető harkiviek a Poliszja 
Zsitomir ellen játszottak 1-1-es döntetlent.

Az 1 pontjával sereghajtó Ungvári FC-
nek most sem sikerült javítania helyzetén, 
ugyanis hazai pályán szenvedtek 2-0 ará-
nyú vereséget a Niva Ternopiltól.

A hétvégén a megyeszékhelyi csapat 
a Hornyák-Szport vendége lesz.

***
Labdarúgásunk harmadik vonalában a 
Munkácsi FC sokáig győztesnek látszott 
a 2. helyezett Cserkaszi elleni hazai ta-
lálkozón, hiszen Vitalij Sumszkij csapa-
ta Tarasz Halasz 49. percben szerzett gól-
jával a 80. minutumig vezetett a vendé-
gek ellen.

Ám ekkor Denisz Dolinszkij egyen-
lített, így egy pontot megmentett csapa-
ta számára.

A soron következő, 10. fordulóban a 
14 pontjával 7. Munkácsi FC szabadna-
pos lesz a 15 csapatos pontvadászatban.

***
A megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság 11. fordulójában az eddig listavezető 
Nagyszőlős FC Huszton futott bele egy ki-
adós vereségbe, és mivel Ilosva is nyerni 
tudott, az ugocsai gárda visszacsúszott a 
dobogó harmadik fokára.

Eredmények: Huszti FC – Nagyszőlős 
4-1, Ilosvai Buzsora – Onokóc 1-0, Irhóc – 
Rahói Kárpáti 4-3. Az FC Polena – Ungvá-
ri Sportiskola találkozót később pótolják.

Huszt vezet 25 ponttal az ugyancsak 
25 pontos Ilosva előtt. Nagyszőlős 23 
pontjával a harmadik.

***
Három fordulóval a bajnokság vége előtt 
még több csapat is odaérhet a dobogó-

ra a Beregszászi Járási labdarúgó-baj-
nokságban.

A 13. fordulóban a listavezető Mező-
gecsei Baktyanec szabadnapos volt, míg 
az üldözők közül Kígyós és Királyháza is 
győzni tudott.

Eredmények: Királyháza – Teszla 
Szőlősvégardó 2-1, Kígyós – Mezővá-
ri 6-0, Fancsika – Tiszakeresztúr 4-2. A 
Beregvidék – Újlak párharcot későbbre 
halasztották.

A 11 mérkőzésen szerzett 26 pontjá-
val vezet a Baktyanec az egyformán 12 
meccsből 24, illetve 21 pontos Kígyós és 
Királyháza előtt. Beregvidéknek 10 mér-
kőzésből 20 pontja van, ami a 4. helyhez 
elegendő.

***
Megkezdődtek a küzdelmek az európai 
labdarúgó kupasorozatokban.

A Bajnokok Ligája első fordulójában a 
Dinamo Kijev hazai környezetben játszott 
gól nélküli döntetlent a Benficával, míg a 
Sahtar Donyeck a moldáv Sheriff Tiraspol 
vendégeként kapott ki 2-0-ra.

Az Európa Ligában a Ferencvá-
ros ugyan vezetést szerzett a Bayer 
Leverkusen vendégeként, de végül 2-1-re 
alulmaradt csoportja legnagyobb favorit-
jának otthonában.

Az Európa Konferencialigában a Zorja 
Luhanszk 3-1-es vereséget szenvedett a 
norvég Bödö/Glint otthonában.

***
Az átigazolási időszak végén újabb nagy 
nevekkel erősített a Ferencváros labda-
rúgó-csapata. A jövőben az FTC-t erő-
síti majd a 16-szoros német válogatott 
Marko Marin, illetve egy régi-új ked-
venc, a 45-szörös bosnyák válogatott, 
Muhamed Besic.

Korábban Besicet egy szurkolói sza-
vazáson az FTC eddigi legnépszerűbb lé-
giósának választották.

A Dinamo a ráadáspercekben 
csikarta ki a győzelmet

Szeptember 19-én éjszaka kigyulladt 
egy famegmunkáló műhely és egy te-
hénistálló. 

A Técsői járásban szeptember 19-én, 
vasárnap éjjel kigyulladt egy fafeldolgo-
zó üzem és egy tehénistálló. A komple-
xum őre sajnos életét vesztette – jelentet-
te az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai me-
gyei főosztályának sajtószolgálata.

Szeptember 19-én 1 óra 03 perckor az 
operatív mentőszolgálat üzenetet kapott 
a técsői járási Dombó (Дубове) faluban 
keletkezett tűzről. A Zavodszkaja utcá-

Halálos tűzeset Kárpátalján
ban egy fafeldolgozó üzem és egy tehén-
istálló épületei gyulladtak ki – olvasható 
a közleményben. A tűzoltók a helyszínre 
érve megállapították, hogy a tűz mintegy 
háromezer négyzetméteres területre ter-
jedt ki. A helyi lakosok is segítettek a tűz-
oltásban. 47 darab szarvasmarhát és egy 
berendezést sikerült kimenteni. A tűz tel-
jes felszámolása reggelig tartott. A tűzol-
tók a helyszínen egy férfi holttestére buk-
kantak, aki az épület őreként dolgozott.

A tűz kitörésének oka és az anya-
gi kár nagyságának megállapítása folya-
matban van.

Szeptember 16án tragikus kimenetelű 
munkabaleset történt megyénk egyik 
településén.

A beregszászi járási Onok községben 
egy férfi szakmai feladatai ellátása köz-

Munkabaleset: internetkábel vezetése közben 
halt meg

ben vesztette életét: internetkábel vezeté-
se közben leesett a létráról. Sajnos a sérü-
lései halálosak voltak.

A tragédia körülményeit a rendvédelmi 
szervek vizsgálják, írja a 0312.ua.

Csütörtökön 21 óra körül az ung-
vári rendőrség bejelentést kapott a 
Zanykovecka utcai közlekedési bal-
esetről.

A helyszínre kiérkezett nyomoza-
ti munkacsoport megállapította, hogy a 
BMW márkájú autó 46 éves sofőrje az 
úttest jobb szélén elütött egy kerékpárost, 
aki a gépkocsival azonos irányban haladt. 

3,49 ppm véralkoholszinttel ütött el egy 
kerékpárost egy férfi Ungváron

Az 57 éves sebesültet a mentők fejsérü-
lésekkel kórházba szállították, számol be 
a pmg.ua.

A sofőr igazoltatása közben megállapí-
tották, hogy vezetés közben alkoholos be-
folyásoltság alatt állt. A Drager-készülék 
3,49 ppm-et mutatott. A rendőrök a jármű-
veket a helyszínről lefoglalták és a rend-
őrség büntetőparkolójában helyezték el.

Técsőn és a járásban ismeretlen szemé-
lyek hívják telefonon a vállalkozókat, 
adja hírül a 0312.ua.

A csalók többek között a 0982032743-
as, 0989263563-as telefonszámokról hív-
ják az érintetteket, és Jevhen Szimaként, 
a Kárpátaljai Megyei Állami Adószolgá-
lat Técsői Állami Adófelügyelőségének 

Ismét csalók követelnek pénzt az adóhatóság 
nevében

vezetőjeként mutatkoznak be. A telefo-
nálók ezután kérik, hogy utaljanak pénzt 
a bankkártyára „a problémák rendezése 
céljából”.

Az adóhatóság arra kéri az állampolgá-
rokat, hogy legyenek óvatosak, és ilyen té-
nyek fennállása esetén lépjenek kapcsolat-
ba a rendőrséggel a 102-es telefonszámon.

A munkácsi határőregység mező ka
szonyi egységének határőrei négy 
migránst vettek őrizetbe az ukránma-
gyar határ mellett.

Jelenlétükről egy helyi lakos tájékoz-
tatta a határőröket, akik azonnal keresési 
akciót indítottak. Akciójukat siker koro-
názta. Hamarosan négy (17, 21, 22 és 33 
éves) férfit találtak az ukrán-magyar határ 
mellett, akiket őrizetbe is vettek.

Az illető személyek semmilyen doku-
mentumot nem tartottak maguknál. Közü-
lük hárman Afganisztán, egy pedig Bang-
lades állampolgárának vallotta magát. Ki-

Migránsokat fogtak el Mezőkaszonynál
derült, hogy valamennyien illegálisan kí-
vántak átmenni Magyarországra. Magyar-
országról ketten Nagy-Britanniába, egy 
Franciaországba, egy pedig Olaszország-
ba ment volna.

A férfiakat a határőrségre vitték, 
hogy jegyzőkönyvet készítsenek a köz-
igazgatási szabálysértésekről. Továb-
bá nyomozást folytatnak az illegális 
csempészet megszervezésében részt 
vevő személyek kilétének megállapítá-
sára – közölte a Ukrán Állami Határőr-
szolgálat nyugati regionális főosztálya 
közösségi oldalán.

Két ungvári és egy munkácsi illegáli-
san működő játéktermet lepleztek le 
a rendőrség munkatársai szeptember 
17-én – tudatta a mukachevo.net inter-
netes hírportál.

A létesítmények kívülről kávézónak 
tűntek. A rendőrség mindhárom helyen 

Három illegális játéktermet számoltak fel 
Kárpátalján

több monitort, elektronikus számítástech-
nikai eszközöket, notebookokat foglalt le. 
Összesen 74 eszközt küldtek vizsgálatra 
tárgyi bizonyíték gyanánt.

A játéktermet működtető személyek 
akár 40 ezer hrivnya pénzbírságra is szá-
míthatnak.

Jogosítvány nélkül, kábítószer hatása 
alatt közlekedett egy VAZ-2107-es tí-
pusú személygépkocsi sofőrje a megye-
székhelyen – írja a zakarpattya.net.ua 
hírportál.

A járőrök a közlekedési szabályok 
megsértése miatt állítottak félre egy sze-
mélyautót szeptember 19-én hajnalban. 
Az iratok ellenőrzése során azonban a 
sofőr idegesen és zavartan viselkedett, 
ezért a járőrök átvizsgálták a gépjármű-

Kábítószer hatása alatt álló sofőrt vettek 
őrizetbe Ungváron

vet. Az autóban három kapszulát találtak, 
amelyek valószínűleg kábítószert tartal-
maztak, valamint eszközöket azok hasz-
nálatához.

Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy 
a 29 sofőr vezetői engedélyét 2021 máju-
sában bevonták. A bírósági döntés meg-
szegése miatt a helyszínre nyomozócso-
portot hívtak. Mivel a férfit egy éven be-
lül másodszor kapták ittas vezetésen, 54 
ezer hrivnya bírságra számíthat.
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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

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

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

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

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

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

Házastárssal együtt is lehetőség van jelentkezni.
Elvárások:

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

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

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

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

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

Lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Egyszobás lakás eladó 
Ungváron. Mob.: +38050-
5215199. 

Ház eladó

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

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

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

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

Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es 
jó állapotban lévő ház. Ked-
vező áron. Mob.: +38050-
5385374. 

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 gázboj-
ler biztosítja. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38050-
6949178. 
Összkomfortos családi 
ház eladó Beregszászban 
az Arany János u. 145/A. 
szám alatt. Mob.: +38095-
6951172. 

Bérlés

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

Autóalkatrész

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

Kerékpár

Új, elektromos háromke-
rekű bicikli eladó egész-
ségügyi okok miatt. Mob.: 
+38099-0764593. 

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. 

Pincért, konyhai kisegítőt és 
mosogatót keresünk az Újlak 
határában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 
Beregszászban bolti elárusí-
tót keresünk. Mob.: +38095-
5711816. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

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

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

Szeptember közepétől szom-
bat-vasárnapra almaszedő-
ket keresek a mezőkaszonyi 
határátkelőhöz közel. Mob.: 
0620-8064941.

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 ma-
gyar nyelvet? Amellett, 
hogy részt veszel a ter-
melési feladatokban, nem 
okoz gondot, hogy ukrán 
nyelven adj át magyar 
munkautasításokat? In-
gyenes 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 -mai l :  we l come@
robotica.hu. 

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

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. 

Takarító kolléganőt fel-
veszünk betanítással: 
1000 Ft/óra, bruttó. Fel-
adatok: üzlet polcainak 
portalanítása, lemosá-
sa; termékek portalaní-
tása, fényesítése; kira-
kati polcok, üvegek tisz-
títása kint és bent; pad-
ló tisztán tartása, felmo-
sása, fényesítése; mos-
dó, zuhanyzó, WC ta-
karítása, teljes fürdő-
szoba; kozmetikai he-
lyiség teljeskörű taka-
rítása; termékek címké-
zése, beárazása; pénz-
tár kezelése; üzlet nyi-
tása, zárása; vásárlók 
teljeskörű kiszolgálása; 
eladói tevékenység is. 
Feltétel: magyar útlevél. 
Jelentkezés: fényképes 
bemutatkozóval és elér-
hetőséggel: faurhada@
gmail.com. 

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. 

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. 

Glettelést, festést vállalok 
Beregszászban és környékén. 
+38097-9294136. 

Régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fa- 
lapátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
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Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Hirdessen!
066-2850283

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.

MCC Kárpátaljai Középiskolai 
Mentorprogramja felvételt hirdet 

A képzés célja a 9–11. osztályos, tehetséges és a jö-
vőjükért tenni akaró kárpátaljai fiatalok mentorálása 
egy iskolai tanévet lefedő program keretében. Az egy 
iskolai tanévet lefedő program keretében személyes 
mentorálásra, szakmai tanácsadásra és készségfejlesz-
tő workshopokra is sor kerül. A program a résztvevők 
számára ingyenes.

A programról
Az MCC Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram 

egy diákprojekt, mely a fiataloktól fiataloknak szóló in-
formációhálózat kiépítésével segít a kárpátaljai diákok-
nak tehetségük kibontakoztatásában. A program mento-
rai a Mathias Corvinus Collegium egyetemista diákjai, 
illetve az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző és az 
MCC Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram alumni 
közösségének tagjai, akik személyre szabottan foglal-
koznak a résztvevő diákokkal. 

A program során lehetőség van a tanulmányi, pályá-
zati és ösztöndíj lehetőségek feltérképezésére, továb-
bá személyre szabott pályaorientációs tanácsadásra is. 
A személyes megjelenéssel járó képzési hétvégéken a 
mentoráltak mélyebb kapcsolatot alakíthatnak ki a men-
torukkal, részt vehetnek különböző készségfejlesztő al-
kalmakon és meghívott vendégek előadásain. A budapes-
ti hétvégén pedig a program szakmai részén túl kiemelt 
figyelmet fordítunk a kikapcsolódásra is. 

A programban részt vevő fiatalok hozzáférést kap-
nak az MCC Középiskolás Programjának e-learning fe-
lületéhez is, ahova heti rendszerességgel kerülnek fel 
videóelőadások, valamint középiskolások számára hasz-
nos szakirodalmak. Az e-learning kurzusok keretében ér-
deklődésük alapján tíz különböző társadalomtudományi 
területre nyerhetnek betekintést a felvettek a felsőokta-
tási jelentkezés előtt. 

A képzési hétvégék tervezett időpontjai:
2021. október 14-15., Beregszász
2022. február 12-13., Budapest
2022. április 29-30., Beregszász
Amennyiben a járványhelyzet nem teszi lehetővé a 

személyes képzési hétvégek megtartását, úgy fel vagyunk 
készülve a programok online lebonyolítására.
Jelentkezés

Jelentkezni egy online űrlap kitöltésével és az alább 
felsorolt dokumentumok csatolmányként való feltölté-
sével lehet, amelynek határideje:

2021. szeptember 26. (vasárnap, 23:59)
A jelentkezés feltétele:
● Kárpátaljai magyar nyelvű középiskolai intézmény-

ben folytatott tanulmányok, főiskolai vagy egyetemi to-
vábbtanulási szándék. 

● Motivációs levél megírása (amelyben a pályázó ki-
tér érdeklődési körére, eddigi eredményeire, és arra, hogy 
miért szeretne a programban részt venni; maximum 1 ol-
dal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 
sorköz, sorkizárt behúzás).

● Tanulmányi versenyeredményeket tanúsító okle-
velek csatolása, amennyiben vannak (utolsó két tanév; 
a versenyeredmények hiánya nem zárja ki a program-
ban való részvételt).

● 2020/2021. évi bizonyítvány beszkennelt feltöltése.
● Jelentkezési lap kitöltése és a fentebb felsorolt do-

kumentumok feltöltése a megadott határidőig: https://
forms.gle/ygzomPiV6dhZ6TkF9

A pályázó vállalja, hogy aktívan részt vesz a képzé-
si hétvégéken, valamint rendszeresen tartja a kapcsola-
tot mentorával, továbbá részt vesz a program végi érté-
kelő megbeszélésen. A beszélgetés során a mentoráltak 
mentorukkal közösen értékelik a tanév során nyújtott 
teljesítményüket, kitérve a sikeresen fejlesztett és a to-
vábbi fejlesztést igénylő területeikre, jövőbeni terveik-
re és céljaikra.

A felvételi követelményeknek megfelelt és kiválasz-
tott legjobb pályázók előre egyeztetett videós interjún 
vesznek részt, melynek során közelebbről megismerjük 
a jelentkezők motivációit, személyiségét. A benyújtott 
dokumentumok és a beszélgetés alapján választjuk ki a 
program résztvevőit.

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Eladó egy fürdőszobai ön-
töttvas kád (csugun). Mob.: 
+38066-5605813. 

Bútor

Beregszászban eladó egy 
megrendelésre készített ko-
mód (1,2x0,45 méter). Mob.: 
095-9023953. 
Három használt szobabú-
tor eladó, akár elemenként is 
választható. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 066-8548536. 
Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 
Beregszászban eladó egy 
kétajtós ruhásszekrény, 
könyvespolc (120x220m), 
tizenkét személyes asztal és 
6 szék, 2x3m-es szőnyegek, 
kisebbek is, egy egyszemé-
lyes ágy és kályhacsempe. 
Tel: 095-9206222. 
Faragott szekrény, 4 ajtós 
ruhásszekrény, ágyfunkciós 
sarokülő eladó Beregszász-
ban. 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 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának 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. 

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.
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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!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

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

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

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

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 teljesen rend-
ben zajlik a Kos csillag-
jegyeknek. Ön ugyan-
is olyan területen reme-

kelni fog, amiről eddig csak ál-
modni, ezért használja ki ezt a 
nagyszerű időszakot az életé-
ben. Gondolkozzon el komo-
lyabban a jövőjével kapcsolat-
ban és tervezgesse a későbbi, el-
érendő céljait. Meglátja, a siker 
teljesen új magaslatát éri el. Ne 
hagyja, hogy a környezetéből 
áradó negativitás kihasson Önre.

A Bika csillagje-
gyek nagyon moz-
galmas hét elé néz-

nek. Mindenképpen dolgoz-
zon a napokban olyan pre-
cízen, amennyire csak tud, 
mert a munkahelyi ellenségei 
bemocskolhatják a jóhírét, és 
lehet, hogy rosszat akarnak 
Önnek. Legyen körültekin-
tő velük szemben. Készüljön 
fel, mert a felettesei felisme-
rik az Önben rejlő készsége-
ket és lehet, hogy előléptetik. 

Ez a hét nagyon jó for-
dulatokat hozhat az Ik-
rek életébe. Azt taná-

csoljuk, igyekezzen megmu-
tatni másoknak is az Önben 
rejlő tehetséget. Ez a felettesei 
és a munkatársai figyelmét is 
felkelti, és egyre jobban érté-
kelik a tehetségét és a készsé-
geit. Itt a remek alkalom egy új 
dologba belekezdenie, amihez 
csodás kilátásai vannak. A csil-
lagok állása is nagyon kedve-
ző hatással lesz Önre.

Egy csodás időszak 
köszönt be a Rák 
szülöttek életébe. A 

magánélete és a szakmája te-
rén is egy teljesen új szintjét 
éri el a sikernek. Törekedjen 
arra, hogy jó benyomást te-
gyen a főnökeire a minden-
napos munkája során. A hé-
ten lehet, hogy fizetéseme-
lésben, vagy előléptetésben 
lesz része. Emellett az elkö-
vetkező hét remek lehetőség 
egy utazás megtervezésére is. 

Ez a hét komoly kihí-
vást jelent az Oroszlán 
csillagjegyek számára. 

Azt érzi, hogy nagyon nehezen 
képes sikereket elérni az életé-
ben. Ne veszítse el a reményt, 
főként azért, mert az élete kis 
idő múlva sokkal jobb fordula-
tokat hoz. Élvezze a munkáját, 
még akkor is, ha nagyon be van 
táblázva a napirendje. Egy mun-
kahelyi félreértés próbára tehe-
ti a belső értékeit, mert a főnö-
ke ok nélkül kritizálja valamiért.

Ezen a héten nagyon 
elfoglaltak lesznek a 
Szűz lelkek, de igye-

kezzen mindig nyugodt és tü-
relmes maradni. Így sokkal 
könnyebben tudja átvészelni 
a nehézségeket. Fontos, hogy 
semmilyen vitába ne keve-
redjen a főnökével az elkö-
vetkező időszakban, messzi-
ről kerülje a szóbeli összetű-
zéseket. Itt a legnagyobb le-
hetőség, hogy jó benyomást 
tegyen a feletteseire.

A Mérleg csillagje-
gyeknek ez a hét na-
gyon kifizetődő lesz. 
Hatalmas sikereket 

képes elérni az életében, 
mind a magánéletben, mind 
pedig a szakmája terén. A 
felettesei nagyon elégedet-
tek lesznek a munkájával és 
nagy eséllyel fizetésemelés-
re is számíthat. Most nagy 
valószínűséggel egy sokkal 
nagyobb házba, vagy lakás-
ba költözhet. 

Az előző hét renge-
teg kihívással szem-
besítette a Skorpió 
lelkeket, a sikereket 

azonban most sem lesz köny-
nyű elérnie. Összpontosítson 
a céljai elérésére és kerülje 
el a negativitást maga körül. 
Az emberi kapcsolatai szin-
tén megsínylik ezt az idősza-
kot. Azonban fontos, hogy ne 
kezdjen bele felesleges vi-
tákba velük, mert azzal csak 
még jobban ront a helyzeten. 

A kitartó várakozása 
végre célba ér ezen 
a héten, kedves Nyi-

las. Ön ugyanis végre min-
dent el tud érni, amit eddig 
szeretett volna az életében. 
Remek hírek jutnak a fülébe 
a napokban egy teljesen is-
meretlen személy által. Azt 
tanácsoljuk, próbáljon vé-
gezni minden felhalmozó-
dott feladatával a munkahe-
lyén, hogy szabadon élvez-
hesse a hétvégét. 

Ez egy remek idő-
szak arra, hogy bele-
vesse magát a közös-

ségi életbe. Ha teheti, min-
denképp adakozzon, vagy 
vegyen rész valamilyen jóté-
konysági rendezvényen, ami-
vel segíthet a rászorulókon. 
Meglátja, mindeközben ren-
geteg embert megismerhet, 
beleértve önmagát is. A ma-
gánélete nagyon jó fordula-
tokat vesz, hiszen megerősíti 
a rokonaival való köteléket. 

Ez a hét nagyon ked-
vező hatással bír a Víz-
öntő csillagjegyek éle-

tére. Ön nagyszerűen teljesít 
a munkahelyén és a felettese-
it is lenyűgözi. A családjával 
való kapcsolata is kiegyen-
súlyozott, hiszen nagyon szo-
ros köteléke van a rokonaival. 
Tegyen egy rövid kirándulást 
a hétvégén – meglátja, ez se-
gíti megtalálni a valódi önma-
gát és az Önben levő képessé-
gekre is fény derül. 

Egy csodás időszak 
vár a Halak csillag-
jegy szülöttjeire. Az 

állandó elkötelezettsége a 
munkája felé nagyon gyü-
mölcsöző lehet. Lehet, hogy 
hamarosan egy előléptetésre 
is számíthat, vagy akár a fi-
zetése is megemelkedhet. A 
főnökeit nagyon elragadtat-
ja, ahogy a munkáját végzi. 
Dolgozzon még keményeb-
ben az elkövetkező napok-
ban és a siker garantált. 

Втрачений військовий квіток АВ № 731129 
Лугинським Військовим Комисариатом Житомирської 
области на ім’я Рудницький Віктор Олегович, 
вважати недійсним.

Olvassa a 
Naplopót!

2021. szeptember 22.
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7. oldal

Fizessen elő a 
Naplopó 

hetilapra a postán!
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A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

2. old.
Európa legveszélyesebb városa 
lett Marseille a migránsok miatt 

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

3. old.
Kétharmaddal tiltották be a burkát 
Svájcban egy népszavazáson

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Kamerákkal fogják figyelni a 
karantén betartását Ukrajnában

2. old..
Csalókra figyelmeztethet a 
Gyija alkalmazás

2. old.
Ukrajnában betilthatják a 
műanyag edények használatát

2. old.
Észt elnök: Ukrajna „fényévekre” 
van az EU-csatlakozástól

 3. old.

Így lehet neked is jól 
szervezett otthonod
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Naftohaz: Ukrajna nagyon 
magas áron importálja a gázt
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Az ukránok több mint 56%-a 
nem tervezi beoltatni magát

3. old.
Új csúcsragadozó 
dinoszauruszfajt azonosítottak

4. old.
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Ezért érdemes 
vadhúst enni!

Manapság viszonylag ritkán, 
ünnepi alkalmakkor kerül te-
rítékre, pedig a vadhús, az ál-
lat életminősége és természe-
tes takarmánya miatt a leg-
fenntarthatóbb és legjobb mi-
nőségű húsok közé tartozik.

Az illat hozzátartozik a 
megjelenéshez, növeli az 
önbizalmat, a személyi-
séghez passzoló parfüm-
kompozíció pedig iga-
zán magabiztossá tesz, 
ezért érdemes alaposan 
megnézni a terméket. 

Egyszerű tippek, melyek 
megkönnyítik a parfümvásárlást

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Szept. 27. ‒ okt. 3.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Horvát ÁdámHorvát Ádám
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A tökmagolaj 4 áldásos hatása: 
kívül-belül jót tesz neked

8 szívbarát innivaló

Őszi tisztítókúra: hozd magad 
harmóniába a természettel

Színpompás falevelek, hűvös reggelek, forralt 
bor, puha takaró, erdei séták, rövidülő nappa-
lok. Vége a nyárnak és vele együtt a természet 
is lassan nyugodni tér. Szervezetünket is meg-
terhelte a legmelegebb évszak, ideje egy gyen-
géd tisztítókúrát beiktatni a dolgos hétközna- 
pokba, hogy felkészülten várjuk a téli hónapokat.

A legjobb, ha olyan növényeket és gyümölcsöket vá-
lasztunk, melyek az évnek ebben az időszakában terem-
nek. Ezzel harmóniába állíthatjuk belsőnket a külső ter-
mészettel. Fontos, hogy a tisztító kúra ne valami kény-
szer legyen, amitől úgy érezzük, napokon keresztül szen-
vednünk kell a kellemetlen ízektől vagy az éhségtől. Ke-
vésbé radikális módszerek közül is választhatunk, pél-
dául át lehet térni néhány napra a húsmentes étkezésre, 
vagy tarthatunk gyümölcs és zöldség napot.

Idénygyümölcsökre vágynak a belső 
szervek is

Az ősz a termékenység tekintetében az év egyik leg-
aktívabb szakasza. A tavasszal színes virágokkal kedves-
kedő gyümölcsfák most vitamindús gyümölcsöket terem-
nek. Ezek közül az egyik legfontosabb az alma. Renge-
teg forma, szín és íz közül választhatunk, ha almára vá-
gyunk. Amellett, hogy desszertként, tízóraiként is fo-
gyasztható, magas a víztartalma, így a sokat emlegetett 
kötelező folyadékpótlást is támogatja.

Kiváló immunerősítő, ezen felül nagyszerű daganatmeg-
előző hatással is rendelkezik azáltal, hogy megköti a bélben 
a rákkeltő anyagokat, így csökkenti többek között a vastag-
béldaganatok kialakulásának lehetőségét is. Mindezen túl-

menően gyulladáscsökkentő és májvédő hatása is ismert.
Az ősz egyik slágergyümölcs a körte. Ha nem a szu-

permarketekben kapható félérett, kőkemény, zöld körtét 
vásároljuk, hanem a puha, napsárga, érett gyümölcsöket, 
akkor nem lehet megunni. A körte rendszeres fogyasztá-
sa csökkenti az elhízás, a cukorbetegség és a szívroham 
esélyét. A rostbevitel legegyszerűbb forrása a gyümöl-
csök és zöldségek fogyasztása. Egy közepes méretű kör-
tében átlagosan 6 grammnyi rost található, amely egy 50 
év alatti nő napi szükségletének egynegyede.

Az őszi zöldségek közül is kiemelkedik a cékla, amit 
már ősidők óta fogyaszt az ember. A cékla kiváló káli-
um-, kalcium-, vas-, szilícium- és magnéziumforrás, de 
tartalmaz rezet, cinket, mangánt, ként, jódot, kobaltot, 
krómot, nikkelt, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, folsavat, 
niacint és biotint is.

A rubinvörös zöldség rendkívül erős vérképző hatású, 
de lázra és székrekedésre is jó hatással van. Az egyre hűvö-
sebb hónapokban kihagyhatatlan zöldség a sütőtök. Nagyon 
finom sütve, krémlevesként, süteményként is (bár ez utóbbi 
kisebb bűnözésnek számít egy tisztítókúra során). A máso-
dik világháborút követő szűkös időkben néptápláléknak szá-
mított, hiszen olcsó és rendkívül laktató zöldségről van szó.

Gyógynövények nélkül nincs eredményes 
őszi tisztítókúra

Méregtelenítő szerveink a vese és a máj. Gyógyteák-
kal tisztíthatjuk ki ezeket a fontos szerveinket. Ha erre a 
célra használjuk őket, reggel éhgyomorra kell egy csé-
szével meginni a választott növényből készült főzetet, de 
többfélét is kombinálhatunk.

Egy liter vízhez egy teatojásnyi gyógynövény bőven 
elég, s legfeljebb egy kevés mézzel édesítsük. A csalán 
ilyen tájt már méteresre nő és elöregszik, levelét tavasz-
szal érdemes gyűjteni, ősszel gyökérzetét jó felhasznál-
ni. Ha azonban nem szeretnénk viszkető csípéseket sze-
rezni, vásároljunk jó minőségű, szárított csalánlevelet.

Pozitív hatásait felsorolni is nehéz. Élénkít, rengeteg 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Éhgyomorra, kú-
raszerűen alkalmazva kimossa a vesehomokot, enyhíti a 
prosztata megnagyobbodást.

Az aranyvessző izzasztó, vizelethajtó, vesetisztító. 
Májbántalmakra is jó a teája, tehát többszörösen is mé-
regtelenít. Fájdalomcsillapító hatását nemrég fedezték 
fel. Az erdei málnalevél teája tonizálja az izmokat, ezért 
minden tisztító kúra fontos része. Várandós nőknek vi-
szont nem javasolt, legfeljebb a szülés várható ideje előt-
ti napokban, hogy rugalmassá tegye a méhfalat.

A hidegen sajtolt tökmagolaj a héjjal 
együtt préselt tökmagból származik, és ál-
talában főzéshez használják.

A dietetikus szerint a legtöbb élelmiszerboltban megta-
lálható olaj mellett tabletta vagy kapszula formájában is ér-
tékesítik egyes egészségügyi üzletekben. Azok, akik egész-
ségügyi előnyei miatt fogyasztják, inkább ezt a kiszerelé-
sét választják a tökmagolajnak. De akár így, akár úgy fo-

gyasztod, különleges íze miatt más okai is vannak, amiért 
érdemes közelebbről megbarátkoznod az egyik legnépsze-
rűbb őszi zöldség magjából sajtolt olajjal.

1. Urológiai egészség
Egy tanulmány megállapította, hogy azok az emberek, 

akik 500-1000 milligramm tökmagolaj-kivonatot fogyasz-
tottak, 12 hét után javulást tapasztaltak a hiperaktív húgy-
hólyag-tüneteiken, beleértve a zavartalan éjszakai alvást is.

Hasonlóképpen egyesek a tökmagolajat alternatív ke-
zelési lehetőségnek vagy kiegészítésnek tekintik a meg-
nagyobbodott prosztata (jóindulatú prosztata hiperplázia) 
kezelésére.

Ez az állapot fájdalmat okozhat és gátolhatja a vize-
let áramlását.

Egy másik tanulmány 47 embert vizsgált meg 12 hó-
napon át, akiknek megnagyobbodott a prosztatája. Azt ta-
lálták, hogy azok, akik amikor tökmagot és palmettoolajat 

szedtek, javulást tapasztaltak az állapotukban, negatív mel-
lékhatások nélkül.

2. Fényes, sűrű haj
Ha egy jó hajnövesztő szert keresel,érdemes lehet kipró-

bálni a tökmagolajat, ami a férfiak hajvesztését is lelassíthatja.
Az Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine folyóirat egyik 2014-es tanulmányában azok a 
férfiak, akik 24 héten keresztül naponta négy 100 milli-
grammos étrend-kiegészítőt szedtek, amelyek tökmagola-
jat és egyéb összetevőket tartalmaztak, 40 százalékkal na-
gyobb szőrnövekedést tapasztaltak, mint a placebo-cso-
portba tartozó férfiak.

3. Egységes bőr, pattanások nélkül
„A tökmagolajnak antimikrobiális hatása is van, és a 

pattanások természetes gyógymódjaként is emlegetik” – 
mondja Patricia Farris, a Sanova Dermatology (Metairie, 
Louisiana, USA) igazolt bőrgyógyásza.

Bár általános elképzelés, hogy biztonságos lenne az 
olajokat közvetlenül a bőrre lehet felvinni, Dr. Farris meg-
jegyzi, hogy kulcsfontosságú, hogy szem előtt tartsuk az 
esetleges kontaktallergiákat, és figyeljük a bőrünk reakci-
óját. Az élelmezési célra árult tökmagolaj helyett inkább 
kimondottan a bőrödre készült, tökmagolajjal gazdagított 
ápoló termékeket kend az arcodra.

4. Segíti a „jó” koleszterint
Kutatások azt is kimutatták, hogy a tökmagolaj, amely 

gazdag telítetlen vagy „jó” zsírokban, elősegítheti a jó szív 
egészségét, valamint potenciálisan segíthet a koleszterin-
szint csökkentésében.

„Vannak olyan kutatások is, amelyek azt sugallják, hogy 
a tökmagolaj segíthet a nők HDL -koleszterinszintjének nö-
velésében” – mondja Gorin. „Egy tanulmány szerint azok-
nak a menopauzán átesett nőknek, akik három hónapig na-
ponta kaptak tökmagolajat, magasabb volt HDL-szintjük 
és alacsonyabb a vérnyomásuk.”

A tökmagolajnak más lehetséges előnyei is vannak. A 
Nutrition and Cancer folyóiratban végzett állatkísérletek 
azt sugallták, hogy segíthet az emlőrák megelőzésében. 
Ennek ellenére jelenleg nincs olyan kutatás, amely alátá-
masztaná ezt az előnyt az emberekben is.

„A folyadékbevitel nagyon fontos” – mondo-
gatják az életmód-tanácsadók. Igazuk van, 
hiszen a szervezeted megfelelő működéséhez 
naponta legalább két litert kell innod. Ko-
ránt sem mindegy azonban, hogy mit. Lé-
teznek olyan frissítők, amelyekkel például a 
szívbetegségeket tudod megelőzni!

Víz
A létező legideálisabb üdítő. Nulla kalória, 100% hid-

ratálás! Ha nem csúszik le könnyen a napi nyolc pohár, né-
hány citrom-, lime- vagy uborkaszelettel teheted finomabbá.

Amennyiben eleve ízesített változatokra hajtasz a bolt-
ban, mindig ellenőrizd a tápértékeket, mert kellemetlen 
meglepetést okozhatnak cukor-
tartalom terén!

Gyümölcslé
Kizárólag 100%-os változa-

tot válassz, amely hozzáadott cu-
kor nélkül készült!

Egyes diéták ezt is feketelistá-
ra teszik a szénhidrát-tartalom mi-
att, ám napi egy pohár kifejezet-
ten egészséges a vitaminok és az 
ásványi anyagok révén.

Léteznek olyan termékek, 
amelyek növelt mennyiségű növényi szterolok révén se-
gítenek csökkenteni a koleszterinszintet és a gyulladások 
mértékét.

Galagonya tea
A szív- és érrendszeri megbetegedések, az agyvérzés és 

bizonyos rákfajták kockázatát egyaránt csökkenti.
Egy 2001-es kutatás szerint a naponta legalább 3 dl-t 

fogyasztók körében 11%-kal alacsonyabb volt a szívroham 
bekövetkezésének esélye.

Sportitalok
Amennyiben rendszeres, megerőltető fizikai tevékeny-

séget végzel – például hetente többször is háromnegyed órá-

nál többet edzel – bátran nyúlj a sportitalokhoz!
Ezek az elektrolit-háztartás helyreállításában is segíte-

nek. Bár nem olyan táplálóak, mint a gyümölcslé vagy a 
tej, sokkal jobbak az egyszerű, cukros üdítőknél.

Rögtön mozgás után fogyaszd őket!

Kávé
Ha nem öntöd tele tejjel és cukorral, naponta maximum 

2 csészényi jót tesz a szívednek.
A kapucsínó, a latte és társaik sajnos valóságos szénhid-

rát- és kalóriabombának számítanak, a legjobb tehát, ha az 
egyszerű feketére voksolsz. Egészségtudatos életmód ese-
tén érdemes kipróbálnod az úgynevezett zöld kávét.

Alkohol
Talán meglep, hogy a szesz is fölbukkan a listán, de 

heti 3-4 pohár vörösbor valóban csökkenti a szív- és ér-
rendszeri betegségek kialakulá-
sának kockázatát.

A rövidektől viszont minden-
képpen érdemes tartózkodnod, 
mert az emésztőrendszered ter-
helése mellett károsítják az agy-, 
illetve az idegsejteket.

Savanyúság
A kereskedelmi forgalomban 

vásárolt savanyúságok leve tele 
lehet tartósítószerrel, a házi ké-

szítésűek azonban rengeteg ásványi anyagot és antioxidánst 
tartalmazhatnak. A cékla és a savanyú káposzta levének 
egyenesen rákmegelőző hatást tulajdonítanak, de a ben-
ne található antioxidánsok a vérkeringésnek bizonyítot-
tan jót tesznek.

A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel 
pozitív következményeire nem kell éveket várnod. Egy-két 
napos megfontolt fogyasztás után energikusabbnak érzed 
majd magad, és észreveszed, hogy szépül a bőröd, a kör-
möd és a hajad.

A méreganyagok könnyebben távoznak a szerveze-
tedből, így emésztőrendszeri panaszaid – például a hasi 
diszkomfort-érzet, a gyomorégés vagy a puffadás – szinte 
azonnal mérséklődnek. Jól hangzik, ugye?



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

Rejtvények2021. 
szeptember 22.16

 kocka

Plusz egy vicc

2021. 37. szám meg   -
fej  tése: A legna -
gyobb bűn, ha az 
ember nem szeret.

Plusz    egy vicc: ... az 
írótollam serceg egy 
kicsit.

Libazsíros pogácsa 
lilahagymával

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

cég flottabővítés miatt 

GÉPKOCSIVEZETő 
MUNKATÁRSAKAT KERES

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

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

AMIT KíNÁLUNK:
▪ Fuvarfeladatok SK-DE, SK-IT viszonylatokban,

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

MUNKABÉR:
 1500-2200 € bruttó

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

Meglepő dolgokra jó a méz
A méz leginkább édesítőszer-
ként ismert, az igazság azon-
ban az, hogy ezen túlmenően 
is számos dologra alkalmaz-
hatjuk a mindennapok során.

Korpásodás ellen
A korpát valójában 

gombásodás okozza, ezért a 
méz antibakteriális és gom-
baölő hatásának köszönhe-
tően megoldást jelenthet 
erre a problémára. Kezel-
jük a fejbőrt higított méz-
zel, ez segít enyhíteni a ki-
pirosodást és a viszketést is.

Immunerősítésre
A mézben sok a poli fenol 

nevű antioxidáns, amely fon-
tos szerepet játszik a szív 
egészségének megőrzésé-
ben és a rákos megbetege-
dések kialakulásának meg-
előzésében. Napi 4 evőkanál 
elfogyasztása már egy hónap 
alatt mérhetően emeli a vér-
ben az antioxidánsszintet.

Sportteljesítmény 
javítására

A méz – például müzli-
szelet helyett –  természe-
tes alternatíva lehet edzés-
nél, ha egy kis extra ener-
giára van szükségünk, mi-
vel hasonló hatással van a 

szervezetre, mint a glükóz.
A memória támogatására

Egy 2011-ben készült 
kutatás szerint a rendszeres 
mézfogyasztás javíthatja a 
menopauza után lévő nők 
szellemi teljesítőképessé-
gét és memóriáját. Napi 20 
gramm méz elfogyasztásá-
nak hatása már néhány hó-
nap után tapasztalható.

Szúnyogcsípésre
A duzzadt, viszkető szú-

nyog- és egyéb csípésekre 
érdemes mézet kenni, mert 
gyulladáscsökkentő hatásá-
nak köszönhetően segíthet 
gyorsan megszüntetni eze-
ket a kellemetlen panaszokat.

Napégésre
A méz a napon leégett 

bőrnek is enyhülést nyújt-
hat – már az ókori Görög-
országban is ismert volt az 
ilyen jellegű hatása.

Sebkezelésre
Antibakteriális és gom-

baölő hatása miatt már a 
régebbi civilizációkban is 
szokás volt mézet kenni a 
sebekre, hogy megakadá-
lyozzák az elfertőződést. 
Nemcsak ebben, hanem a 
seb gyógyulásában is segít.

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 ek. libazsír, 4 dkg élesztő, 1 dl tej, 
1 kk. cukor, 1 egész tojás, 2,5 dl tejföl, 3 tk. Só, 2 közepes fej lila hagyma;

Kenéshez: libazsír; 
Tetejére: 1 kisebb enyhén felvert tojás, magvak (lenmag, naprafor-

gó, szezámmag).
Elkészítése: Az élesztőt a langyos cukros tejben felfuttatjuk. Köz-

ben a hagymát apró kockákra vágjuk és pici libazsíron megfuttatjuk, 
majd hagyjuk hűlni.

A lisztben elmorzsoljuk a zsírt és a többi hozzávalóval együtt össze-
gyúrjuk. Ha nagyon ragadna, 1-2 ek. liszttel javítható. Lisztezett munka-
felületen, kelesztés nélkül kb. 1 cm vastag szögletes formára nyújtjuk, na-
gyon vékonyan megkenjük libazsírral és elterítjük rajta a hagyma 1/3-át.

Az egyik oldalát ráhajtjuk a tészta 2/3 részéig, majd a másik oldalon 
maradt 1/3 részt annak tetejére. Ezután a felső részt hajtjuk a 2/3 részéig, 
a szemköztit pedig annak a tetejére.

Hűtőben pihentetjük kb. 40-50 percig. Ezután ismét kinyújtjuk a tész-
tát. Zsírozzuk, hagymával megszórjuk, újabb hajtogatás, újabb pihente-
tés a hűtőben, majd harmadszorra is megismételjük.

A sütőt 190 fokra előmelegítjük. Jöhet az utolsó (4.) nyújtás, kb. jó 
ujjnyira. 4 cm-es kerek kiszúróval kiszaggatjuk a pogácsákat. Sütőpa-
pírral bélelt tepsibe helyezzük a pogácsákat, tetejüket tojással lekenjük, 
magvakkal megszórjuk. 

Kb. 20-25 perc alatt készre sütjük. Ebből a mennyiségből két nagy 
gáztepsivel, kb. 50 db készült.

A két megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze: 

Pistike reggel elkezd nyöszörögni az ágyban:
– Mama, szeretnék ma itthon maradni, nem ér-

zem jól magam.
– Jaj, fiacskám, mi a bajod, hol nem érzed jól magad?
– …

Kétbetűsek: AR, AZ, 
BI, EB, IL, JR, KZ, RA, RH, 
SK, ZI.

Hárombetűsek: CSÁ, 
ISA, IVI, LEG, MAI, MÓD, 
TÁN, VSZ.

Négybetűsek: ALOE, 
ALTO,  ELEK,  ÉRTE, 
HORN, IKRA, LERÓ, 
LIZI, LOLA, MIND, TULA, 
ZITO.

Ötbetűsek:  ALUDT, 
ÁPOLÓ, BOKOR, DEKÁS, 
DIÉTA, ETIKA, INTIM, 

KENET, MELÁK, MOORE, 
MOROG, SORJA, SZINT, 
SZOBA, TÁRÁZ, TROLI, 
VÉZNA, ZABLA.

Hatbetűsek: ATLASZ, 
GESZTA, JAVULÓ, KE-
SERV, KLÉRUS, LAURIE, 
RASZTA, SIKOLT, SZO-
RUL, TIBOLD.

H é t b e t ű s e k : 
ANATOLE, ÁTOLTÁS, 
BELEÉRT, DALOLÁS, E 
VILÁGI, HÓNAPOS, IRA-
MODÓ, MARÓGÉP, MÁR-
TIKA, MÁSHOVÁ, SZÁZ-
ÉVI, TANTERV, TATA-
ROZ, TEJBOLT.

Kilencbetűsek: HADI-
LÁRMA, ISKOLÁBAN, 
PILLANGÓS. 

Tizenegy betűsek: ÁL-
CSELEKVÉS, GORDON-
KÁZIK, HEKTIKUSSÁG, 
STATÁRIÁLIS.

S02.xls

2 GRAMM GAUSS

1 Z

BECÉZETT ILONA

3

A MÉLYBE

TE ÉS ÉN TONA

N

DAVID 
BOWIE-
IDÉZET

KÉN
HOSSZÚ IDŐ 

MÚLVA
ILYEN ÁSVÁNY A 

KŐSÓ IS

SUGÁR
KIVÁGOTT 
FATÖRZS

NEMERE ISTVÁN 
MŰVE

ÁLMÁBÓL 
HIRTELEN 
ÉBRESZT

… HARRIS - 
SZÍNÉSZ

EGYIDEJŰ 
SAKKJÁTSZMA

FÉL ÁR!
RÉGI BRAZIL 

PÉNZ
KÉTJEGYŰ BETŰ

NOBEL-DÍJAS 
PERZI ÍRÓ 
(MARIO 

VARGAS)

SIEMENS

NÉVELŐ

BRÓDI FESTŐ, 
DEKORATŐR 

(OLGA)

HOGYAN, 
OROSZUL

WALESI 
EREDETŰ NŐI 

NÉV

SZTÁR

ROMÁNIAI 
FOLYÓ

OLIMPIAI 
BAJNOK PÓLÓS 

(PÉTER)

KIPLING 
KÍGYÓJA

CSOPORTTAG!

ZOKOG

ZORRÓ JELE

MARÓ 
FOLYADÉK

EURÓPAI FOLYÓ

JAPÁN DRÁMAI 
MŰFAJ

SAJTDARAB!

BERLIN 
CENTRUMA!

UKRÁN VÁROS

ANGOL KFT

HOSSZÚ IDŐN 
KERESZTÜL

OROSZ IGEN

SZÍNÉSZNŐ 
(MÁRTA)

BOLZANO 
RÉSZE!

KOSZTOLÁNYI 
ALAK (KORNÉL)

CSÚNYA 
(TÁJSZÓ)

LATIN 
BÚCSÚSZÓ

RANGJELZŐ 
ALŐTAG

NYELVÉSZ 
(LÁSZLÓ)

DEZOXIRIBO-
NUKLEINSAV

FOSZFOR

MANGÁN

KÁLIUM

KÁBÍTÓSZER

PÁRIZS 
CENTRUMA!

IDEGEN 
MŰVÉSZET

ALUMÍNIUM

HARAP A HAL

BOLDOGSÁG 
RÉSZE !

ERESZ 
FEDEZÉKÉBE 

HÚZÓDIK

FÉLSZ !

ÚJSÁGRA 
ELŐFIZET

MÉLYBE 
POTTYANT

Magyarországra, Hantosra 
mezőgazdasággal (lótenyésztéssel és 

marhatenyésztéssel) foglalkozó cégünk 
munkatársakat keres 

LOVÁSZ ÉS KARBANTARTÓ
munkakörbe

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos 
munkavégzés

- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér

Jelentkezni lehet: 
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com


