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Ahol magyar szív dobog
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Várunk a szigetvári
konzervgyárba!

12 órás munkarendbe, 2 műszakba, 
műszakpótlékokkal. A szállást az üzemterületen 
biztosítjuk, így 300 méterre lakhatsz a 
munkahelyedtől.  
Amint megnyílnak a határok, mi biztosítjuk az 
utazásod Magyarországra. 

Ahova várjuk jelentkezésed:
● Betanított és gépkezelő munkakör
● Szakmunka:

○ Targoncavezető
○ Élelmiszertartósító
○ Savanyító és konzervgyártó

gancsos.janos@viapangroup.com

Munkalehetőség
Magyarországon!
Nettó 8.854 Ft - 13.004 Ft közti bérek!

Jelentkezz!
+380 99 3 452 452

Eladó háza, lakása?
Ha nÁlunK HIrdEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

a paradicsom 
sztolburja

A mai hatvanasok-het-
venesek értelmisége 

nosztalgiával emlékezik 
vissza azokra az időkre, 
amikor a városainkban, 
nagyobb településeinken 
lévő könyvesboltokban 
szabadon válogathattak 
a magyar nyelvű tudo-
mányos, szak- és szép-
irodalmi művek között, 
s szinte fillérekért jut-
hattak hozzá a világiro-

dalom klasszikusaihoz. 
Magánkönyvtáruk állo-
mányát abban az időben 
alapozták meg. Emellett 
magyarországi lapokra, 
folyóiratokra is elő le-
hetett fizetni. Aztán jött 
egy ínséges időszak, ami-
kor Kárpátalján semmi-
lyen magyar nyelvű ki-
adványhoz nem lehetett 
hozzájutni. 

A száz évvel ezelőtt a Tri-
anonban aláírt béke-

diktátum kegyetlenül meg-
csonkított egy országot, ha-
tárokat húzott testvérek 
közé. Mégis, a nyelvéből 
és kultúrájából erőt merí-
tő magyarság e történelmi 
tragédia után is képes volt 
a nemzeti megújulásra, bi-
zonyítva összetartozását. 

A Magyar Országgyű-
lés tíz évvel ezelőtt a tria-
noni békeszerződés meg-
kötésének napját a nem-
zeti összetartozás napjává 
nyilvánította, 2020-at pe-
dig a Nemzeti összetartozás 
évévé. Erre az esemény-
re számtalan nagyszabá-
sú rendezvénnyel készült 
a Kárpát-medence és a vi-
lág magyarsága, ám a ko-
ronavírus-járvány mind-
ezt felülírta. A tömegren-
dezvények elmaradnak, de 
június 4-én harangok zúg-
nak, tüzek gyúlnak majd. 

Trianon emlékére
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Elejét lásd az 1. oldalon

Harangok zúgnak, 
tüzek gyúlnak

Trianon emlékére

Minden jó érzésű magyarnak 
fáj Trianon. Mégsem siránkoznunk 
kell a múlt felett, hanem az össze-
tartozásunkat hangsúlyozni. A ka-
rantén miatt a tervezett nagyszabá-
sú események elmaradnak, vagy 
valamikor később lesznek megtart-
va, de ezen a napon is emlékezhe-

tünk együtt. A Magyar Református 
Egyház Zsinatának Elnökségi Ta-
nácsa például arra hív, hogy június 
4-én délután fél ötkor (a szerződés 
aláírásának időpontjában) kondul-
janak meg a református templomok 
harangjai (május 22-én, a magyar 
reformátusok egységére emlékez-
tek hasonlóképpen). A Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének el-
nöksége is felkér minden Kárpát-
medencei egyházközséget és gyü-
lekezetet – felekezettől függetlenül 
–, hogy 2020. június 4-én magyar 
idő szerint 16 óra 30 perckor száz 
másodpercig szólaltassa meg temp-
loma, imaháza harangját mementó-
ként Trianon százéves évfordulójá-
ra. „A harangszó után mondjunk el 
egy Miatyánkot a magyar nemzet 
egységéért és a keresztény/keresz-
tyén hit védelmében, kapcsolódva 
ezzel a nemzeti összetartozás évé-
hez” – olvashatjuk a felhívásban. 

A Kárpátaljai Magyar Cser-

készszövetség (KáMCSSZ) pedig 
arra hív, hogy ezen a napon gyújt-
suk meg az összetartozásunk tüzét 
szerte a világban. Kezdeményezé-
süket egyébként felkarolta a Ma-
gyar Cserkészszövetségek Fóruma 
és tagszervezetei is. Erről a prog-
ramról kérdeztük Popovics Pál el-
nököt.

– A KáMCSSZ-nek nem ez az 

első ilyen összmagyar akciója. A 
millecentenárium alkalmából már 
szerveztek egy máglyagyújtást a 
Kárpátok gerincére, a valamikori 
ezeréves határra…

– Idén egy hármas kerek évfor-
duló adta a tűzgyújtási akció ötle-
tét: 1000 éve épült ki a keresztény 
magyar államiság Szent István ki-
rályunk vezetésével, 100 éve írták 
alá Trianonban a békediktátumot, 
amikor szétesett ez az ország, és 
10 éve a Magyar Országgyűlésnek 
köszönhetően a szétszóratottságban 
élő magyarok újra a magyar nem-
zet tagjainak tarthatják magukat in-
tézményesen is, hisz a magyar ál-
lampolgárság felvételére lett lehe-
tőségük. Ezt a hármas kerek dátu-
mot hoztuk egybe, és az akciónak a 
logójába is ezt tettük bele. 

– Miről is szól ez az akció? 
– Arról, hogy egy időben, egy-

szerre a világ minden táján, aki így 
szeretné kifejezni a nemzethez való 

tartozását, az gyújtson tüzet. An-
nak nincs jelentősége, hogy mek-
kora ez a tűz, s annak, sem, hogy 
hol rakja meg a tüzet, akár há-
rom szál gyertyával is becsatla-
kozhat ebbe az akcióba. A hely-
színnek sincs jelentősége, lehet 
az a hegyekben, folyó-parton, te-
reken, templomkertben, a csalá-
di udvarban, a kertben stb. A lé-
nyeg, hogy kis közösségekben 
nagyon sok tüzet rakjunk bará-
tokkal, ismerősökkel, családtag-
okkal. Esetleg mondjunk el kö-
zösen egy imát, énekeljük el a 
Himnuszt és beszélgessünk. 

– Hogyan lehet bekapcso-
lódni az akcióba?

– Létrehoztuk a gyujtsukmeg.
ma weboldalt, itt rövid regisztrá-
ció után lehet csatlakozni a kez-
deményezésünkhöz, s itt bejelöl-
hetjük a tűzgyújtásunk helyét is. 
Nagy örömmel tölt el bennünket, 
hogy hatalmas az érdeklődés, 
egyre több lángnyelv piktogram 
jelenik meg a térképünkön, ami 
azt jelenti, folyamatosan csatla-
koznak az emberek és megjelö-
lik azokat a helyeket, ahol tüzet 
fognak gyújtani. (Egyébként a 
nagy látogatottság miatt túlter-
helt lett az oldal, lapzártánkor 
nehéz volt megnyitni. Legutóbb, 
amikor sikerült, már 29 ország-
ból közel 623 településről több 
mint 1061 tűzrakóhelyet jelöl-
tek be, a szerk.)

– Mikor lesz ez a tűzgyújtás?
– Szeretnénk, ha június 4-én 

20 óra 20 perckor az összetarto-
zás tüze egyszerre lobbanna fel 
a világ legtöbb helyén, ahol ma-
gyarok élnek. És itt nem ér majd 
véget a történet. Arra buzdíta-
nánk mindenkit, hogy a tüzek 
meggyújtása után készítsenek 
fotót vagy videofelvételt, esetleg 
írjanak pár gondolatot ennek az 
eseménynek kapcsán, s azt tölt-
sék is fel a weboldalra. Ezekből 
aztán egy gyűjteményt hoznánk 
létre, amelyben nemcsak a tűz-
gyújtó nevét vagy a szervezet 
logóját és települést jelenítenénk 
meg, hanem a helyszínen készí-
tett felvételeket, a hozzá fűzött 
gondolatokat is. 

Csatlakozzunk hát mind 
többen az Összetartozásunk 
Tüze akcióhoz, hogy június 
4-én, ha ránézünk erre a tér-
képre, tele legyen sok pici ma-
gyar lángocskával. 

Marton Erzsébet

Ezt az államfő azon a sajtótá-
jékoztatón jelentette ki újságírói 
kérdésre válaszolva, amelyet Ki-
jevben tartott beiktatásának egy-
éves évfordulója alkalmából. 
„Mindenkinek tudnia kell a(z 
állam-)nyelvet. Sokak számára 
az ukrán nem anyanyelv, mint 
például a beregszásziaknak, 
de nekik is tudniuk kell az uk-
rán nyelvet. Magyarországgal 
évek óta nincs kapcsolatunk, 
és éppen a történelmi örökség 
és a nyelvi kérdés miatt blok-
kolják az EU- és a NATO-tag-
ságunkat” – idézte Zelenszkijt 
az Ukrajinszka Pravda hírportál. 
„Orbán úr egy éve keresi egy ta-
lálkozó lehetőségét velem. Mond-
tam, hogy kész vagyok erre az 
alapvető fontosságú találkozóra, 
amelyen szeretném, ha aláírnánk 
egy mindenre kiterjedő memoran-
dumot: a biztonsági helyzetről, az 

Zelenszkij kész találkozni Orbán Viktorral és 
rendezni a két ország közti vitás kérdéseket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy kész találkozni Or-
bán Viktor magyar miniszterelnökkel, és szeretne egy memorandu-
mot aláírni vele a két ország közti vitás kérdések rendezéséről.

egymás iránti tiszteletről, a történe-
lem tiszteletben tartására vonatko-
zóan. Egyelőre nem egyszerű a kap-
csolatunk Magyarországgal, de úgy 

gondolom, hogy ezt a kérdést a kö- 
zeljövőben megoldjuk” – tette hoz-
zá az elnök.

A hírportál emlékeztetett arra, 
hogy egy márciusban tett bejelen-
tés szerint Orbán Viktor elfogadta a 
meghívást egy ukrajnai látogatásra. 
Az Ukrajinszka Pravda visszautalt 
arra is, hogy Szijjártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter 

február eleji kijevi látogatásakor 
megállapodtak egy Zelenszkij-
Orbán találkozó feltételeiről. Ak-
kor arról volt szó, hogy a csúcs-
szintű találkozót még megelőzi a 
két ország kormányközi együtt-
működési bizottságának ülése, 
amelyen elsősorban gazdasági 
kérdéseket vitatnak meg.

A magyar-ukrán viszony a 
2017-ben elfogadott ukrán okta-
tási törvény, különösen az abban 
lévő nyelvi cikkely miatt romlott 
meg. Magyarország és a kárpát-
aljai magyar szervezetek első-
sorban azt kifogásolják, hogy a 
nemzetiségi iskolákban az ötö-
dik osztálytól elrendeli a tartár-
gyak többségénél az áttérést az 
ukrán nyelvű oktatásra, ami sze-
rintük sérti a kisebbségek már 
megszerzett jogait.

Budapest a törvény elfogadá-
sa óta blokkolja az Ukrajna-NA-
TO Bizottság nagykövetinél ma-
gasabb szintű tanácskozásait.

MTI

Ukrajna körülbelül július köze-
pére nyithatja meg teljesen ha-
tárait szomszédaival – közöl-
te Arszen Avakov belügyminisz-
ter, akit az UNIAN hírügynökség 
idéz a kormány hivatalos webol-
dala, az Urjadovij Portal nyomán.

A belügyi tárca vezetője hang-

súlyozta, hogy fokozatosan nyíl-
nak meg az átkelőhelyek az Európai 
Unió határain. Döntöttek 66 határ-
átkelő megnyitásáról a Lengyelor-
szággal, Magyarországgal, Szlová-
kiával, Romániával és Moldovával 
közös határon.

„Kétoldalú kapcsolatban állunk 
partnereinkkel, figyeljük, milyen 
szabályok vannak náluk érvényben, 

Avakov július közepére várja a teljes 
határnyitást a szomszédokkal

s lépésről lépésre nyitjuk meg az át-
kelőhelyeket. De jelenleg csak az 
utazhat Romániába vagy Lengyel-
országba, aki rendelkezik ezen or-
szágok útlevelével, vagy letelepe-
dési engedélye van. Arra számí-
tunk, hogy ez a rendszer körülbelül 
július közepén megváltozik, s tel-

jes egészében helyreállhat a forga-
lom” – jelezte Avakov.

A belügyminiszter ezenkívül 
úgy vélte, hogy Ukrajna a karan-
ténból kivezető „lágy lépések” kö-
zepette fog élni mindaddig, amíg 
meg nem születik a koronavírus el-
leni oltóanyag, s a betegség garan-
tált gyógymódja.

unian.ua/Kárpátalja

A következő hónaptól Ukrajna 
területén bevezetik a forgalom-
figyelő kamerákat, így a szabály-
sértőkről fotó- és videofelvétel is 
készül majd.

Az ezzel kapcsolatos döntést 
május 20-án fogadta el a Minisz-

Június 1-től fotón és videón rögzítik a 
közlekedési szabálysértéseket

teri Kabinet. Az országban ösz-
szesen 700 rendszer fog felügyel-
ni a forgalomra. A rendelet elfo-
gadását követően a kamerák el-
helyezésének címeit is közzéte-
szik majd.

mukachevo.net

Az ukrán oktatási törvény eseté-
ben nem, ám a nyelvtörvénynek 
a magyar kisebbséget érintő ren-
delkezéseiben enyhülés várha-
tó a tervezett Orbán-Zelenszkij 
találkozó nyomán – jelentette ki 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia Társadalomtudományi In-
tézetének Ukrajna-szakértője az 
M1 aktuális csatorna hétfői mű-
sorában.

Fedinec Csilla emlékeztetett: 
Volodimir Zelenszkij ukrán állam-
fő kifejezte szándékát, hogy kétol-
dalú találkozó keretében rendez-
né a magyar-ukrán viszonyt Orbán 
Viktor magyar miniszterelnökkel. A 
tárgyaláson a nyelvtörvénynek első-
sorban a magyar nyelvű sajtót hát-

Szakértő: enyhülhet az ukrán 
nyelvtörvény egy ukrán-magyar 

csúcstalálkozó nyomán
rányosan érintő rendelkezéseinek 
enyhítésére kerülhet sor – tette hoz-
zá. Mint mondta: az ukrán-magyar 
viszonyt jellemzi, hogy Zelenszkij 
hivatalba lépése óta valamennyi 
„fontos” ország vezetőjével, illet-
ve az Ukrajnával szomszédos orszá-
gok vezetőivel is találkozott. Ez alól 
csak Magyarország kivétel.

Arról is szólt, hogy a korábbi ál-
lamfő, Petro Porosenko, illetve a ko-
rábbi amerikai alelnök, Joe Biden kö-
zött korábban lezajlott beszélgetést 
rögzítő és korrupció gyanúját felvető 
hangfelvétel nyilvánosságra hozásá-
nak célja az ukrán-amerikai viszony 
aláásása. Ez egyértelműen Oroszor-
szág érdeke – mondta a szakértő.

MTI

A védőmaszk viselése és a társa-
dalmi távolságtartás továbbra is 
az ukránok mindennapi életében 
marad, még karantén után is – je-
lentette ki egy sajtótájékoztatón 
Makszim Sztepanov egészségügyi 
m i n i s z t e r, 
írja a Golos.
ua hírportál.

E l m o n -
d á s a  s z e -
rint Ukrajna 
j á r v á n y v é -
delmi straté-
giát válasz-
t o t t ,  m i v e l 
n e m  c s ö k -
kent jelentő-
sen az előfor-
dulási arány, 
egy hónapja 

Ukrajnában továbbra is marad a 
szájmaszkviselés és a társadalmi távolságtartás

ugyanazon keretek között inga-
dozik – napi 350–550 eset. Vala-
mennyien nagyon szeretnénk, ha 
csökkenne már az új megbetege-
dések száma és eltörölhetnénk 
minden korlátozást, mondta.
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Fotó: MTI/Komka Péter

A dokumentum aláírását 
megelőző megbeszélésen részt 
vett Petruska István, a Bereg-
szászi Járási Közigazgatás el-
nöke is. A felek az Ökumeni-
kus Segélyszervezet elmúlt év-
tizedekben végzett ukrajnai hu-
manitárius segítségnyújtásáról 

és a két ország járványhelyzet-
ben kiemelkedő együttműkö-
désről tanácskoztak. Kárpátalja 
kormányzója nagy elismeréssel 
szólt a magyar szervezet munká-
járól, különös tekintettel a jelen-
legi COVID-19 járványhelyzet-
ben, szoros kormányzati együtt-
működésben megvalósított se-
gélyprogramokra. Megerősítet-
ték azt a törekvést, hogy a hu-
manitárius akciók mellett a jár-
ványkezelés magyarországi ta-
pasztalatainak átadása is fontos 
segítséget jelenthet a következő 
időszakban Kárpátalja számára.

Hangsúlyozták, hogy az 
együttműködési memorandum új 
szakaszt nyithat a segélyszerve-
zet Kárpátalján végzett munká-
jában, miután a segítő tevékeny-
ség minden korábbinál szoro-
sabb és gördülékenyebb együtt-
működésben valósulhat meg. A 
megállapodás szerint az együtt-
működés több területre is kiter-
jed, úgy mint a lakosság életkö-
rülményeinek javítása, szociális 
és egészségügyi védelme; a hu-
manitárius és társadalmi terüle-
tek fejlesztését segítő projektek 

Együttműködési megállapodást írtak alá  
Új fejezet kezdődik az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai munkájában

Együttműködési megállapodást írt alá Lehel László, az Ökume-
nikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Olekszij Petrov, Kárpát-
alja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal új elnöke és Gerevich 
János, a Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője május 
21-én, Ungváron. 

végrehajtása; és a rászoruló csalá-
dok, a fogyatékkal élők és az egye-
dülálló idős emberek kiemelt tá-
mogatása.

 A memorandum kiemelten em-
líti a koronavírus elleni küzdelem-
ben való együttműködést, melyben 
az Ökumenikus Segélyszervezet a 

március óta eltelt időszakban Kár-
pátalján is jelentős szerepet vállalt: 
fertőtlenítőszereket, maszkokat, 
kesztyűket és immunerősítő szere-
ket adományozott egészségügyi és 
szociális intézményeknek, valamint 
magánszemélyeknek, továbbá több 
ezer élelmiszer- és higiénés csomag-
gal segítette a lakosságot. Az Öku-
menikus Segélyszervezet juttatta 
el a magyar kormány nagymértékű 
COVID-19 védőeszköz támogatá-
sát is, melyből kárpátaljai kórházak, 
gyermekkórházak, infektológiai 
gyógyintézet, kardiológiai intézet, 
mentőszolgálat, idősotthon valamint 
családorvosok részesültek. A követ-
kező időszakban további 5000 idős-
korú, nagycsaládos, hátrányos hely-
zetű család, gyermekét egyedül ne-
velő szülő, fogyatékkal élő, illetve 
egészségügyi dolgozó részesül élel-
miszer- és higiénés csomag ado-
mányban. A segélyszervezet tervezi 
a járványhelyzettel kapcsolatos hu-
manitárius segítségnyújtásának ki-
szélesítését Kárpátalján, valamint 
segíteni Herszon és Zaporizzsja me-
gyékben is.

A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet 18 éve rendelkezik állan-

dó képviselettel Ukrajnában. A 
segélyszervezet mind Kárpátal-
ján, mind pedig Kijevben hiva-
talosan bejegyzett, egész Ukraj-
nára kiterjedően végzi jószolgá-
lati munkáját. Eddigi szerepvál-
lalásának értéke meghaladja a 2 
milliárd forintot, közvetlenül se-
gítséget nyújtva több mint 200 
ezer embernek. A segélyszerve-
zet programjait Magyarország 
kormánya mellett a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a Hungary Helps Ügy-
nökség, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége, valamint nemzetközi 
(ACT Alliance, Európai Unió) és 
hazai szervezetek, önkormányza- 
tok, vállalatok és magánadomá-
nyozók támogatták. Kárpátalján 
az elmúlt évek során a segély-
szervezet Beregszászi Fejlesztő 
Központján keresztül folyamato-
san támogatta a rászoruló lakos-
ságot. Ez a támogatás elsősorban 
munkaerő-piaci fejlesztést, gyer-
mekeknek biztosított fejleszté-
si programokat, jogi és szociális 
tanácsadást, akkreditált szakkép-
ző programokat és humanitárius 
segélyezést foglal magában, va-
lamint korábbi programjai kere-
tében létrehozott egy ukrajnai ci-
vil szervezetekből álló hálózatot 
is. Beregszászon Biztos Kezdet 
Házat és Tanoda programot mű-
ködtet a segélyszervezet, melyet 
rendszeresen közel 100 gyermek 
látogat, továbbá óvodák építését, 
illetve felújítását valósítja meg.

Az Ökumenikus Segélyszer-
vezet mintegy 65 ezer ukrajnai 
belső menekültnek nyújtott hosz-
szú távú humanitárius segítséget 
a 2014-ben kezdődött fegyve-
res konfliktus nyomán Ukrajna 
10 régiójában. 2019-ben a csalá-
don belüli erőszak áldozatainak 
egészsége és életének megőrzé-
se céljából krízisközpont kiala-
kítását és működési feltételeinek 
biztosítását, fejlesztését támogat-
ta Herszonban. Az elhúzódó há-
borús helyzet nyomán kialakult 
gazdasági válság miatt rendkívüli 
segélyprogramokat indított a kár-
pátaljai rászoruló lakosság meg-
segítése érdekében is.

Az Ökumenikus 
Segélyszervezet 

kommunikációs osztálya

Az ülésszak elején Sin József, 
a Beregszászi Járási Tanács el-
nöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, tájékoztatójából kiderült, 
hogy a 34 fős képviselői testü-
letből 21-en jelentek meg.

Első és legfőbb napirendi 
pontként a Beregszászi járás ok-

tatási intézményei igazgatóinak 
kinevezésével kapcsolatos pá-
lyázatok elbírálásáért felelős bi-
zottság személyi összetételének 
a jóváhagyása, illetve a pályáza-
ti kiírás szabályainak módosítása 
szerepelt terítéken. Mindez azért 
vált időszerűvé, hogy az iskolák 
igazgatóinak kinevezését elbírá-
ló pályázati szabályok a nemrég 
elfogadott középfokú oktatásról 
szóló törvény követelményeinek 
is megfeleljenek. 

A Járási Közigazgatási Hiva-
tal Oktatásügyi Osztályának a ve-
zetője, Lengyel László tájékoz-
tatójában megnevesítette a kér-
désben érdekelt bizottság szemé-
lyi összetételét, melynek elnöke 
Bimba Ferenc, a közigazgatási 
hivatal elnökhelyettese, helyet-
tese pedig Fodor Gyula, a tanács 
KMKSZ frakciójának képvise-

Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

Május 20-án került lebonyolításra a Beregszászi Járási Tanács 
sorrendben 27., és zsinórban harmadszor soron kívülinek meg-
nevezett ülése, amelynek ezúttal mindössze négy napirendi pont-
ja volt. Hosszú idő után először fordult elő, hogy a megvitatásra 
felterjesztett pontok között nem szerepelt egészségügyi témakört 
érintő kérdés. Ennek ellenére a teremben helyet foglalók most is 
igyekeztek szigorúan betartani az utóbbi hónapokban megszo-
kott járványügyi szabályokat.

lője lett. Rajtuk kívül helyet kap-
tak még a bizottságban a járási ta-
nács frakcióinak küldöttei, illet-
ve a járás oktatásügy szakembe-
rei is. A napirendi pontot a kép-
viselők egyhangúlag fogadták el.

A többi kérdések között sze-
repelt még a 2020-as költségve-

tésbe beiktatott módosító változ-
tatások elfogadása, a járási ta-
nács épületegyüttesének fenn-
tartását elősegítő fejlesztési be-
ruházások jóváhagyása és egy 
képviselői beadvány. Ez utób-
biban a járási tanács képviselői 
testülete Kárpátalja kormányzó-
jához, Olekszij Petrovhoz, illet-
ve Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, 
Péter Csaba, és Tóth Miklós me-
gyei képviselőkhöz fordul az ál-
taluk katasztrofális állapotúnak 
nevezett Beregszász – Kövesd 
útszakasz javításának érdekében. 
Ígéret hangzott el, hogy még az 
idén útjavításra kerül majd sor a 
Zápszony – Rafajnaújfalu, Be-
regszász – Déda, illetve a Bereg-
szászt Macsola és Borzsova irá-
nyából érintő úgynevezett körjá-
rati szakaszon is.

(tamási)

A tesztírás megkezdése előtt 
megmérik a vizsgázók és a lebo-
nyolításba bevont sze-
mélyek testhőmérsék-
letét, s megvizsgálják, 
hogy mutatják-e lég-
zőszervi megbetege-
dések tüneteit. A teszt-
írásban csak azok ve-
hetnek részt, akiknek a 
testhőmérséklete nem 
haladja meg a 37,2 fo-
kot, nem mutatják lég-
zőszervi megbetege-
dések tüneteit (köhö-
gés, orrfolyás, torok-

ZNO: Csak az egészségesek 
írhatnak tesztet

A külső független értékelésen (ZNO), az egységes felvételi vizsgán 
és az egységes szakmai felvételi teszten csak azok a személyek ve-
hetnek részt, akiknek testhőmérséklete nem haladja meg a 37,2 
fokot, nem mutatják légúti megbetegedések tüneteit és védőmasz-
kot viselnek – jelentette az UNIAN hírügynökség az Oktatási és 
Tudományos Minisztérium sajtószolgálata nyomán, amely ismer-
tette a vizsgák lebonyolítására vonatkozó, a járványhelyzet miatt 
megfogalmazott ajánlásokat.

fájás, általános gyengeség), továb-
bá viselnek maszkot vagy légszű-

rőt, amelyek eltakarják az orru-
kat és a szájukat.

A tesztírásra kijelölt helyek-
nek egyebek mellett a következő 
követelményeknek kell megfe-
lelniük: a résztvevők közötti tá-
volságnak legalább 1,2 méter-
nek kell lennie; az épület bejá-
ratánál lehetőséget kell biztosí-
tani a kézfertőtlenítésre; a mos-
dókat folyékony szappannal és 
papírtörülközővel kell ellátni; 
a tesztírás során – jó idő ese-
tén – javasolt ablakot nyitni zárt 
bejárati ajtó mellett; az épületbe 
nem léphetnek be kísérő szemé-
lyek – a rokkantak kísérőinek 

kivételével; a teszt-
írás előtt és után leg-
alább 30 percig szel-
lőztetik a helyisége-
ket, a tesztírás után 
fertőtlenítenek.

A külső független 
értékelésre június 25. 
és július 17. között 
kerül sor. A vizsga-
eredményeket július 
29-ig teszik közzé.

unian.ua/
Kárpátalja

Ismét vizsgázhatnak vezetői engedélyre 
Ukrajnában

A vizsgázókat arra kérik, hogy 
vedőmaszkokban jelenjenek meg.

Ukrajnában a karantén gyengü-
lésének részeként a Belügyminisz-

térium szolgáltató központjai meg-
kezdték a vezetői engedélyek gya-
korlati vizsgáit. 

A járművezetőket arra kérik, 
hogy maszkokban jelenjenek meg 
– írja az RBC Ukraina hírportál a 
Belügyminisztérium Facebook-
oldalára hivatkozva.

A Belügyminisztérium szol-

gáltató központjai visszaállítják 
a járművezetési képességekkel 
kapcsolatos gyakorlati vizsgák 
levezetését.

A vizsgázni kivánóknak telefo-
non kell beiratkozniuk. Az elméle-
ti vizsga eredménye három hónapig 
érvényes, de a 2020. március 19. és 
május 21. közötti időszakot ebben 
az esetben nem veszik figyelembe.

A karantén továbbra is fennáll, 
tehát ne felejtsék el a vedőmaszkot!  
– áll a bejegyzésben.

Napirenden az útjavítás



2020. 
május 27.4 tükör

Elejét lásd az 1. oldalon
„Ki olyan az istenek között, 
mint te vagy, Uram? Ki olyan 
felséges, mint te vagy szent-
ségedben? Dicső tetteiben fé-
lelmetes, csodákat cselekvő.” 
(2Móz 15,11)

Mielőtt elérték volna a ten-
gert, a vándorló zsidók több 
megpróbáltatásnak ki voltak 
téve. Lázadoztak Mózes ellen: 
„Hát nincsenek sírok Egyiptom-
ban, hogy ide, a pusztába hoz-
tál minket meghalni? Nem meg-
mondtuk neked, hogy hagyj bé-
két nekünk, hadd szolgáljunk az 
egyiptombelieknek, mert jobb lett 
volna szolgálnunk, mint a pusztá-
ban meghalnunk?!”

Megnyílik előttük a tenger, át-
mennek a másik partra, és a sze-
mük előtt Egyiptom üldöző sere-
ge belepusztul a tengerbe. Nos, 
hát akkor dicsérjük az Istent, most 
már magasztaljuk Őt, mert láttuk 
az ellenség pusztulását! 

A csüggedés idején ritkán jut 
eszünkbe Istent dicsérni. Inkább 
kérdőre vonjuk: „Meddig még, 
Uram, hát miért történik ez ve-
lem? A gonosz szerencséjét látván 
magasztalod az Urat, dicséred Őt? 
Dávid ezt mondta: „Uram, miért 
állsz oly távol, miért rejtőzöl el a 
szükség idején? Törd össze a bű-
nös hatalmát, a gonosztól kérd 
számon bűnét, hogy nyoma se 
maradjon!” (Zsolt 10,1.15) 

Kimondjuk a kívánságlistán-
kat: „Verd meg az én ellensége-
met!”

Azután számon kérjük: „Hol 
vagy, Uram, miért nem teszel cso-
dát, miért nem állsz bosszút, mi-
ért nem segítesz rajtam!”

 Minden szenvedő, aki biza-
lommal kiált Istenhez, aki köny-
nyes tekintetét az ég felé emeli és 
onnan várja a segítséget, megeny-
hül. Hát még, aki tudja is, hogy 
élete felett nem a gonosz az úr, 
nem a Sátán szava a döntő! Aki 
ki tudja mondani: „Atyám, le-

Bizalommal kiálts az Úrhoz!
gyen meg a Te akaratod”, az az 
ember ebben a szelíd feladásban 
már dicsőíti Istent. S a dicsőítés-
ben enyhül a kín!

Valahányszor rám nehezedett 
Isten sajtolójának a súlya, és volt 
erőm kimondani: „Legyen meg 
a Te akaratod, Uram”, azonnal 
éreztem, hogy már nem én ví-
vom a harcot; a teher könnyeb-
bült és a fájdalom enyhült. Va-
lahányszor pereltem szívemben 
a gonosz szerencséje és győzel-
me miatt, nagyon szenvedtem. 
Amint ki tudtam mondani őszin-
tén: „Cselekedj, Uram, szaba-
díts meg, mert Tiéd a hatalom és 
a dicsőség, mindörökké, tegnap 
is, ma is és holnap is!” – felsza-
badultam, levette Isten a vállaim-
ról azt a fájdalmat, amit a gonosz 
győzelme és megalázása okozott. 

Mikor dicsőíted az Urat? 
Amikor rajtad van még a bilincs, 
vagy amikor az ellenséged vesz-
tét, kárát látod? Ne csak mondd 
az Úrtól tanult imát, de éld is 
meg azt! 

Bocsáss meg nekem, Atyám, 
hiszen én is bűnös ember va-
gyok, de segíts nekem, hogy tud-
jak megbocsátani annak, aki elle-
nem olyan sok gonosz dolgot tett! 
És bocsáss meg a Te ellenséged-
nek, ne kívánd a vesztét!

Légy szabad és magasz-
tald, dicsőítsd az Urat: „Kicsoda 
olyan, mint Te, Uram? Csodate-
vő, szent és csodálatos Atya Is-
ten vagy Te, áldalak életem min-
den idején!”

Te itt most velem is jelen vagy, 
mennyei édes Atyám. Szenteltes-
sék meg a Te neved életemben! 
Magasztalom jóságadat, imá-
dom szent neved! Kegyelmeztél 
életemnek, köszönöm; könyörülj 
ellenségeimen! Dicsérni vágylak 
szüntelen. Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Ahol magyar szív dobog
Református könyves- és ajándékbolt Beregszászon

Emlékszem, milyen örömmel 
töltött el bennünket, amikor a 
nagyszőlősi Kovács Elemér és 
lánya, Katalin először megnyi-
totta az Ugocsa, majd a Bereg 
Könyvesboltot, ahol a remitten-
da újságok mellett ugyancsak 
kedvezményesen lehetett köny-
veket is vásárolni. Ma már erre 
az időszakra is csak nosztalgi-
ával gondolunk. 

Közben a Kárpátaljai Re-

formátus Egyház, pontosabban 
a beregszászi gyülekezet akko-
ri vezetője, Taracközi Gerzson 
is lépett, s kezdeményezésére 
1999-ben megkezdte működé-
sét a Beregszászi Református 
Iratmisszió. 

– Anno azzal a céllal indult az 
iratmisszió, hogy a kárpátaljaik is 
hozzájussanak a keresztyén iro-
dalomhoz – mondja Samók Zsu-
zsanna, a mára könyvesbolttá és 
keresztyén ajándékbolttá avan-
zsált iratmisszió egyik vezető-
je. – A kezdetek kezdetén még 
csupán könyves asztal volt, amit 
a templom előtt helyeztek ki, s 
ott lehetett megvásárolni a Bib-
liát, az énekeskönyveket, és né-
hány Magyarországról behozott 
keresztyén irodalmat. 

– Taracközi Gerzson akkor 
Samók Attilát bízta meg az irat-
misszió vezetésével. Hogyan in-
dult ez a szolgálat?

– Az volt a feladatom, hogy 
kapcsolatba lépjek magyarorszá-
gi keresztyén könyvkiadókkal – 
emlékszik vissza Attila. – Öröm-
mel tapasztaltam, hogy a legtöb-
ben pozitívan reagáltak megke-
resésünkre, sokukkal a mai na-
pig is nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk. Illetve voltak alapítványok 
is, akik támogatták az indulá-
sunkat. Áldásos időszak volt az 
a kezdet – vallja Attila. – Öröm 
volt megtapasztalni, hogy mind 
többen érdeklődnek a keresz-
tyén irodalom iránt. Viszont egy-
re nyilvánvalóbbá vált – s ezt a 
hűvösebb idő beköszönte is iga-
zolta –, hogy a szabad ég alól 
fedett térbe kell költöztetni ezt 
a tevékenységet. E célra a misz-
szió megkapta a Kossuth téri pa-
rókia „lépcsőházát”. 

– Ahol ma Kárpátalja szinte 
egyetlen magyar nyelvű könyves-
boltja működik…

– A kezdetek kezdetén Orosz 
Magdi néni vezette a boltot. 

2002-ben bekövetkezett halála után 
engem kértek fel erre a szolgálat-
ra – folytatja a beszélgetést Zsu-
zsa. – És a férjemmel fokozatosan 
bővítettük a kínálatot. Láttuk, hogy 
nagy a kereslet az igés, majd pedig 
a magyaros ajándéktárgyakra, így 
nyitottunk efelé is. Később az egy-
házi irodalom mellett meseköny-
veket, aztán meg szépirodalmat is 
behoztunk Magyarországról, mert 
igény volt rá. 

– Mindezt egy „lépcsőház-
ban”?

– Persze közben kinőttük azt a 
teret. Négy éve nagyszabású felújí-
tásba kezdtünk, s galériával bővítet-
tük az addigi üzletet. A kínálatunk 
is egyre gazdagodott. Most már úgy 
mondanám, hogy könyves-ajándék-
bolt vagyunk, ahol minden korosz-
tály megtalálhatja a számára meg-
felelő irodalmat vagy ajándékot. A 
beszerzést és árusítást ketten már 
nem is bírtuk, de hála Istennek, ma 
már egy kedves, megbízható mun-
katársunk is van Kovács Zsuzsa 
személyében

– Beszéljünk egy kicsit a köny-
vekről. Az egyházi irodalom mellett 
milyeneket vásárolhatunk itt meg?

– Nagy választékban kapha-
tóak mesekönyvek, ifjúsági regé-
nyek, szépirodalom, és mai mo-
dern közkedvelt irodalom is. Egye-
di kéréseket is teljesítünk: ami nincs 
készleten, ha módunkban áll, meg-
rendeljük.

– A gyerekekre gondolva nem 
csupán könyveket hoznak számuk-
ra, de hasznos fejlesztő, illetve tár-
sasjátékokat is. 

– Nemrég kerültek a kezem 
ügyébe régi könyvesbolti fényké-
pek, és magam is meglepődtem, 
hogy már szinte a kezdetek kez-
detén is voltak társasjátékaink. 
Eleinte csak keresztyén társasjáté- 
kok – mert ilyenek is vannak! – 
mellett a legnépszerűbbeket, mint 
pl. az Activity-t hoztuk be. Ma már 
több tucat fejlesztő- és társasjáték 
között válogathat a vásárló. El-
sősorban a visszajelzések és a ta-
pasztalatok alapján választunk já-
tékot, illetve utána olvasunk, hogy 
mennyire érdekes, vagy hasznos az 
adott játék. 

– Örvendetes, hogy a Magyar-
országról behozott ajándéktár-
gyakon kívül kárpátaljai kézmű-
vesek termékei is megtalálhatók 
a boltban. 

– Így van. Indulásunkkor elő-
ször a beregújfalui Orosz Gizel-
la népművész beregi szőtteseit kí-

náltuk, ma már egyre több he-
lyi és anyaországi kézműves-
sel vagyunk kapcsolatban. És 
egyre bővül a kínálatunk, por-
celán, keresztszemes, hímzett, 
faragott, lézergravírozott aján-
déktárgyak sokasága között vá-
logathat a kedves vásárló. Emel-
lett kőre, csempére, vászonra, 
bögrére, pólóra nyomtatott idé-
zetek is megtalálhatóak nálunk. 
És nagyon sokféle apróság is 
kapható: képeslapok, könyv-
jelzők, matricák, jegyzetfüze-
tek, kulcstartók, hűtőmágnesek, 
tollak…

– Attila közben egy új vál-
lalkozást is beindított. Mit rejt 
a FaBrika név és mi kerül ki a 
műhelyből?

– Eredetileg BRIKA lett 

volna a műhely neve, a kez-
dőbetűk alapján: Beregszászi-
R e f o r m á t u s - I r a t m i s s z i ó -
Könyves-Ajándék. Egy bará-
tunk ötlete volt, hogy akkor már 
lehetne FaBrika. Merthogy fá-
val dolgozunk – mondja Atti-
la. – Egyébként teljesen a nul-
láról kezdtem, egyáltalán nem 
értettem a lézergravírozáshoz. 
Kezdetben barátok, ismerősök 
segítettek, és mindmáig ké-
rek segítséget, ha elakadok, de 
többnyire a magam baján ta-
nulok. Főleg igés apróságokat 
készítek a könyvesbolt részé-
re: kulcstartók, hűtőmágnesek, 
mécsestartók, keretezett táblák, 
dobozok… De egyéni rendelé-
seket is teljesítek.

– Hogyan vészelték át a jár-
vány miatti bezárást?

– A FaBrika műhely sajnos 
szinte teljesen leállt a karantén 
idejére. A könyvesbolt is zárva 
volt. Egy-két hétig nem is keres-
tek minket, aztán volt, aki szere-
tett volna vásárolni, és akkor ezt 
úgy oldottuk meg, hogy vagy 
hazahoztuk a kívánt terméket, 
vagy találkozót beszéltünk meg 
a könyvesboltban. Nyilván nem 
volt olyan forgalmunk, mintha 
nyitva lettünk volna, de hálásak 
voltunk minden eladott könyvért.

– Milyen terveik vannak a 
jövőre?

– Megmaradni! – vágja rá 
azonnal a mindig mosolygó Zsu-
zsa. – Nem vagyunk azok az 
előre tervező emberek. Mindig 
csak a következő lépést álmod-
juk meg, az pedig hirtelen ötlik 
a fejünkbe. Az Úr Isten kegyel-
me, hogy mindeddig megtartott 
minket és megáldotta a munkán-
kat. Azt szeretnénk, hogy ez így 
legyen a jövőben is. 

– További sok sikert, Isten 
áldása legyen munkájukon, 
életükön. 

Kovács Erzsébet

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) 
aktivistái virágokat ültettek a beregszászi köztemető egykori római 
katolikus sírkertjében idén a szervezet közreműködésével a Kár-
pát-medencei Magyarok Evangelizációjáért (KAMME) Alapítvány 
jóvoltából felújított kereszt elé, valamint a katolikus esperesek, pa-
pok, a Szatmári Irgalmasrend egykor Beregszászban és annak kör-
nyékén szolgáló nővéreinek itt lévő sírjaira. Virágok kerültek a szö-
vetség által tavaly felújított 15 beregszászi híresség sírjára is, köz-
tük a Linner család, a Benda család sírjaira. A KÉSZ-tagok virágo-
kat ültettek Buzáth Kamill, egykori beregszászi polgármester, Strbán 
Anna, a Beregszászi Magyar Gimnázium egykori jótevőjének sírjára, 
Zahoray János egykori gimnáziumi tanár, Baczó József, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc egykori tüzérének sírjára. 

Emléküket szívünkben őrizzük.
J. N.

Virágot ültettek régi 
beregszásziak sírjára
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(Elejét lásd a Kárpátinfo 20., 
21. számában)

Nem kétséges, mennyire ab-
szurd a helyzet: miközben ezer 
szállal kötődtünk az anyaország-
hoz, minden ismertebb színész, 
sportoló nevét ismertük, a la-
pokon, a televízión, a rádión át 
nyomon követtük életpályáju-
kat, aközben az anyaország tu-
domást sem vett rólunk. Ha pe-
dig egyszer valaki eljutott oda, 
az heteken át tudott mesélni ar-
ról, miként zajlik ott az élet, hogy 
ott minden Közért tele van áru-
val – felvágottal, vajjal, majo-
nézzel, különböző sajtokkal  (ná-
lunk mindezeket csak pult alól 
lehetett beszerezni) –, arról nem 
is beszélve, hogy ott őrölt kávé 
kapható, meg a gyerekeknek rá-
gógumi, és mindenféle édesség, 
többek között a legnagyobb slá-

ger is, a Dunakavics. A nagy-
áruházakban meg Trapper far-
mer és bőrdzseki, amire min-
den tinédzser fiú és lány áhíto-
zik, meg normális lábbeli. A ma 
embere számára szinte elképzel-
hetetlen, hogy a szovjet könnyű-
ipar silány minőségű, ízléstelen 
tucatáruival hányszorosan tudta 
alulmúlni önmagát. 

A Szovjetunióból, neveze-
tesen Kárpátaljáról eljutni Ma-
gyarországra egészen a múlt szá-
zad nyolcvanas éveinek végéig 
igazán nem volt könnyű. Édes-
anyámnak például másfél évé-
be telt, amíg megfelelő papírok-
kal igazolni tudta, hogy a határ 
túloldalán élő unokatestvéréhez 
készül. Biztos, ami biztos, az 
útlevél igényléséhez szükséges 
nyomtatványt ügyvéddel tölte-
tette ki, a dokumentum benyúj-
tását pedig édesapám egy mili-
cista ismerősére bízta. Ha édes-
anyám nem lett volna háztartás-
beli, a munkahelyéről még jel-
lemrajzot is kellett volna kérnie, 
s csatolni azt a benyújtásra váró 
dokumentumokhoz. Ez utóbbi, 
mármint a jellemrajz hiánya mi-
att hány külföldi utazás hiúsult 
meg! (Azért nem magyarorszá-
gi utazásról beszélek, mert aki-
nek módjában állt, az szívesen 
felkereste az akkori Csehszlo-
vákiában élő rokonait is.) De ha 
éppen nem voltál jóban a főnök-
séggel, akkor leshetted, mikor 
kapsz megfelelő jellemrajzot. 
Kárpátaljai magyar diákok szá-
zainak utasította el az illetékes 
komszomolbizottság a megfele-
lő jellemrajz kiadását, így rend-
re meghiúsult a nyári vakáció-
ban Magyarországra tervezett út. 

Trianon 100 éve

Vasfüggöny alulnézetből (3.)
Voltak persze üde kivételek. Az 

élelmes nagydobronyiaknak ebben 
az esetben még szerencséjük is volt. 
Ugyanis egy fejkendős öregasz-
szony, akit Maris néninek hívtak, a 
megfelelő, nem is túlságosan ma-
gas összegért Ungváron mindent el-
intézett. Méghozzá gyorsan. Ahogy 
ottani ismerőseimmel később több-
ször is elmondattam a nem minden-
napi történetet, egyszer csak lelki 
szemeim előtt megjelent a fekete 
fejkendős öregasszony, akit a me-
gyei milícia hatalmas, több szintes 
épületében szinte észre sem vesz-
nek. Ajtók nyílnak meg előtte, és 
diszkréten, simán megy minden. A 
nagydobronyiak éveken át éltek is 
ezzel a pazar lehetőséggel, a bát-
rabbak évente többször is átruccan-
tak Magyarországra. Furcsa módon 
a hatóságnak ez nem tűnt fel, nem 
úgy a más településeken élő ma-

gyaroknak, akik csakhamar a Buda-
pest – Csap – Moszkva vasúti jára-
tot dobronyi expressznek nevezték 
el, oly sokan utaztak rajta az ottani-
ak közül. A helyi viszonyok isme-
retében eléggé meghökkentő ez az 
elnevezés, hisz Nagydobronyt to-
vábbra is elkerülik a vasútvonalak. 

Jellemző módon hamar kiala-
kult a vámvizsgálatnak az a mene-
te, amely legfőképpen azt biztosí-
totta, hogy a vámosok a csúszópén-
zekből komoly bevételre tegyenek 
szert. Az ilyen ügymenetek legfon-
tosabb szereplőjévé érdekes módon 
a hordár lépett elő, aki a csomagok-
ra ránézve nyomban megmondta, 
hogy a zökkenőmentes ügyintézés 
az utasnak mennyi pénzébe kerül. 
Emberünk diszkréten kézhez kap-
va az említett összeget, a megfelelő 
időpontban súgott a vámosnak, aki 
a legtöbb esetben mindent rendben 
talált. Innét porszívót, vasalót, he-
gesztőpálcát, fúrót stb. vittek Ma-
gyarországra ajándékba, illetve el-
adásra, hazafelé jövet pedig ruha-
neműt, cipőt, édességet hoztak. Mi-
vel hivatalosan egy-egy külföldi 
útra kétévente kerülhetett sor, e lá-
togatások úgymond csekély gazda-
sági jelentőséggel bírtak. Egészen 
megváltozott a helyzet a múlt szá-
zad kilencvenes éveinek elejétől, a 
kishatárforgalom megindulásától. 
Ekkor köszöntött be a batyus tu-
rizmus korszaka. 

A határ, illetve a határmenti 
kereskedelem akkoriban majd’ tíz 
éven át ezrek és ezrek számára biz-
tosította a mindennapi megélhetést. 
A független ukrán állam 1991-es 
megalakulása után bő hat éven át 
még rendes fizetőeszközzel sem 
rendelkezett. Az országban óriási 
volt a munkanélküliség és az inflá-

ció. Akkoriban a nyugdíjasok két 
részletben kapták a járandóságu-
kat, hogy a hónap végén valami 
értéke is maradjon a pénznek ne-
vezett papírfecninek, melyet, ha 
a zsebünkben felejtettünk, mosás 
után már csak körömnyi papírda-
rabkákként szedhettünk össze, s 
dobhattuk a kukába. Ekkoriban 
a pedagógusok, állami alkalma-
zottak fizetésük egy részét termé-
szetben kapták – mosóport, cuk-
rot, makarónit.

Természetes, hogy ezekben 
az években szinte mindenki – pe-
dagógus és orvos, gyári munkás 
és tisztviselő, nyugdíjas – szabad 
idejében a határt járta. Ki busszal, 
ki saját gépkocsival. A legtöbbjük 
csak egy-két kilogramm paszulyt, 
az engedélyezett két üveg vodkát, 
illetve a két doboz cigarettát vitte át 
és tette pénzzé a záhonyi, illetve a 
nyíregyházi piacon, hogy azon egy 
rúd párizsit, egy kiló farhátat, netán 
csirkeszárnyat, két-három doboz 
kenőmargarint, három-négy cso-
mag Negrót, valamint ugyanannyi 
Dunakavics cukorkát vásároljon. 
Ezek egy részét leadta itthon, a pi-

acon dolgozó ismerős kiskereske-
dőnek, és a kapott pénzből fedez-
te a következő forduló költségeit. 
Ebből az időszakból bevillan egy 
kép: a nyíregyházi piacon két kezét 
magasra emelve bundabugyit kínál 
az arra járóknak az ismerős orvos. 
Amikor elhaladok mellette, és üd-
vözlöm, mosolyog, de nem kény-
szeredetten, hogy lám, szégyen-
szemre ezt is meg kellett érnünk, 
hanem tekintetéből inkább azt ol-
vasom ki: ilyen időkben természe-
tes dolog, hogy a családért ezt is 
bevállaljuk. 

Aki saját gépkocsival ren-
delkezett, az csakhamar beszállt 
a benzinturizmusba, amely sok 
éven át az előbbieknél jóval kifi-
zetődőbb üzletágnak bizonyult. 
Az üzemanyag mellett más egye-
bet is szállított a megrendelőnek, 
mindent, amit az megóhajtott. 
Festéket, tűt, cérnát, füstölt ha-
lat, zoknit, lepedőt. Ami éppen 
nálunk kapható volt, és keveseb-
be került, mint Magyarországon. 

Sorstársai Gyors Gyulának 
hívták azt az illetőt, aki ameri-
kai gyártmányú, hatalmas üzem-
anyagtartállyal rendelkező ócska 
mikrobuszával naponta nyolc-tíz-
szer is átlépte az ukrán-magyar 
határt. Számára ez volt a norma, 
s ha azt nem sikerült elérni, nem 
volt teljes értékű a napja. Hajtott 
is, mint a meszes. Az egyik dél-
utánon befutott az ukrán vámra, 
és mérgében két kezével elkezd-
te a volánt csapkodni.

– Mi történt, Gyula? – kér-
dezték aggódva a körülötte állók.

– Hát a túloldalon nem elfelej-
tettem lefejteni a gázolajat!

(Folytatjuk)
Kovács Elemér

A modern építészet és művé-
szet egyik elengedhetetlen kel-
léke ez a műfaj. Egy-egy ková-
csoltvassal kialakított kapu, lép-
csőkorlát, kerítés igazi dísze lehet 
otthonunknak. A Forgolányban 
élő Orosz Attila kezei közül iga-
zi remekművek kerülnek ki. Vele 
beszélgettünk tervekről, elképze-
lésekről.

– Hogyan indult a szakma 
iránti szeretete?

– 2005 tavaszán Tisza-
péterfalván dolgoztam egy na-
gyobb cégben, ahol kovácsoltvas 
kerítéseket készítettek, itt sajátí-
tottam el a szakmát. Hét évig dol-
goztam ott, Zsombor Péter keze 
alatt tanultam a vas megmunká-
lásának fortélyait, valamint a be-

regszászi Lukács Andrástól az 
aprólékos minták elkészítését ta-
nultam meg. Nagyon megszeret-
tem ezt a szakmát, mivel nagy hő-
fokon a vasat olyanra formálha-
tom, amilyenre csak szeretném. 
Így 2012-ben már egyedül kezd-
tem dolgozni. 

– Mennyire nehéz elsajátíta-
ni ezt a szakmát?

– Nem könnyű feladat, az biz-
tos. Ez egy nehéz fizikai munka, 
kitartás kell hozzá. Ezt a mester-
séget nem lehet pár hónap alatt 
megtanulni, évek kellenek hoz-
zá. Emellett, ha saját vállalko-
zásként indítjuk el, az sem megy 
egyik napról a másikra. Nekem 
is több kihívással kellett szem-
benéznem, nem volt megfelelő 
műhelyem, ahol el tudtam volna 
készíteni a termékeket. Először 
csak hobbi szinten, munka után 
gyertyatartókat készítettem, majd 
ezt követően kezdtem el bővíteni, 
fejleszteni a kínálatomat.

– Mi az, ami megtalálha-
tó önnél?

– A legtöbb megrendelőm ka-
pukat, kerítéseket, korlátokat kér, 
de kerti kiülőket, saslik sütőt, ló-
cát is el tudok készíteni, vagy 
épp rózsát, különböző virágokat, 
egyéb kiegészítőket – cipőkana-
lat, tükörkeretet. Széles a paletta, 
ami vasból készíthető, én meg-
csinálom. Nem a sorozatgyártás-
ra szakosodtam, hanem az egyé-

Beszélgetés Orosz Attila vállalkozóval

Egyedi díszelemek 
kovácsoltvasból

A vas megmunkálásának eredete a régmúlt időkre nyúlik vissza. 
Elterjedésével egyre több dolgot készítettek belőle, használták de-
korációként is. Rengeteg gyertyatartó és kandeláber készült, a gó-
tikus korszakban kovácsoltvassal díszítették a síremlékeket, majd 
a barokk időszakban a palotákat óriási méretű kovácsoltvas ke-
rítés és kapu vette körül. 

ni, különleges darabok elkészíté-
sére. Például előfordult, hogy há-
rom-négy kapuformából készítet-
tünk egyet, hogy még egyedibb le-
gyen. Itthon elkészítem a kért ele-
meket, és kiszállítom a megren-
delőnek. Kárpátalja több telepü-
lésén dolgoztam már, Asztélyban 
színpadot, buszmegállót készí-
tettünk, de voltak megrendelése-
ink Beregszászból, Szőlősgyulá-
ról, Tiszaújlakról, Nagyszőlősről, 
Salánkról is.   

– Mit jelent személy szerint 
önnek a vállalkozása?

– A családom után a másik leg-
fontosabb szerepet tölti be az éle-
temben. Reggeltől estig dolgo-
zom, szépítgetem a megrendelé-
seket, amely nagyfokú kreativi-

tást igényel. Ezáltal is ki tudom 
fejezni magam.

– Mint minden mesterséget, 
ezt is fejleszteni szükséges. Van-
nak-e tervei ezzel kapcsolatban?

– Természetesen szükséges 
fejleszteni, modernizálni. Újabb 
eszközökre, munkagépekre van 
szükség, hogy könnyebben, szeb-
ben tudjuk alakítani a vasat. A ta-
valyi évben bővítettem a műhelye-
met, de ezen kívül is vannak el-
képzeléseim a fejlesztésre, továb-
bi eszközöket szeretnék, amelyek 
megkönnyítik a munkát.

– A visszatérő megrendelői 
kör kialakítása nem kis feladat. 
Hogy érzi, Önnek ez mennyire 
sikerült?

– Igyekszem a megrendelő-
im kedvében járni. Közösen be-
széljük meg az elképzeléseket, 
elmondom, hogy milyen lesz az 
elkészült tárgy, egyeztetünk fo-
lyamatosan, árban is igyekszem 
a legjobbat nyújtani. Becsülete-
sen dolgozom. Szeretni kell ezt a 
mesterséget, másként nem megy.

– Milyen tanácsokkal látna el 
egy kezdő vállalkozót?

– Egy vállalkozásba csak ak-
kor érdemes belevágni, ha az ille-
tő szívvel-lélekkel csinálja. Nem 
fog egyik napról a másikra meg-
térülni a befektetett energiája, de 
ha boldoggá teszi a munkája, ak-
kor biztosan sikeres lesz.

Kurmay Anita

Nyíregyháza. 
A KGST-piac anno...
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Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!

Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!

Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05 

– Kevesen tudják, hogy az el-
sődleges fertőzési hullám általá-
ban már hat-nyolcleveles korban 
megindul, s ekkor kell elkezdeni 
a megelőző védekezést – magya-
rázza a fiatal szakember. – Kü-
lönösen akkor fontos ez, ha va-
lamilyen oknál fogva elmaradt a 
metszés utáni lemosó permete-
zés. Az első beavatkozás a liszt-
harmat ellen kéntartalmú szerrel 
történik általában (Thiovit Jet, 
Kumulus), magas dózisban, egy 
százalékos töménységben.

– De ezen már túlvagyunk.
– A lemosó permetezést is 

beszámítva mi már a harmadik 
permetezésnél tartunk. Most 
közvetlenül a virágzás előtt 
ajánlatos felszívódó hatású sze-
reket kijuttatni, méghozzá olya-
nokat, amelyek egyaránt hatáso-
sak lisztharmat és peronoszpó-
ra ellen is. Ezek a Cabrio Top 
és Quadris, valamint a Shavit. 

Az utóbbi néhány év tapasz-
talata szerint a júniusi időjá-
rás általában száraz és meleg, 
és ez kedvez a lisztharmatnak 
leginkább. Ezért virágzás után 
folyamatosan védekezzünk 
felszívódó készítményekkel. 
Ezek közé tartozik a Systhane 
Duplo, a Cyflamid, a Topas, a 
Folicur Solo, a Topsin, valamint 
a már említett kontakt kéntar-
talmú szerek, a Thiovit Jet és a 
Kumulus S. Tudni kell, hogy a 
kontaktszerek csapadékmentes 
időjárás esetén 7-10 napig, míg 
a felszívódó szerek csapadékos 
időjárás esetén is 10-14 napig 
nyújtanak védelmet. A betegség 
megjelenése esetén mindig fel-
szívódó szert használjunk, mi-
vel a kontaktszereknek gyógyító 
hatásuk nincs, viszont a megelő-
zéshez ezek elengedhetetlenek. 

Szőlőtermesztők figyelmébe

A növényvédelemben a 
megelőzés a legfontosabb

Az időnként aszályosra forduló májusi időjárás könnyen elaltat-
hatja a gazdák éberségét, hisz úgymond száraz időben ilyenkor 
semmi baj nem történhet a szőlővel. Pedig kedvenc növényünk 
egyik legveszélyesebb ellenségének, a lisztharmat fejlődésének 
kedvez a száraz időjárás, figyelmeztet Varga István benei sző-
lész-borász.  

– No és hogy védekezzünk a 
szőlőperonoszpóra ellen?

– Mint azt már sokan megta-
pasztalták, csapadékos években 
ez a szőlő legveszélyesebb be-
tegsége. Fertőzés hatására a le-
velek színén sárgászöld, úgyne-
vezett olajfolt keletkezik, a leve-
lek fonákján pedig szürkésfehér 
„kivirágzás”, sporangiumtartó 
gyep alakul ki. A fürtöket a fürt-
kezdemények megjelenésétől ká-
rosíthatja, amelyek hamar elszá-
radnak és elhalnak. A szőlőfaj-
ták ellenállóképessége igen el-
térő, de a toleráns fajták is véde-
lemre szorulnak. Intenzív hajtás-
növekedés esetén, főleg, ha csa-
padékos az időjárás, felszívódó 
(Acrobat MZWG, Ridomil Gold 
Plus) szerekkel védekezzünk. Jú-
nius második felétől, ha szára-
zabbra fordul az időjárás, kontakt 
szerek használata is elegendő. A 
peronoszpóra elleni legfontosabb 

kontakt hatóanyag a réz, ame-
lyet több formában is használha-
tunk. A rég bevált bordói lé mel-
lett Kocide és Gart elnevezésű 
készítményeket is bevethetünk. 

– Hol tart most a szőlő ve-
getációja?

– Mivel szinte egész április-
ban és május első felében elég hi-
degek voltak az éjszakák, a sző-
lőhajtások lassan indultak fej-
lődésnek. Most az átlaghoz ké-
pest 8-10 nap az elmaradás, ám 
ez nem jelenthet gondot, mivel a 
természet gyorsan bepótolja ön-
magát. Még egy mondat a sző-
lő növényvédelméről. Fontos a 
június végén menetrend szerint 
érkező szürke- és fakórothadás 
ellen való védekezés, amihez a 
folpet hatóanyag tartalmú szert 
ajánlom. 

-ardai-

Kivétel nélkül tökéletes aján-
dék minden alkalomra; évforduló-
ra, születésnapra, Valentin-nap al-
kalmával, karácsonyra vagy egy 
nap különlegessé tételére. A ma-
gas színvonalú portrérajz örök em-
lék marad mindenki számára. 

A beregszászi születésű 
Szakácsné Székely Kriszti-
na ma már Magyarországon 
él, de szívesen készít rajzo-
kat az itthoniak számára is. 
Ismerjük meg őt.

– Meséljen magáról.
– Beregszászban szület-

tem, nemsokára 26 éves le-
szek, szóval még elég fia-
tal vagyok. A Beregszászi 
8. Számú Középiskolában 
tanultam, amit nagyon sze-
rettem. Jelenleg Magyaror-
szágon élek a férjemmel, a 
Magyar Postánál dolgozom 
rendszeres helyettesként.  
Imádom Beregszászt, néha 
csendes, néha nyüzsgős vá-
roska, de a legjobb hely, aho-
vá csak születhettem. Mindig 
Magyarországon képzeltem el 
az életemet, a költözés egyrészt 
abból adódott, hogy a férjem is 
Magyarországon él, illetve Uk-
rajnában kevesebb lehetőségem 
volt munkahelykeresésre.

– Hogyan alakult ki a rajzo-
lás iránti szeretete, talán csalá-
di örökség?

– Már kiskorom óta sze-
rettem rajzolni. Születésnapi 
meghívókat készítettem a saját 
szülinapomra. Az iskolában is 

Bemutatjuk Szakácsné Székely Krisztinát

 Portrérajzok itthonról 
otthonra

Portrérajzot ajándékozni valakinek olyan meglepetés, ami külön-
leges odafigyelés érzését is adja az ajándékozottnak. Nemcsak egy 
gyorsan megvásárolt termék a sok közül, hanem a maga nemében 
teljesen egyedi ajándék. Egy művészi alkotás róla – neki.

úgy adódott, hogy versenyekre jár-
tunk, bár akkor még közel sem ment 
így a rajzolás. Kifejezetten rajzisko-
lába nem jártam, rajzszakkörre né-
hányszor elmentem a középiskola 
alatt, talán ez is inspirált némileg. 

Személyesen nem ismertem, de hal-
lottam olyan rokonomról, aki szin-
tén rajzolt. A családom és a tanára-
im is bátorítottak, hogy rajzoljak.

– A rajzolásnak több irányza-
ta is van. Miért épp a portrék mel-
lett döntött?

– Egyszer a közösségi olda-
lon belevágtam egy „kihívásba”, 
és megosztottam, hogy lerajzolom 
mindenkinek, amit kér, legalább 
is megpróbálom. Egy barátom azt 
kérte, hogy őt rajzoljam le. És nem 
is lett olyan rossz. Talán így indult 

a portrékészítés. Aztán tanul-
tam, tovább fejlesztettem ma-
gam, elsősorban fényképekről 
rajzoltam.

– A tehetségeket meg kell is-
mernie a világnak. Gondolko-
dott-e azon, hogy kiállítja a raj-
zokat?

– Ez egy nehéz kérdés. Sze-
retnék ezzel foglalkozni a jövő-
ben is, de úgy érzem, hogy egy-
előre még nem áll önálló lába-
kon a „projekt”. Felvetődött a 
kiállítás lehetősége is, büszke-
séggel töltene el természetesen. 
De ez még a jövő titka, addig is 
portrékészítéseket vállalok ren-
delésre. Azoknak, akik meg sze-
retnék lepni családjukat, baráta-

ikat valamilyen alkalom-
ból, vagy csupán kedves-
kedni akarnak nekik. Kü-
lönleges és egyedi ajándék 
egy ilyen rajz. Facebookon 
megtalálható vagyok, így 
egyeztetünk a megrende-
lőkkel, akik elküldik a fény-
képeket, én pedig a legjobb 
tudásom szerint lerajzolom 
azokat. Kárpátaljáról is van-
nak megrendeléseim, ami-
nek nagyon örülök. Így kül-
döm szeretetemet itthonról 
haza – otthonra.

– Mit jelent személy sze-
rint önnek ez a műfaj?

– A rajzolás többnyire 
kikapcsolódást jelent szá-
momra. Ha éppen megragad 
valami, egy életérzés, vagy 

csak egy pillanat, azt egyszerű-
en szeretném megmutatni. Ilyen-
kor belemerülök a rajzolásba, ez 
megnyugtat, jó érzéssel tölt el. A 
megrendeléseknél ez kicsit más 
természetesen, hisz akkor konk-
rét képet kell lerajzolnom, de jó 
érzés valami különlegest alkot-
ni, tudván, hogy valakinek örö-
met szerzek ezzel.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk, s hogy váljanak való-
ra álmai!

Kurmay Anita

Az idén több programunk 
megvalósítása sajnos a koro-
navírus-járvány okozta karan-
tén miatt átszervezés alatt van. 
Vannak olyanok, melyeket tu-
dunk későbbi időpontra tenni, de 
akadnak olyanok, melyeket nem 
lehet. Ezek közé tartozik a szo-
kásos évi takarítási akciónk is. 
Úgy kellett megszervezni ezeket, 
hogy figyelembe vegyük a köz-
egészségügyi előírásokat, ezért 
nem egy-két nap alatt oldottuk 
meg, hanem háromnaposra si-
keredett környezetünk szépítése. 
Hálás a szívünk azokért az embe-
rekért, akik rendszeres résztve-
vői ezeknek az akcióknak, akik 
nem úgy állnak hozzá, hogy én 
mentem a tavaly, az idén men-
jen más, vagy nekem erre nincs 
időm, csinálja más! Tapasztaljuk, 
tudjuk, Isten a szándékot nézi, 
éppen ezért hiszem, lelkiekben 
is gazdagodtunk azzal a néhány 
órával, Isten kárpótolt mindnyá-
junkat érte. Az első évben több 
mint 50 résztvevője volt a Szere-
tethidunknak, idén arra is figyel-
nünk kellett, ne lépjük túl a meg-
engedett határokat. 

Takarítási napok Sárosorosziban

„Együtt erő vagyunk…”
A világ, és benne a környezeted nem a véleményedtől fog meg-
változni, hanem a hozzáállásodtól – tartja egy bölcs mondás. Az 
Együtt Sárosorosziért civil szervezet 5 éves fennállása óta minden 
évben részt vesz a Szeretethíd nevű programban, melynek nálunk, 
Orosziban az a lényege, hogy megszólítsa mindazokat, akiknek nem 
közömbös az a környezet, melyben élünk. Akikben megvan az a bi-
zonyos hozzáállás, hogy nem sajnálják feláldozni az idejüket, ener-
giájukat szépíteni, tisztává tenni a helyet, ahol élünk. 

Milyen munkálatokat sikerült 
elvégeznünk az elmúlt két hétben? 
Május első szombatján a férfiakat 

szólítottuk meg a bekötőút kaszá-
lására. A rá következő pénteken a 
Te szedd! – Tiszta Sárosoroszi nevű 
szemétszedési akciónk következett, 
melyet a könyvtár Hangraforgó 
együttesének néhány felsős tagja 
immár rendszeresen magára vál-
lal. A bekötőút mentén idén 23 
zsák szemetet gyűjtöttünk. Más-

nap, szombaton pedig közösségi 
házunk udvarának szépítése kö-
vetkezett. Néhány fiatal lány és 
asszony a kapufestést végezte, és 
volt, aki az általa hozott virágpa-
lántákat ültette. 

Közösségünk ebben az év-
ben ünnepli fennállásának 760. 
évét, ezt dokumentum igazolja. 
Ebből az alkalomból községünk 
első nyilvános játszóterét – me-
lyet helyi asztalos készített – fog-
juk felavatni, mihelyst a hely-
zet megengedi. Ennek összesze-
relése volt folyamatban az el-
múlt héten.   

Nem kellene belefáradnunk 

a kis dolgok végzésébe, mert Is-
ten nem a munka nagyságát nézi, 
hanem a szeretetet, amit munkál-
kodásunk bemutat. Együtt erő 
vagyunk, szerteszét gyöngeség, 
írta Wass Albert. Községünk la-
kói idén is példát mutattak ösz-
szefogásból!

Gáti Georgina
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Hogyan ismerjük fel?
A sztolburral fertőzött pa-

radicsomtő levelei deformá-
lódnak, elkeskenyed-
nek, besodródnak. A le-
vél fonákán jellegzetes, 
lilás elszíneződés fi-
gyelhető meg. (A lilás 
szín magában a hideg-
hatás következménye is 
lehet!) A paradicsomtő 
elsöprűsödik, mert szá-
mos hónaljhatás képző-
dik rajta. A legjelleg-
zetesebb tünetei azon-
ban, hogy a virágok tor-
zak, fölfelé állóak, csé-
szelevelük abnormáli-
san megnagyobbodik. A 
fertőzött növények nem, 
vagy alig nevelnek bo-
gyót, azok is kőkemé-
nyek, valamint csene-
vészek maradnak.

Hogyan támad?
A sztolbur fertőzé-

si forrása a kabócák, 

valamint az évelő gyomnövé-
nyek, elsősorban az apró szu-
lák (csúszó fullánk). A beteg-
séghordozó kabócák szerveze-
tében a fitoplazma életük végé-
ig életképes marad, sőt szaporo-

A paradicsom sztolburja
Az ember által felborított természeti egyensúly, a monokultúrás 
növénytermesztés újabb és újabb kóroko-
zók, kártevők tömeges felszaporodásához ve-
zet. Így jártunk a paradicsom sztolburja ese-
tében is. Ez a gazdák által alig ismert beteg-
ség nagyon elterjedt egyes vidékeken. A tava-
lyi évben több termelőnél a fertőzés mértéke 
meghaladta a 30%-ot, ami ugyanilyen ará-
nyú terméskiesést is jelenthet. Érdemes te-
hát részletesebben is foglakozni ezzel az igen 
veszélyes kórokozóval.

dik is. Eközben a kabócáknak et-
től „kutya bajuk”, nem betegsze-
nek meg, csak hordozzák a fertő-

zést. Így ezek a rovarok a beteg-
séget a nagyobb területeken is el-
terjeszthetik, folyamatos fertőzés-
veszélyt tartva fenn. Mivel a ka-
bócák rajzása (tömeges megjele-
nése) júniusban van, s a betegség 

kialakulására is idő kell, a tü-
netek megjelenése a fertőzött 
töveken általában július köze-
pétől-végétől várható. Ekkorá-
ra általában 1-2 fürtön már ér-
keztek kifejlődni a bogyók, így 
a nagyobb terméskiesés a 2-3. 
szedéstől várható.

Hogyan védekezzünk?
Sajnos a megfertőzött tö-

vekkel már nem sok mindent 
kezdhetünk, mivel gyógyítani a 
sztolburt, a vírusos fertőzésekhez 
hasonlóan, nem lehet. Ezért van 
az, hogy néhány szakkönyv csak 
annyit ajánl, hogy a fertőzött tö-
veket mihamarabb húzzuk ki és 
semmisítsük meg! Érdemes azon-
ban néhány dolgot magunknak 

is megtenni a betegség 
megelőzése érdekében:

A kabócák áttelelé-
sének megakadályozása 
az évelő gyomnövénye-
ket, elsősorban az apró 
szulákot (csúszó fullán-
kot) rendszeresen irtsuk. 
(A kabócák ennek a nö-
vénynek a gyöktörzsében 
telelnek át.)

A már áttelelt kabó-
cák elleni rendszeres vé-
dekezést még júniusban 
meg kell kezdeni. Erre a 
célra Magyarországon a 
Decis, BI 58, Sumithion 
50EC, Coopex, Ravion 
szereket ajánlják. 

A vírusokkal ellen-
tétben vetőmaggal nem 
terjed a fertőzés, így 
a csávázott vetőmag 
használata sem véd meg 

ellene! Ajánlatos ezért a fen-
ti megelőző óvintézkedéseket 
betartani.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ezeket a problémákat nem 
könnyű kiküszöbölni. Sajnos 
az időjárási viszo-
nyok az utóbbi idő-
ben nem kedveznek 
az uborkának, a hi-
deg éjszakák (8-10 
fok) negatívan hat-
nak az uborka élet-
tani folyamataira. A 
fóliaház magas re-
la t ív  páratar ta lma 

Legfontosabb tudnivalók az 
uborkatermesztésről

Nagyon sok termelő panaszkodik, hogy az uborkatermesztésben 
rendellenességek jelentkeznek az utóbbi időben. Először is rosz-
szul fejlődnek, a növényeket megtámadták a kórokozók és a kár-
tevők. Ez sajnos így is van, a konzervgyárak szinte állnak, mert 
nincs mit feldolgozni.

pedig csökkenti  a növények 
ellenállóképességét a betegsé-

gekkel szemben. Meg-
jelentek a korokozók 
és a betegségek, a pe-
ronoszpóra és a szögle-
tes levélfoltosság domi-
nál. Akik nem védekez-
tek rendszeresen ezek 
ellen a kórokozók el-
len, ott már visszafor-
díthatatlan folyamatok 

álltak be, a növények legyengül-
tek, és csökkent az ellenálló ké-
pességük is. 

Az előző cikkeimben már ír-
tam arról, hogy milyen gombaölő 
szerekkel védekezzünk az ubor-
ka betegségei ellen. Szeretnék 
néhány további hasznos tanácsot 
adni az uborkatermelőknek. Elő-
ször is, amit a legfontosabbnak 
tartok, ne feledkezzünk meg ar-
ról, hogy hatékonyan védekezni 
a betegségek ellen csak megelő-
zéssel lehet. Ez azt jelenti, hogy 
nem várjuk a betegségek megje-
lenését, mert akkor már késő a 
védekezés. Másik nagyon fon-
tos tényező, ami lényegesen be-
folyásolja a védekezési munkák 
eredményességét és hatékonysá-
gát, hogy milyen eszközzel per-
metezünk. Ha lehetséges, moto-
ros permetezőt használjunk. Csak 
így lehet gyorsan és hatékonyan 

védekezni a betegségek ellen, 
így lehet elérni kellő fedettsé-
get a növény levélfelületein, 
és ez az alapja a magas haté-
konyságnak. 

Harmadik, ami nagyon fon-
tos a védekezésben, hogy he-
lyesen válasszuk meg a gom-
baölő szereket. Ha lehetséges, 
akkor csak kombinált gomba-
ölő szereket használjunk, ame-
lyek kettős hatóanyaggal ren-
delkeznek és kettős hatást biz-
tosítanak a védekezésben. Ami 
nagyon lényeges, így nem ala-
kulhat ki rezisztencia. 

Ha felmerülnének valami-
lyen problémák vagy kérdések, 
keressenek meg telefonon és szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel. 
0975166318.

 Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A tulipán, a rózsa és a muskátli évszázadok óta minden kertben 
virágzik, de például a gyöngyvirág imádata sajnálatosan megkopott, 
és sárga violát, százszorszépet, nefelejcset, búzavirágot csak a na-
gyon hagyománytisztelő kertekben lehet olykor felfedezni. Az utób-
bi években igen népszerűvé, divatossá vált a levendula, amin nem is 
igen csodálkozhatunk, ha tudjuk, hogy milyen sokféle igény kielé-
gítésére alkalmas ez a szerény külsejű, de különösen kellemes illa-
tot árasztó évelő félcserje.

Honnan érkezett hozzánk a levendula?
Őshazája a Földközi-tenger partvidékén van, ahol már az őskor-

ban gyűjtögették a vadon termő, kékeslila virágzatait. Legfőbb ter-
melője Dél-Franciaország, különösen a Provance, ahová a szelíd 
dombok déli lejtői virágzáskor milliószámra csábítják a természet-
kedvelő turistákat. Jó szerencsémnek köszönhetően egyszer alkal-
mam volt levendula virágzás idején ezen a termékeny vidéken jár-
ni, megcsodálni a pompázó virágmezőket és arra gondoltam, hogy a 
mi, tavasszal virágzó, sárga repcetábláink és a nyáron virágzó nap-
raforgó táblák látványát illően megbecsüljük-e?

Összeforrt Tihany nevével
Nálunk először Bittera Gyula 1920-ban telepített nagyméretű 

levendula-ültetvényt a Tihanyi-félsziget fennsíkján, ahol e növény 
a számára kedvező körülményeket talált és bőséges virágtermést 
hozott, amelyből a helyszínen készítettek illatszer-alapanyagokat. 
Manapság a legnagyobb levendulatermelő a Pannonhalmi Apátság 
gazdasága, ahol mintegy hét hektárnyi területű ültetvényt gondoz-
nak és a terméséből parfümöt, illatosított mézet, bort és ajándéktár-
gyakat készítenek.

A virágzata tartalmazza az illatos kincset
Nálunk főként a francia levendulát (Lavandula angustifolia) ter-

mesztik és ültetik a házikertekben is. Ez legjobban a meszes, kellő 
tápanyagtartalmú talajon érzi magát jól, de a szélsőséges (szikes, laza 
homok) talajok kivételével az ország egész területén megél; szere-
ti a napos, meleg helyet, ahol gömb alakú, 40-60 cm magas bokor-
rá fejlődik; levelei szürkés-zöldek, nemezesen szőrözöttek. Az ibo-
lyás-kék fürtvirágzatai június-júliusban nyílnak, és – a termőhely-
től függően – 0,6-3,0% illóolajat tartalmaznak.

Hogyan legyen több levendulánk?
A levendula dugványozással, feltöltéses bujtással és tőosztás-

sal szaporítható. A tenyészedényben előnevelt palántákat tavasztól 
késő őszig lehet elültetni. Virágágyak szegélyezésére, sziklakertbe, 
virágágyba ültetve, vagy akár ablakládában is biztonságosan fejlő-
dik. Öntözni csak az ültetés után kell kétszer-háromszor, de bősége-
sen! Igen jól társítható a rózsabokrokkal, mert azokat megóvja a le-
véltetvektől és a hangyáktól. Nem igényel sok gondozást, de a haj-
tásait május-júniusban 8-10 cm magasságban vissza kell metszeni. 
Az eltartásra vagy feldolgozásra szánt virágzatokat a teljes kinyílá-
suk előtt ajánlatos levágni.

Mi mindenre jó a háztartásban a levendula?
Elődeink igen régen használják a fehérneműs szekrények illato-

sítására. A forrázatából is hosszú idő óta készítenek nyugtató hatású 
teát. Sok helyen a gyógyfürdők vizét levendulavirággal illatosítják. 
Szappant, különböző kozmetikumokat és uniszex illatszereket gyár-
tanak belőle. Elősegíti a testi és szellemi frissességet, antibakteriális, 
bőrápoló, csökkenti a napleégést és ápolja a zsíros, korpás hajzatot.

balintgazda.hu

A levendula kerti 
nevelése  

Divatos a levendula, de nem 
csak ezért érdemes ültetni: szép 
és rengeteg mindenre jó a ház-
tartásban.

Ahogy az öltözködés, a lakás-
berendezés, az étkezés és az autó-
használat módja változik, úgy mó-
dosul a kerti virágok választéka is. 
A divat nagy úr, amely megváltoz-
tatja a társadalom igényeit, a ko-
ronként változó szokások rend-
szerét, összességét. Nem csak a 
képzőművészet, az irodalom, a 
zene, az építészet, de még a be-
szédmód is (látszólag) elkerülhe-
tetlenül ki van szolgáltatva a vál-
tozó divatirányzatoknak. (Régeb-
ben a hadarást, a nehezen kimond-
ható mássalhangzók ellágyítását 
és a szavak végének elharapását 
beszédhibának tartották; manap-
ság ez vált közhasznúvá!)



Csütörtök Június 4.

Köszöntjük Bulcsú nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 1.

Köszöntjük Tünde nevű olvasóinkat!

Kedd Június 2.

Köszöntjük Kármen, anita nevű olvasóinkat!

Szerda Június 3.

Köszöntjük Klotild nevű olvasóinkat!

2020. 
május 27.8 Heti műsor

04:25 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:45 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

08:50 Asterix, a gall
Fr.-belga animáci-
ós film

10:00 Macskafogó 2. - 
A sátán macskája
Magyar animációs 
kalandvígjáték

11:50 Azt beszélik...
Am. vígjáték

13:50 Beépített szép-
ség 2. – Csábí-
tunk és védünk
Am. akcióvígjáték

15:55 Hazárd megye 
lordjai
Am. akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 ...és megint 
dühbe jövünk
Olasz akcióvígjáték

21:10 Kincsem
Magy. kalandfilm

23:40 Behálózva
Am. krimi

01:30 Autogram
02:00 Hazárd megye 

lordjai
Am. akcióvígjáték

04:35 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

04:55 Csapdába csalva
05:00 Öcsikém 2.
Am. vígjáték
06:45 TV2 ANIMÁCIÓ
08:20 A kőszívű 

ember fiai
Magyar történel-
mi film

12:00 Megjött Apuci 2.
Am. vígjáték

14:10 Lúdas Matyi
Magyar rajzfilm

15:45 Nanny McPhee
és a nagy bumm
Angol-fr.-am. csa-
ládi vígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 Exatlon Hungary
22:10 Ninja Warrior 

Hungary
00:30 Temetetlen múlt

Am. thriller
02:55 Földrengés

Am. katasztrófafilm

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Csángók költő-

je - egy csángó 
amerikai éjsza-
kában

09:30 Égigérő fű
Magy. családi film

11:00 Ökumenikus is-
tentisztelet közve-
títése Budapestről

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Kutyák és gazdik 

- Barátságunk 
titkai

13:45 Égi vándorok
14:35 Egri csillagok

Magy. történelmi film
16:00 A fekete tulipán

Fr. kalandfilm
17:50 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 A mélység 
kalandora

22:40 Kenó
22:45 Apák és lányaik

Angol filmdráma
00:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:25 Hogy volt?!
02:20 OJD – Irodalom

 és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Unió27

04:30 A székely gyé-
mánt - A korondi 
aragonitcsiszolás 
története

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

XX. század
05:50 Öt kontinens - 

Válogatás
06:20 Summa
06:45 Család'20
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű

hírek
08:10 Orosz nyelvű 

hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Róma katolikus 

szentmise - Bu-
dapest, Belvárosi 
Templom

09:35 Mindenki 
Akadémiája

10:10 Dokuzóna - Vá-
logatás nemzeti-
ségi filmekből

11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Pénz áll a házhoz

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:30 Magyar Krónika
17:00 Öt kontinens - 

Válogatás
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:35 Keresztes Ildikó 

Jubileumi koncert
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:50 Kalandozások a

világjáró nagy-
papával

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Keresztes Ildikó 

Jubileumi koncert
02:45 Pénz áll a házhoz

Magy. filmvígjáték

05:30 Röpte
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
09:40 Labdarúgó 

közvetítés
11:35 Jövünk!
12:05 Forma-1 legen-

dák: Nigel 
Mansell

13:00 Labdarúgó 
közvetítés

17:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

19:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

19:55 Góóól
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:35 Labdarúgó 

közvetítés
00:25 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:25 Fókusz
13:40 Fókusz Plusz
14:45 Bosszú

Török filmsor.
15:55 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Isten veled, 

Magyarország!
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:35 Sátánka

Am. vígjáték
01:20 Mint macska az 

egérrel
Am. akcióvígjáték

03:10 Válótársak
Magyar filmsor.

 

04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák
Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 Doc Martin

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:05 Doc Martin

Angol filmsor.
02:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
03:35 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:30 Kutyák és gazdik 

- Barátságunk 
titkai

10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Magyarország 

finom
13:35 A Balkán 

fővárosai
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:45 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 Önök kérték
21:40 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:30 Hogy volt?! - Vá-
logató adások

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Esély

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Mai hitvallások
08:55 Evangélikus 

ifjúsági műsor
09:00 Református 

ifjúsági műsor
09:10 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

09:25 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 MMA portrék
11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Az összeesküvés

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Család'20
16:20 Novum
16:50 Térkép
17:15 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:25 Az összeesküvés

Tévéjáték
03:35 Itthon vagy!

05:55 Labdarúgó 
közvetítés

07:50 Góóól
08:15 Labdarúgó 

közvetítés
10:10 Labdarúgó 

közvetítés
12:05 Kékek
12:35 Labdarúgó 

közvetítés
14:30 Labdarúgó 

közvetítés
16:30 Hajime
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:25 Góóól
19:55 Fradi Tv
20:30 Magyar sikerek

az olimpiákról
22:40 Labdarúgó 

közvetítés
00:30 Fradi Tv
01:00 Hajime

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:25 Fókusz
13:40 Isten veled, 

Magyarország!
14:45 Bosszú

Török filmsor.
15:55 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Toplista
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 Kaméleon

Magyar vígjáték
01:45 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:45 Válótársak

Magyar filmsor.
03:30 Valami hiányzik

Magyar film

04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 Doc Martin

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
23:50 Magánnyomozók
00:55 Családi Titkok
02:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
03:35 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 A Fekete-tenger 

partvidéke
14:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:50 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:55 Egy marék 
játékgolyó
Filmdráma

23:40 Kenó
23:45 Szabadság tér ́ 89
00:30 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Hogy volt?! - Vá-
logató adások

02:10 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Család'20
06:10 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
07:00 Jó ebédhez szól

a nóta
07:55 Német nyelvű 

hírek
08:00 Orosz nyelvű hírek
08:05 Kínai nyelvű hírek
08:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:05 Isten kezében
09:30 A sokszínű vallás
09:55 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Mma: „…Hogy 

gazdag múltunk-
ból építsünk jö-
vőt!” - Portré 
Stoller Antal ko-
reográfusról

11:25 Angol nyelvű hírek
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Molnár Ferenc: 

Az ibolya
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Magyar gazda
16:30 Mesterember
17:00 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?!

05:00 Magyar sikerek
az olimpiákról

07:05 Labdarúgó 
közvetítés

08:55 Forma-1 legen-
dák: Nigel Mansell

09:45 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

10:15 Labdarúgó 
közvetítés

12:10 Hajime
12:35 Labdarúgó 

közvetítés
14:30 Fradi Tv
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:25 Fókusz
13:40 Toplista
14:45 Bosszú

Török filmsor.
15:55 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Bűnös lelkek
22:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:25 Válótársak

Magyar filmsor.
23:30 Válótársak

Magyar filmsor.
00:40 KölyökKalauz
01:10 ÉletmódKalauz
01:45 Válótársak

Magyar filmsor.
02:40 Válótársak

Magyar filmsor.

04:10 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 Doc Martin

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
00:00 Magánnyomozók
01:10 Családi Titkok
02:05 Doc Martin

Angol filmsor.
02:50 Az utolsó zsaru

Német krimi-sor.
03:35 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Vasparipával a 

Székelyföldi Le-
gendáriumon

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
13:45 Erdélyi kastély

Magyar játékfilm
15:25 A Wettstein-napló 

- Trianon 100
17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
19:05 Hétköznapi 

Trianon
21:00 Apponyi beszéde
22:15 Kenó
22:20 Ábel a rengetegben

Magyar játékfilm
00:05 Vasparipával a 

Székelyföldi Le-
gendáriumon

01:00 Erdélyi kastély
Magyar játékfilm

02:15 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

02:40 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:35 Magyar gazda

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

XX. század
05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:05 Útravaló
07:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:15 Német nyelvű 

hírek
08:20 Orosz nyelvű hírek
08:25 Kínai nyelvű hírek
08:30 Útmutató
09:00 Így szól az Úr!
09:05 Kereszt-Tények
09:15 Vallás és 

szabadság
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Benedek Elek 

meséi
10:10 Székelyföldi 

legendárium
10:15 Benedek Elek 

meséi
10:25 Székelyföldi 

legendárium
10:35 Benedek Elek 

meséi
10:50 Székelyföldi 

legendárium
11:00 A nevetlen falu I-II
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:15 Trianon - Ze-

nés történelmi 
játék - Budapest, 
Hősök tere, 2018. 
június 22-23

16:50 Kisberlin
17:35 Ízőrzők
18:10 Ízőrzők
19:50 Az utolsó 

nagyasszony
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Egy vérből valók 

vagyunk – Is-
merős Arcok 20 
éves jubileumi 
koncert

23:10 TRIANON - Egy 
angol diplomata 
szemével

00:05 Benedek Elek 
meséi

00:15 Székelyföldi 
legendárium

00:25 Benedek Elek 
meséi

00:35 Székelyföldi 
legendárium

00:40 Benedek Elek 
meséi

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 A nevetlen falu I-II
03:10 TRIANON - Egy 

angol diplomata 
szemével

05:00 Szabadidő
05:30 Múlt és jelen egy

időben
05:55 Magyar sikerek 

az olimpiákról
08:00 Labdarúgó 

közvetítés
09:55 Bringasport
10:15 Fradi Tv
10:45 Forma-1 legen-

dák: Nigel 
Mansell

11:35 Forma-1 legen-
dák: Mika 
Hakkinen

12:25 Labdarúgó 
közvetítés

16:20 Pecatúra
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:20 Napos Oldal - 

DVTK
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
22:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:05 Labdarúgó 

közvetítés



Szombat Június 6.

Köszöntjük Norbert, Cintia nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 7.

Köszöntjük róbert nevű olvasóinkat!

Péntek Június 5.

Köszöntjük Fatime nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzEtEtt hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
május 27. 9Heti műsor

04:55 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:50 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:40 Fókusz
14:05 Lila füge
14:45 Bosszú

Török filmsor.
15:55 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

16:50 Elif - A 
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
21:00 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

21:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:15 Válótársak
Magyar filmsor.

23:20 Válótársak
Magyar filmsor.

00:30 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:30 Válótársak
Magyar filmsor.

02:30 Válótársak
Magyar filmsor.

04:10 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

Magyar fikciós sor.
12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
13:25 Doc Martin

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
23:50 Magánnyomozók
00:55 Családi Titkok
02:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:50 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:35 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 P'amende
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:40 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:35 Tengerek, város-

ok, emberek
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Szép álmokat!
Olasz filmdráma

22:45 Kenó
22:50 Dávid: The Bible 

- David
Angol tévéfilmsor.

00:20 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Új idők új dalai
01:40 Új idők, új dalai:

Fénytér
02:10 Rúzs és selyem
02:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Mesterember
03:35 Magyar Krónika

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum - A 
tudomány ha-
tártalan!

06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:20 Isten kezében
08:45 Katolikus krónika
09:15 A sokszínű vallás
09:30 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Mma: Minden-

ről, ami nélkül 
nincs építészet - 
Dobó János épí-
tész portréja

11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Három 

boltoskisasszony
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 P'amende
13:45 Öt kontinens - 

Válogatás
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:00 Folkudvar
16:30 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

17:00 Kárpát-medence
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
02:20 Három

boltoskisasszony
Tévéfilm

05:00 Magyar sikerek
az olimpiákról

07:00 Pecatúra
07:30 Napos Oldal -

DVTK
08:00 Labdarúgó 

közvetítés
09:55 Hajime
10:25 Labdarúgó 

közvetítés
14:15 Napos Oldal - 

DVTK
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról

04:20 Garfield és barátai
Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

05:00 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

08:30 Infinity Nado: A 
nado ébredése
Kínai animációs 
filmsor.

08:55 Ninjago Master 
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:20 KölyökKalauz
09:50 Teleshop
10:50 ÉletmódKalauz
11:20 Autogram
11:45 Maradj haza 

magadnak!
12:15 Segítség! Itthon 

vagyok!
12:55 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

13:40 Kincsem
Magyar kalandfilm

15:55 Részeges 
karatemester 2.
Hongkongi akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Négy esküvő és

egy temetés
Am. filmsor.

21:00 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

22:00 Sakáltanya
Amerikai vígjáték

00:00 Annabelle
Amerikai thriller

02:05 Rejtjelek
Amerikai krimisor.

05:00 Egy rém rendes
család
Amerikai filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:10 Trendmánia
10:40 Innovátor
11:15 Bolttúra
11:45 Poggyász
12:20 Croodék

Am. animációs film
14:20 Minden, minden

Am. romantikus 
filmdráma

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 xXx: Újra 

akcióban
Am. akciófilm

22:00 A Tai Chi harcosa
Am.-kínai akciófilm

00:20 Wanted
Am. akciófilm

02:25 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:10 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:50 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:50 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:15 Térkép
08:45 Noé barátai
09:15 Divat & dizájn
09:45 Nálatok, laknak 

állatok?
Tévéfilmsor.

10:25 Család-barát 
válogatás 2019

11:20 Büszkeségeink a 
Hungarikumok

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Omló falak ár-

nyékában - Ma-
gyarok a romá-
niai rendszer-

váltó forrada-
lomban

14:25 A Durrell család
Angol családi film-
sor.

15:15 Keménykalap 
és krumpliorr
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Albert, a fura 

fazon
Filmvígjáték

21:10 V. Henrik
Játékfilm

23:20 Kenó
23:25 Egy szobalány 

naplója
Filmdráma

01:05 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:55 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:10 Magyarország 

finom
09:25 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:30 Beszterce ostroma

Magyar tévéfilmsor.
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Klasszikusok 

délidőben
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:15 Büszkeségeink a 

Hungarikumok
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Aranyok aranya
16:25 Elfeledett ma-

gyar irodalom
16:55 Lola kicsi konyhája
17:25 Mit főzzünk ma?
17:35 Mit főzzünk ma?
17:50 Családi kör
18:50 Térkép
19:20 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:55 Legenda - 

válogatás
23:25 Hagyaték
23:55 Opera Café
00:25 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 Keménykalap 

és krumpliorr
Magyar játékfilm

05:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

07:10 Napos Oldal - 
DVTK

07:40 Szabadidő
08:10 Labdarúgó 

közvetítés
12:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
16:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
16:55 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:55 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés

05:00 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:25 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Infinity Nado: 

Újra együtt
Kínai animációs 
filmsor.

09:25 Ninjago Master 
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:55 Teleshop
10:50 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:15 Édes Otthon
11:50 Szuperzöld
12:20 Profi a konyhámban
12:55 Kismamának 

áll a világ
Am. vígjáték

14:40 Négy esküvő 
és egy temetés
Am. filmsor.

15:25 Piedone Afrikában
Olasz–német akció-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Házasodna a gazda
20:30 Patrick - Ebbel 

szebb az élet
Angol vígjáték

22:25 Brazilok
Magyar vígjáték

00:25 Briliáns meló
Am. akcióthriller

02:25 Rejtjelek
Am. krimisor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:30 Tűsarok
11:00 Több mint TestŐr
11:35 Super Car
12:05 Életmódi
12:40 Hungarikumok -

kal a világ körül
13:10 StartupBörze

13:45 Libabőr
Am. fantasztikus 
kalandfilm

15:50 A miniszter félrelép
Magyar vígjáték

18:00 Tények
18:50 Dumplin - Így 

kerek az élet
Am. zenés vígjáték

21:20 November Man
Am.-angol thriller

23:35 Jóemberek
Am.-brit-dán-svéd 
thriller

01:30 Délibáb
Magyar-szlovák 
western

03:05 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

03:50 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Mozogj otthon!
07:00 Isten kezében
07:25 Kereszt-Tények
07:30 Katolikus krónika
08:00 Így szól az Úr!
08:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:30 A sokszínű vallás
08:40 Jézus és...
09:00 Evangélikus is-

tentisztelet köz-
vetítés

10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és 

szabadság
10:30 Mai hitvallások
11:00 Római katoli-

kus szetmise 
közvetítése Bu-
dapest, Ká posz-
tás megyerről

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez szól
a nóta

13:15 A világörökség 
kincsei

13:35 Kalandjaim a pa-
rányok világában

14:25 Édes anyanyelvünk
14:35 Hotel Kikelet

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

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
21:15 Hajsza a 

Kárpátokban
Bűnügyi film

23:10 Kenó
23:15 Élet a jövő 

múltjában

04:00 Beszterce 
ostroma
Magy. tévéfilmsor.

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum - A 

tudomány ha-
tártalan!

08:05 Német nyelvű 
hírek

08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:20 Önök kérték
09:15 Mindenki 

Akadémiája
09:45 Ízőrzők
10:15 Magyarország 

finom
10:35 Térkép
11:05 Angol nyelvű hírek
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Beszterce ostroma

Magy. tévéfilmsor.
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 MMA portrék
14:15 A nagyok
14:45 A historizáló épí-

tészet kiemelke-

dő emlékei Bu-
dapesten

15:35 Mozogj otthon!
15:50 Aranyok aranya
16:20 Elfeledett ma-

gyar irodalom
16:55 Családmeséink - 

a családi talkshow
17:25 Mit főzzünk ma?
17:35 Mit főzzünk ma?
17:55 Divat & dizájn
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bartók
22:40 Hogy volt?!
23:35 Hagyaték

05:10 Magyar sikerek 
az olimpiákról

07:10 Múlt és Jelen egy 
időben

07:40 Jövünk!
08:10 Labdarúgó 

közvetítés
10:05 Magyar sikerek 

az olimpiákról
12:10 Labdarúgó 

közvetítés
14:05 Forma-1 - 

Nagydíj futam
16:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:50 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

18:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:55 Labdarúgó 
közvetítés

20:40 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:55 Felvezető műsor:
Labdarúgás

21:05 Labdarúgó 
közvetítés

22:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

23:00 Góóól
23:30 Forma-1 - 

Nagydíj futam
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10 jel, hogy krónikus 
stresszben szenvedsz

A hétfőkkel nem nagyon van kibékülve senki, nem túl nagy kedv-
vel megyünk be a melóhelyre hét elején, de ha az alábbi tünete-
ket tapasztalod magadon, sanszos, hogy te is krónikus stressztől 
szenvedsz.

Most megtudhatod, melyek 
az állandó stressz kellemetlen 
tünetei, illetve hogyan enyhít-
heted őket.

1. Hétvégi fejfájás
Hétvégén a stressz mértéke 

csökkenhet, így a stresszhormon 
termelése is, ami migrénhez ve-
zethet. Hogy ezt elkerüld, igye-
kezz hétvégén se túlságosan el-
térni a napi ritmusodtól, így nem 
túl későn felkelni, illetve megfe-
lelő időpontokban étkezni.

2. Fájdalmas görcsök
Az állandó stresszben élő 

nőknél jóval gyakrabban fordul 
elő fájdalmas görcsökkel járó 
menstruáció, mint nyugisabb tár-
saiknál. Ezért a stresszhormon ál-
tal kiváltott egyensúlyhiány le-
het a felelős. A mozgás ebben is 
segíthet, lenyugtat, és csökken-
ti a stresszhormon termelését is.

3. Állkapocsfájdalom
Folyamatos stresszben gyak-

ran előfordul az éjszakai fogcsi-
korgatás, melynek eredménye 
nappal az állkapocsban jelentke-

ző fájdalom. Érdemes ilyenkor fel-
keresni a fogászodat, aki harapás-
emelővel, fogvédő sínnel tud segí-
teni a problémán.

4. Furcsa álmok
Alaphelyzetben az álmok kelle-

mesebbé válnak, melyek után fris-
sebben ébredsz reggel, de stresszes 
állapotban gyakran felébredhetsz éj-
szaka, megszakítva ezt a folyamatot, 
ez pedig furcsa, zavaros álmokhoz 
vezethet. Hogy meglegyen a meg-
szakítás nélküli 7-8 óra alvás, kerüld 
az esti koffein- és alkoholfogyasz-
tást, melyek szintén közrejátszhat-
nak a zavaros álmok létrejöttében.

5. Vérző íny
A stresszhormon magas korti-

zol tartalma gyengíti az immun-
rendszert, könnyebben elszapo-
rodnak a baktériumok  az ínyed-
ben, mely vérzéssel járhat együtt. 
Ha hosszú órákat dolgozol egyhu-
zamban, és még enni is az asztalod-
nál eszel, mindenképp ugorj ki leg-
alább pár percre fogat mosni, hogy 
eltávolítsd az étel által bevitt bakté-
riumokat a fogaidról és az ínyedről.

6. Pattanások
A stressz növeli a pattanások 

és aknék kialakulásának kockáza-
tát. A bőröd tisztítsd meg szalicil-
savas arctisztítóval, majd kend be 
hidratálókrémmel, hogy ne legyen 
túl száraz. Ha egy hét alatt nem ta-
pasztalsz változást, érdemes fel-
keresned egy bőrgyógyászt, mert 
lehet, bőrödnek komolyabb keze-
lésre lesz szüksége.

7. Édesszájúság
Sokan  a  nő i  hormono -

kat vádolják a hirtelen fellépő 
csokiéhség miatt. Nem ritka ez 
menstruáció alatt, illetve válto-
zókorban, de ha egyik esetben 
sem vagy érintett, sanszos, hogy 
a stresszhormon váltja ki nálad az 
ellenállhatatlan vágyat az édessé-
gek iránt.

8. Viszkető bőr
Stresszes embereknél körül-

belül kétszer akkora gyakoriság-
gal fordul elő bőrviszketés. Már 
maga a bőrviszketés is idege-
sítő jelenség, de emögött olyan 
bőrbetegségek is állhatnak, mint 
dermatitisz, ekcéma vagy pik-
kelysömör, mely mindenképp or-
vosi kezelést igényel.
9. Durva allergiás tünetek

Ha allergiás vagy, és ráadá-
sul napjaid stresszben telnek, esé-
lyes, hogy a megszokottnál sú-
lyosabb, illetve több allergiás re-
akciót produkálsz a megszokott-
nál. A stresszhormonok ugyan-
is felerősíthetik az allergiás re-
akciókat. A stressz csökkentésén 
kívül érdemes felkeresned egy 
allergológust, aki segít az allergi-
ás tüneteid enyhítésében.

10. Hasfájás
Bár még mindig nem egé-

szen tisztázott mi a pontos kap-
csolat a stressz és a hasfájás kö-
zött, a kutatók úgy vélik, hogy a 
belek és az agy közös idegpályái 
lehetnek a felelősek a dologban. 
Mikor az agy reagál a stressz-
re, a belek is bekapcsolódnak. 
A fájdalom enyhítésére javasolt 
a meditáció és a testmozgás. Vi-
szont, ha a fájdalom gyakori és 
fájdalmas, érdemes letesztelni, 
hogy nincs-e esetleg ételallergi-
ád, laktóz-intoleranciád, irritábilis 
bélszindrómád, netán fekélyed.

8 tipp szorulás ellen
Ha szorulásod van, ne nyúlj rögtön a hashajtó után, inkább olvasd 
el nyolc tippünket, amikkel elkerülheted vagy épp orvosolhatod a 
„szorult helyzeteket”.

1. Rostos élelmiszerek
Egyél minél több nyers gyü-

mölcsöt és zöldséget. Ha pedig 
biztosra akarsz menni, kerüljön 
minél gyakrabban a tányérodra 
étkezési búzakorpa! Ez a remek 
táplálék-kiegészítő 
sokat segít, ha napon-
ta fogyasztasz belő-
le. Tegyél 2-3 evőka-
nállal joghurtba, fő-
zelékbe keverve, de 
használhatod sütemé-
nyek, pogácsák készí-
tésénél is.

2. Reggeli 
melegség

Kezdd a napot egy 
nagy bögre langyme-
leg itallal. Lehet ez 
zöld tea, gyümölcs-
tea, tej, de akár citromos víz is. 
Fontos, hogy jó meleg legyen, 
mert ez serkenti a bélműködést.

3. Mozgás
A sport és a mozgás nagyon 

sok nyavalyára gyógyír, így a 
székrekedésre is. Ha sportolsz 
azzal, a belső szerveidet is moz-
gatod. Már egy tempós séta is 
elősegítheti az emésztést és a bél-
mozgásokat. Persze a legjobb, ha 
heti háromszor beiktatsz valami 

rendes testmozgást (futás/aerobic/
kerékpár stb.) is a programok közé.

4. Magnézium
Minden olyan táplálék, ami 

magnéziumot tartalmaz, kiválóan 
segít székrekedés esetén. Ez az ás-

ványi anyag ugyanis enyhe hashaj-
tó hatásáról ismert. Magas magnézi-
umtartalommal bír a cékla, a spenót, 
a karfiol vagy a málna. Persze fo-
gyaszthatod a magnéziumot pirula 
vagy pezsgőtabletta formájában is.

5. Szilva minden formában
A szilva (akár fagyasztott is), a 

szilvalé, az aszalt szilva, de még a 
szilvalekvár is mind-mind hatékony 
székrekedés esetén. Ez a gyümölcs 
az emésztőrendszer működését ser-

kentő szorbitolt tartalmaz, ennek 
pedig enyhe hashajtó hatása van.

6. Gyógyteák
Több teának is van emésztést 

javító hatása. Ezeket a gyógyteá-
kat is érdemes kúraszerűen kipró-
bálni, de tartós használatra nem 
javasoltak, mert könnyen hozzá-
szokhat a szervezeted. Az ánizs, 
édesgyökér, gyermekláncfű, ku-
tyabengekéreg forrázata remek 
gyógyír a szorulásra, de ha tutira 
akarsz menni, akkor szennalevél 
teát igyál, ami garantált hashajtó 

hatású.
7. Lelki 

harmónia
A székrekedés 

hátterében sokszor 
valamilyen lelki gu-
banc áll. Stresszes 
időszak a munkahe-
lyen, szakítás, vizs-
gák stb. Ezeket a zű-
rös periódusokat ne-
héz átvészelni, de ha 
kicsit odafigyelsz 
az étkezésedre és 
a mozgásra, akkor 

ilyenkor sem lesz probléma a vé-
cére járás.

8. Orvos
Természetesen az is előfordul-

hat, hogy minden tanácsunk elle-
nére sem múlik el a szorulásod. Ha 
a székrekedésed huzamosabb idő 
(2 hét) után sem akar megszűnni, 
mindenképpen fordulj szakember-
hez segítségért, aki alapos kivizs-
gálások után kiderítheti, mi okoz-
za nálad ezt a kellemetlen panaszt.

5 tévhit a citromos vízről, 
aminek eddig bedőltél

A citromos víznek magas a 
C-vitamin tartalma, de ettől 
még nem csodaszer.

,,Kezdd a napot egy pohár 
citromos vízzel!” Biztos ne-
ked is ismerős ez az unos-un-
talan ismételt tanács. A citro-
mos víz fogyasztásától állí-
tólag nemcsak a kilók olvad-
nak le, hanem szinte minden-
re gyógyírként szolgál, töb-
bek között késlelteti az örege-
dés folyamatát. Túl jól hang-
zik, hogy igaz legyen, azon-
ban mindez nemcsak trend, 
hiszen a C-vitamin egészség-
védő szerepe vitathatatlan. 
Egy darab citrom leve pedig 

a napi C-vitamin szükséglet 
30%-át fedezi. Magas C-vita-
min tartalma miatt ez az egy-
szerű frissítő biztosan erősíti 
az immunrendszert és segíti a 
vas felszívódását. A megfele-
lő hidratáltság pedig gondos-
kodik a szükséges energiáról 
és az emésztés megfelelő mű-
ködéséről. Az alábbi 5 tévhi-
tet azonban jobb, ha fenntar-
tással kezeled.

1. tévhit: méregteleníti a 
szervezetet

A leggyakoribb hiedelem, 
hogy a citromos víz rendsze-
res fogyasztásával megszaba-
dulhatsz a szervezetben felhal-
mozódott méreganyagoktól. A 
kutatások ezt eddig egyáltalán 
nem támasztották alá. Csupán 
annyit állapítottak meg, hogy 
C-vitamin tartalma miatt egész-
ségesebb, mint natúr ásvány-
vizet inni. Ráadásul a vese és 
a máj automatikusan elvégzi a 
szervezet méregtelenítését, így 
nincs rá külön szükség.

2. tévhit: segíti a fogyást
A citrom pektint tartalmaz, 

ugyanazt az oldható rostot, 
amely az almában is megtalál-
ható. Rosttartalma miatt telít, 
így segít elkerülni a súlygyara-
podást és támogatja az emésztő-
rendszer munkáját. Azonban ki-
facsarva már igen kis mennyi-
ségű rostot rejt. A táplálkozási 
szakértők szerint az elhízás el-
len folytatott küzdelemben sok-
kal hatékonyabb az olyan magas 
rosttartalmú ételek, mint a zab 
és a hüvelyesek, fogyasztása. A 
citromos vizet csak azért ajánl-
ják, mert, ha nem raksz bele 
cukrot, kiváló alternatívája a 
cukros üdítőknek és gyümölcs-
leveknek, amelyekből egy po-
hárnyi akár egy kisebb étkezés 
kalóriaértékét is lefedheti. A cit-
romos víz jobban itatja magát, 
mint a sima, miközben alig tar-
talmaz kalóriát.

3. tévhit: betegség megelő-
ző hatással rendelkezik

A másik leggyakrabban 
hangoztatott teória a citro-
mos vízzel kapcsolatban az, 
hogy lúgosít. A szakértők sze-
rint azonban az ételek pH ér-
téke nincs hatással általános 
egészségünkre, fogyasztásá-
val nem tudjuk megelőzni az 
olyan betegségeket, mint pél-
dául az ízületi gyulladás vagy 
a rák. A túl sok sav azonban 
árthat a gyomrodnak és a fog-
zománcodnak is. A citromos 
víz rendszeres ivása jelen-
tősen hozzájárulhat a reflux 
kialakulásához vagy a fog-

zománc sérüléséhez. A fog-
orvosok nem győzik hang-
súlyozni, hogy citromos víz 
után nem szabad közvetlenül 
fogat mosni, csak sima vízzel 
öblögetni.

4. tévhit: felpörgeti az 
anyagcserét

A közhiedelem szerint már 
egy pohár, éhgyomorra el-
fogyasztott citromos víz ké-
pes egész napra felpörgetni 
az anyagcserét. Ez remekül 
hangzik, de a kutatások során 
még ezt sem bizonyították. 
Bizonyos ételek, mint példá-
ul a Cayenne-i bors termogén 
összetevői miatt valóban nö-
velhetik időlegesen az anyag-
cserét, de a citromnál ezt még 
nem állapították meg. Azon-
ban, ha citrommal több vi-
zet iszol, a hidratáltságnak 
kétségtelenül érezni fogod a 
jótékony hatásait. Ez azon-
ban inkább a megnövelt víz-
fogyasztásnak lesz köszönhe-
tő, mintsem a belefacsart cit-
romnak. Már akár fél deci víz 
elfogyasztása is jelentős mér-
tékben megnöveli az anyag-
csere értéket.

5. tévhit: öregedésgátló 
hatással bír

Természetesen a citromlé 
sok antioxidánst tartalmaz, de 
arra nem képes, hogy megál-
lítsa az időt. C-vitamin tar-
talma miatt segíti a kollagén 
termelődést, ahogy más éte-
lek is, amelyek szintén sok 
aszkorbinsavat rejtenek. A 
szép bőr és az öregedés lát-
ható jeleinek késleltetése ér-
dekében célszerűbb egészsé-
ges, kiegyensúlyozott diétát 
folytatni, amely gazdag gyü-
mölcsökben, zöldségekben, 
pulykahúsban, lazacban és 
magvakban. A tápanyagban 
dús étkezés ugyanis hozzájá-
rul a kollagén termelődéshez 
és fenntartásához.
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A halálos kimenetelű közlekedési bal-
eset az ungvári járási Nagydobronyban 
történt május 21-én. Egy 37 éves helyi 
lakos a BMW típusú gépkocsival köz-
lekedve elvesztette uralmát járműve fö-
lött, és elgázolt egy kerékpárost.

A helyszínelő rendőrök megállapítot-
ták, hogy a 37 éves helyi illetőségű férfi 
egy BMW típusú gépkocsival Csap irányá-
ba közlekedve elvesztette uralmát jármű-
ve fölött, és elütött egy szabályosan köz-

Részeg sofőr gázolt halálra egy fiatalembert 
Nagydobronyban

lekedő kerékpárost. A baleset következté-
ben a 32 éves fiatalember a helyszínen be-
lehalt a sérüléseibe. Az eset vizsgálata so-
rán kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
286. cikeklye (halált okozó közlekedési 
szabálysértés) értelmében az ügyben bün-
tetőeljárást indítottak. A halálos balesetet 
okozó sofőrt előzetes letartóztatásba he-
lyezték – jelentette a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság sajtóosztálya.

Nagyszőlősön még május 9-re virradó 
éjszakán eltűnt egy 29 éves fiatalember. 
A férfit utoljára egy helyi pékség köze-
lében látták.

A hatóságok elmondták, hogy eltű-
néséhez nagy valószínűséggel köze le-
het egy 26 és egy 27 éves helyi lakos-
nak, akikkel az említett fiatal konfliktus-
ba keveredett. A gyanúsítottak azt állít-
ják, hogy az áldozat fegyverrel fenyegette 

Meggyilkolhatták a Nagyszőlősön eltűnt fiatalt
őket, ezt követően dulakodásba kezdtek, 
bántalmazták, majd pedig az utcán hagy-
ták. A tettesek kis idő múlva visszatér-
tek a helyszínre, betették a nagyszőlősi 
fiatalembert egy jármű csomagtartójá-
ba, elvitték a folyópartra, újra megver-
ték, s otthagyták.

Az eltűnt holtteste még nem került 
elő, a gyanúsítottakat őrizetbe vették, írja 
a mukachevo.net.

Május 18-án éjjel 2 óra 10 perckor beje-
lentés érkezett a Beregszászi Rendőrség 
ügyeleti részlegére, adta hírül a 0312.ua. 
A telefonáló nő elmondta, hogy Bátyú-
ban a Vasút utcában egy férfi fekszik 
életjelek nélkül.

A helyszínre kiérkezett rendőrök a 
vasútállomás közelében megtalálták a 
holttestet, akit rövid időn belül azonosí-

Holttestre bukkantak Bátyúban
tottak: egy 40 éves helyi lakos az áldo-
zat. A férfi testén erőszakos halálra uta-
ló jeleket találtak, így a rendőrök azon-
nal az elkövető keresésére indultak. Né-
hány órán belül megtalálták a tettest, aki 
egy 37 éves volóci lakos.

Az ügyben büntetőeljárást indítot-
tak. Az elkövetőt előzetes letartóztatás-
ba helyezték.

Zaporizzsja megyében felakasztot-
ta magát egy 53 éves gazda – jelentet-
te a zn.ua.

A megyei rendőrség sajtószolgá-
latának tájékoztatása szerint az eset 
Huljajpole településen történt. A rendőr-
séget a feleség tájékoztatta arról, hogy 53 
éves férjét holtan találta. A férfi búcsú-
levelet hagyott hátra, a rendőrség azon-
ban nem hozta nyilvánosságra annak tar-
talmát. A helyi lakosok szerint az öngyil-
kosság oka a rossz termés lehetett, amely 
a csőd szélére sodorta a férfit. A pénzügyi 
gondok jelenthették az utolsó cseppet a 
pohárban, ez késztethette az elkeseredett 
lépésre a gazda.

Újabb farmer lett öngyilkos Ukrajnában
Az első öngyilkosságot május 13-án 

jelentették az Odessza megyei kilijai 
kistérséghez tartozó Sevcsenkovo köz-
ségből, ahol egy 66 éves gazda dug-
ta hurokba a fejét. Búcsúlevelében azt 
írta, hogy a rossz termés és az adóssá-
gok miatt vet véget életének. A portál 
úgy tudja, közel egymillió hrivnyát kel-
lett volna kifizetnie a bérelt földrész-
legek után.

Korábban arról számoltak be, hogy 
Odessza megyében az aszály miatt 
akár a vetés 50%-a is elpusztulhat. A 
helyi gazdák szerint a régióban az ín-
séges 1947-es esztendő óta nem volt 
ilyen aszály.

A munkácsi járási Makarja (Ма-
карьово) és Bárdháza (Барбово) tele-
pülések között egy 18 éves fiú holttesté-
re bukkantak. A szakértők vizsgálják a 
fiú halálának körülményeit.

A Kárpátaljai Megyei Rendőrkapitány-
ságon arról nyilatkoztak a mukachevo.

Egy 18 éves fiú holttestére bukkantak 
Kárpátalján

net hírportálnak, hogy május 20-án az esti 
órákban a Makarja és Bárdháza települé-
sek közötti mezőn egy 18 éves fiú holt-
testét fedezték fel. A holttestet igazság-
ügyi szakértői vizsgálatra továbbították.

Az ügyben szándékos gyilkosság ala-
pos gyanújával büntetőeljárást indítottak.

Lövöldözéssel állítottak meg egy határ-
sértőt az asztélyi határőrök. Mint kide-
rült, egy 40 éves macsolai (Beregszászi 
járás) illetőségű férfiről van szó.

Az ukrán állampolgár egy ideig Ma-
gyarországon tartózkodott, és haza akart 
térni, megkerülve az érvényes ellenőrző 
pontokat. A férfi azt vallotta, hogy már 

Az asztélyi határőrök éberségét akarta 
próbára tenni egy macsolai férfi

nagyon régóta szerette volna ellenőrizni 
a határőrök éberségét.

A szabálysértő egyébként el akart me-
nekülni a katonák elől, s csak a figyelmez-
tető lövések állították meg.

A macsolai férfi további sorsáról a bí-
róság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat hivatalos honlapján.

Szombaton Felsőveresmart (Velika 
Kopanya) közelében egy mikrobusz és egy 
Mercedes márkájú gépkocsi ütközött össze.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a 
Mercedes az árokba sodródott. Mind-
két jármű jelentősen megrongálódott. A 
szemtanúk elmondása szerint a gépko-
csi sofőrje csodával határos módon ma-

Mindkét sofőrt kórházba szállították
radt életben. Mindkét járművezetőt kór-
házba szállították.

A rendőrség vizsgálja a baleset okait és 
körülményeit. Egyelőre annyi ismert, hogy 
a Mercedes sofőrje meg akarta előzni az 
előtte haladó VAZ márkájú gépkocsit, s 
összeütközött a szemközt haladó kisbusz-
szal, írja a 0312.ua.

Sport

Néhány sorban
Az ungvári Avangard stadiont is beválasz-
tották azon nyolc sportlétesítmény közé, 
ahol az ukrán labdarúgó-válogatott az el-
következendő két évben lebonyolíthatja a 
hazai találkozóit.

A sporttörténelmi szempontból hí-
res ungvári központi stadion (itt ren-
dezték az ukrán labdarúgó-válogatott 
első hivatalos mérkőzését 1992. ápri-
lis 29-én: Ukrajna – Magyarország 1-3) 
mellett a kijevi Olimpiai stadion, illetve 
a harkivi, lembergi, odesszai, dnyiprói, 
zaporizzsjai, és a poltavai aréna került 
még bele abba a listába, ahol a zbirna 
2022-ig Nemzetek Ligája, Európa-baj-
noki selejtezőt, vagy barátságos mérkő-
zésen léphet pályára.

***
Annak ellenére, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt félbeszakított 2019–2020-as 
idény négyes döntőjét csak idén decem-

berben rendezik meg, az Európai Kézi-
labda-szövetség (EHF) a hivatalos hon-
lapján közzétette a férfi Bajnokok Ligá-
ja álomcsapatának bő keretét, amelyből 
kikerül majd a végső együttes. A nyilvá-
nos szavazás május 26-án, kedden vet-
te kezdetét.

A „bő keretbe” a legtöbb játékost (egy-
aránt hatot) a Kiel és a Veszprém (Sterbik 
Árpád, Dragan Gajic, Petar Nenadics, 
Rasmus Lauge, Manuel Strlek, Blaz 
Blagotinsek) adja, míg Szegedet négy 
kézilabdázó (Mikler Roland, Bogdan 
Radivojevics, Jorge Maqueda, Bánhidi 
Bence) képviseli.

A magyar csapatok edzői közül David 
Davist (Veszprém) jelölték a top ötbe, 
Juan Carlos Pastor (Szeged) azonban 
nincs ott a legjobbak között. Az öt leg-
jobb fiatal között helyet kapott Szita Zol-
tán, a lengyel Wisla Plock, a magyar vá-
logatott balátlövője is.

Bár az Ukrán Hivatásos Labdarúgó Liga 
korábban olyan döntést hozott, hogy az 
első osztályú labdarúgó-bajnokság küz-
delemsorozatát május 30-án indítja újra 
a koronavírus-járvány miatt berekesz-
tett több mint 2 hónapos szünetet köve-
tően, most ez a dátum is módosult.

A legújabb hírek szerint mégsem má-
jus 30-án, hanem június 6-án folytatódik 
a pontvadászat, mivel a legtöbb csapat-
nak még időre van szükség a játékosok 
formába hozása terén, és az ilyenkor kö-
telező koronavírus-tesztek elvégzésével 
sem végeztek volna a május végi határ-
időig. Hogy nem is olyan könnyű az új-
rakezdés, azt az a tény is bizonyítja, hogy 
rövid időn belül a Dinamo Kijev 5 játéko-
sa is kisebb sérülést szenvedett az edzések 
intenzívebb végzése alkalmával.

A ligának továbbra is az az álláspont-
ja, hogy a másodosztály küzdelmeit is va-
lamilyen formában be kellene fejezni, leg-
inkább a feljutásért rendezett osztályozók-
ba gondolkodnak a döntéshozók. Ilyen 
véghajrának viszont teljesen ellene van a 
Minaj FC, mint Vaszil Kobin vezetőedző 
elmondta, csapata szinte biztosan nem len-

Egy héttel tolódik az ukrán 
bajnokság újraindítása

ne hajlandó részt vállalni osztályozó mér-
kőzések lejátszásában.

Mint ismert, az Ukrán Kupában június 
12-én, zárt kapuk mögött rendezik a Minaj 
FC – Dinamo Kijev és az FK Mariupol – 
Vorszkla Poltava elődöntőket, a fináléra 
pedig június 19-én kerül sor Ternopilban.

Időközben a csapatok többsége edző-
mérkőzésekkel igyekszik formába hozni a 
hosszú kihagyás miatt a játéktól kissé el-
szokott labdarúgókat.

Az élvonalban listavezető Sahtar 
Donyeck a másodosztály egyik élcsapa-
tát, a Ruh Lviv együttesét győzte le 4-1-re, 
és ugyanilyen eredmény született az első 
osztályú Gyeszna Csernyihiv és a máso-
dik vonalban szereplő Obolony-Brovari 
egymás elleni találkozóján.

A Minaj FC az élvonalbeli FK Lviv 
ellen játszott felkészülési mérkőzést. A 
20. percben Sztaszjuk a hazaiakat jutat-
ta előnyhöz, de a lembergiek kétszer is 
eredményesek voltak és máris náluk volt 
az előny. A hajrában Nurijev büntetőből 
egyenlített, de az utolsó gólt mégis az FK 
Lviv szerezte, kialakítván ezzel a 3-2-es 
vendéggyőzelmet hozó végeredményt.

Az FTC Sigér Dávid duplájával 2-1-re 
legyőzte a Debrecent a labdarúgó NB-I 
1. fordulójából elhalasztott mérkőzésén, 
amellyel 70 nap után indult újra a ko-
ronavírus-járvány miatt március 14-én  
berekesztett magyar élvonalbeli labda-
rúgó-bajnokság.

A Groupama Arénában természetesen 
zárt kapuk mögött – de több mint 
ötezer szurkolói arcképpel ábrázolt 
kartonfigurák ,,társaságában” a né-
zőtéren – lebonyolított mérkőzésen 
a vendégek kezdtek jobban, és Bódi 
távoli lövésével a 13. percben meg is 
szerezték a vezetést.

A folytatásban erősített a címvédő 
és listavezető Ferencváros, és a jókor 
és jó helyen lévő Sigér Dávid előbb a 
22. percben egalizálta az állást, majd 
az első játékrész vége előtt a vezetést 
is megszerezte a házigazdák számá-
ra. A tárgyilagosság kedvéért, az első 
és harmadik találatért mindkét por-
tás – Dibusz Dénes és az exungvári Nagy 
Sándor – is hibáztatható egy kicsit.

A második játékrész már amolyan ali-
bi focit hozott, mindkét oldalon akad-
tak ugyan lehetőségek, de a tabella má-
sodik felében lévő Debrecen már nem tu-
dott érdemben változtatni az eredményen, 
Szerhij Rebrov csapata pedig csak a biztos 
győzelem megőrzésére törekedett.

Újra tétmeccseken pattog a labda!

Fradi-győzelemmel indult a 
karantén utáni időszak

Mindez azt jelenti, hogy az FTC 56 
pontjával hatpontosra növelte előnyét a 
bajnoki trónfosztásba még bízó Mol Fe-
hérvár előtt, és ez a fór akár 9 pontos-
ra is növekedhet, amennyiben lapzár-
tánk után, szerdán, a Fradi az Újpest el-
leni derbijét is a papírformának megfe-
lelően hozza…

Szombaton a Magyar Kupában is be-
indult az élet. Az elődöntő első mérkőzé-
sén a Mol Fehérvár 1-1-es döntetlent ért 
el Mezőkövesden, míg a Budapest Hon-
véd gól nélküli döntetlenre bekkelte ki az 
immáron élvonalbeli MTK otthonában 
tett látogatását.

Visszavágók lapzártánkkal egy időben, 
kedden este…

A Fradi és a Debrecen edzője karanténos 
módiban köszöntötte egymást
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          0682126127. 

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.netre is.

Munkalehetőség Hollandiában!
Káposzta-betakarítás

Fizetés teljesítmény után: 9.6 euró/óra
+ prémium

12 órás, kétműszakos munkanap
Szállás 11 euró/nap

két fő egy szobában, WC, zuhany, konyha
Útiköltség ukrajnából Hollandiába 200 euró.

Magyarok 2018 őszétől dolgoznak itt

+380 (67) 50 50 410 (ukránul vagy oroszul)

ОГОЛОШЕННЯ
Боржавська сільська рада Берегівського 

району Закарпатської області оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади  
спеціаліста  -  головного бухгалтера сільської 
ради

Вимоги до претендентів: вища освіта 
відповідного професійного спрямування за 
освітньо кваліфікаційним рівнем магістра або 
спеціаліста, вільне володіння українською 
мовою, досвід роботи за фахом у державній 
службі або в органах місцевого самоврядування 
на посаді провідного спеціаліста, знання 
чинного законодавства з питань місцевого 
самоврядування та державної служби, вміння 
працювати на компю’ютері.

Документи приймаються протягом 30 
календарних днів з дня виходу публікації  про 
оголошення конкурсу. 

Додаткова інформація щодо  умов проведення 
конкурсу,основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається за 
адресою  : с.Боржава, вул. Кошута,175 та за 
телефонами: ( 03141)5-12-42, 0997530678.

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szo-
ba kiadó diákok, egyedül-
állók vagy turisták részé-
re, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
Családi ház eladó Gáton a 
Puskin u. 45. szám alatt, nagy 
kerttel és melléképülettel. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
095-6314498 (magyarul). 
Beregszászban a Munkácsi 
u. 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Mob.: 
050-5385374. 

lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
099-9070381. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás sa-
ját fűtéssel Beregszász-
ban a Lónyai úton. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban, a Hősök tere 
4. szám alatt bérbe kiadó a 
Pro100 Pub, 200 m2 terüle-
tű, berendezéssel együtt. Tel: 
066-2030917. 

autó

Eladó Audi A6 C7 Premium 
Plus Quattro személygépko-
csi (2013-as évjárat, 133000 
km, automata, 2.00 ben-
zin, 215 lóerő) Fogyasztás: 
6-6,5 l.) Ár: 16500 f.e. Mob.: 
+38099-0809890. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, felújí-
tása, sírok ápolása, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, tava-
szi lemosó permetezését vál-
laljuk Beregszászon és kör-
nyékén. Mob.: 066-5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó hetilap-
ok kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fize-
tés teljesítmény szerint (1.5 
hrivnya/db). Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kár pátinfo és a Nap-
lopó heti lapok kézbe-
sítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény sze-
rint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, 
Kossuth  tér 2 .  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 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. 

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

Munkásokat keresünk 
szalagparketta gyártó cég-
be. A betanítást vállal-
juk. Munkásoknak 10000-
12000 hrivnya, szakmun-
kásoknak 13000-15000 
hrivnya fizetés. Beuta-
zást biztosítunk. Cím: Be-
regszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 095-1454223 
(magyarul), 066-2709151 
(orosz, ukrán nyelven). 
Hívjanak munkaidőben: 
7-16 óra között (k.e.i.sz). 

Szlovákiába keresünk beta-
nított munkára két fiatalem-
bert. Szállás biztosítva, fize-
tés megegyezés szerint. Tel: 
095-7391445 (csak Viber). 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
biztosítunk. Mob.: +3620-
5692722 (Kovács András). 

Építkezés, felújítás

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

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

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

Barkács, szerszám

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

lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
099-2393269 (17 óra után). 

Hűtés, fűtés

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor pricep 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. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 

piac, élelmiszer

Házi bor nagy mennyiségben 
eladó. Mob.: 050-2660111.
Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 10 kilogramm-
tól házhoz szállítást vállalok 
Beregszászon belül. Terme-
lői áron. Mob.: 066-2406034.

Hirdessen!
066-2850283
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Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Eladó háza, lakása?
Ha nÁlunK HIrdEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

FELVÉTELI HIRDETÉS
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázi-

um szeretettel várja a 2020/21-es tanévben induló első 
osztályába az általános iskolák 4. vagy 5. osztályt vég-
zett kisdiákjait! 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel változnak a fel-
vétel feltételei: elmaradnak a felvételi vizsgák, a jelent-
kezők beiratkozás útján válhatnak a gimnázium diákjai-
vá. Túljelentkezés esetén a bejutás sorrendjét a tanulók év 
végi bizonyítványa alapján határozzuk meg. 

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 
rendelete alapján május 31-ig adhatják be jelentkezési 
kérvényüket a diákok szülei/gondviselői, amelyet a www.
bermagim.org weboldalon online formában tölthetnek ki, 
vagy  a honlapon található kérvényt  kinyomtatott és kéz-
zel kitöltött formában eljuttathatják a gimnáziumba (Be-
regszász, Szőlőhegy u. 25.), ahol az ügyeletes veszi át a 
portán munkanapokon reggel 8.00 és délután 16.00 óra 
között (közép-európai i. sz.).

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

A MUNKÁCSI SZENT 
ISTVÁN LÍCEUM 

felvételt hirdet a 2020/21-es tanévre. Idén online 
jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, mely a 
líceum új honlapján található (https://munkacs-katlic.
org.ua/), ahol további információkat (adatokat, tudni-
valókat, fényképeket stb.) is találunk a líceumról és a 
kollégiumról.

Jelentkezni június 10-ig lehet. A felvételi időpont-
ja: 2020. június 20. Szeretettel várjuk a 8., 9. és 10. 
osztályba készülő diákokat!

„Fókuszban a tehetség a 
sport terén” – III. Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány sporttábort 
hirdet harmadik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a 
sport terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12-17 éves kor közötti tanulók jelentke-
zését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 6–10.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat má-

sokéval összevetni, akkor jelentkezz!
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 27-től 

– 2020. június 6-ig lehet a következő linken: https://
forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9

A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztosság köz-
benjárásával.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány irodájában (90202 Beregszász, Kos-
suth tér 6.) személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 
(149-es mellék) telefonszámon lehet kérni munkana- 
pokon 8.00-tól 17.00-ig.

Берегівський військовий комісаріат запрошує  
на військову службу за контрактом до лав 

Збройних Сил України.
Військова служба за контрактом це:
стабільне та вчасне грошове забезпечення (від 
12500 до 30000 грн.), яке постійно зростатиме;
соціальний пакет, а саме:

– безкоштовне лікування;
– допомога на оздоровлення у розмірі 2-ох
   зарплат під час відпустки;
– грошова компенсація за піднайом житла;
– щорічна відпустка терміном на 30 діб;
– матеріальна допомога для вирішення
   соціально-побутових проблем;
– забезпечення службовим та постійним житлом;
– забезпечення речовим майном.

При укладанні першого контракту виплата складає 
14 тис. грн.
Звертайтеся за адресою:  м. Берегове, пл. Героїв 8.
Контактні телефони: (03141) 2-20-12, т. 0665563961.

ОГОЛОШЕННЯ
Боржавська сільська рада доводить до відома 

громадськості та господарюючих суб’єктів, що  
на сільській дошці  оголошень та на офіційному 
сайті Боржавської сільської ради оприлюднено 
проекти  рішеннь Боржавської  сільської ради:

Про встановлення місцевих податків  і зборів   
на території Боржавської  сільської ради на 
2021 рік.

Про встановлення ставок  та  п ільг  і з  сплати 
земельного податку на  2021 рік.

Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно,відмінне від 
земельної ділянки на 2021 рік.

Зауваження та пропозиції від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються 
в письмовому вигляді протягом 1 (одного) 
м і сяця  з  дати  опу бл і к ування  проек т у 
регуляторного акта   за адресою: 90256, 
вул. Кошута, 175, с. Боржава, Берегівський 
р-н, Закарпатська обл., тел.(03141)51-2-42, 
email: borzsovarada @ukr.net
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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!

Módosult az „Alkoss kedvedre!” 
c. rajzpályázatra beérkező 

pályaművek beküldési határideje
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajz-

pályázatot hirdet. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyá-
ri táborokat, akkor neked szól a felhívás. A 10–16 éves 
helyezettek meghívást kapnak a 2020-as évben 10. alka-
lommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotó-
táborba. Emellett a pályázaton helyezést elért diákokat 
festőeszközökből összeállított ajándékcsomaggal jutal-
mazzuk. Minden pályázót kérünk, hogy maximum A3-as 
méretű, 42x30 cm munkákat küldjön be.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS-, KÖZÉP-
ISKOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉRJÜK 
MINDEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL TÜN-
TESSÉTEK FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZEMÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó 
több témakörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. „II. Rákóczi Ferenc emlékére” – a 2019-2020-
as év II. Rákóczi Ferenc előtt tisztelgő emlékév. Eb-
ben a kategóriában a Rákóczi családot és a Rákóczi-
szabadságharcot ábrázoló, valamint a II. Rákóczi Fe-
renccel kapcsolatos legendákat, szimbólumokat, törté-
neteket feldolgozó alkotásokat várunk. A rajz hátolda-
lára írd le, hogyan kapcsolódik a munka az emlékévhez.

2. „Boldogító” – Ebben a témakörben, olyan pálya-
művek érkezését várjuk, ami a boldogság érzését ábrázol-
játok. Hogyan tudod ezt az érzést saját szavaiddal és szí-
neiddel megfogalmazni és papírra vetni? Mi tesz boldog-
gá? Esetleg próbáld meg rajzodon azt a pillanatot ábrá-
zolni, amikor emlékeid szerint boldognak érezted magad.

3. „Nappal és éjszaka” – Olyan képzeletbeli tájké-
pek ábrázolását várjuk ebben a témakörben, ahol egy va-
rázslatos táj nappali és éjszakai képe jelenik meg. Lehet, 
hogy éjszaka életre kelnek a fák és a növények, megválto-
zik a színük, vagy nappal nem látott élőlények bújnak elő 
éjszka rejtekhelyükről. Készíthetsz egy rajzot úgy, hogy 
egy lapon ábrázolva nappali és éjszakai részre osztva a 
papírt készíted el munkádat, de két külön lapon is elké-
szítheted a pályaművedet.

4. „Tapintható alkotás” – Ebben a témakörben olyan 
munkákat várunk, amelyen különböző tapintású felüle-
teket felhasználva hozol létre egy alkotást: érdes – géz, 
ragasztott gríz, smirglipapír –, puha – filc lap, vatta, bár-
sony, szivacs –, sima – műanyag, celofán stb. – felhasz-
nálásával készítesz egy absztrakt, nonfiguratív alkotást, 
vagy csendéletet gyümölcsök, növények és tárgyak fel-
használásával. Egy pályaművön több mint két fajta fe-
lület és anyag felhasználása ajánlott.

5. „4 évszak színei” – Ebben a témakörben olyan 
munkákat várunk, amelyeken egy lapot négy egyen-
lő részre osztva, a négy évszakot ábrázoljátok. Az év-
szakokat leíró színes kompozíciókat úgy készítsétek el, 
hogy minden egyes évszak ábrázolásához egy kiválasz-
tott, az évszakra jellemző színskálát használtok, például:

TÉL – kék, lila, szürke, fehér, 
TAVASZ – rózsaszín, fehér, különböző zöldek
NYÁR – különböző zöldek, sárga, világos kék  
ŐSZ – sárga, narancssárga, barna, piros. 
Készíthettek absztrakt kompozíciókat, de a rajzok le-

hetnek tájképek, szimbolikus portrék, vagy logó-szerű tár-
gyak is, amelyek az évszakokra jellemzőek és a kiválaszott 
színharmóniákkal és tónusaikkal lettek elkészítve.

Az alkotásokat postai és elektronikus úton szkennelt 
formátumban a geniusja2019@gmail.com e-mail címre 
várjuk. A pályázók az e-mail tárgyaként: az „Alkoss ked-
vedre!” c. rajzpályázat nevet adják. 

Kérünk, hogy pályaműveidet maximum A3-as mére-
tű, 42x30 cm méretben küldd be.

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány-
hoz lehet eljuttatni 2020. május 25. 16:00 óráig.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesz-
nek részt a versenyen.

Az eredményhirdetésre 2020. június 6-án kerül sor 
a IX. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül.

Címünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 
Beregszász, Kossuth tér 6. (108-as terem)

Tel.: + 380-31-41-4-29-68 
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsű-

ri bírálja el.
Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntes-

sétek fel a következő személyes adatokat: név, születési 
dátum, a rajz választott témája, lakcím, tanintézmény, 
osztály, telefonszám, e-mail cím.

MAGYARORSZÁG 
BEREGSZÁSZ KONZULÁTUSA 

Tisztelt Ügyfeleink!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Beregszászi Konzulá-

tus 2020. május 12-től kezdődően fokozatosan újrakez-
di a konzuli szolgáltatások nyújtását.

Ennek megfelelően csak és kizárólag előre egyezte-
tett időpontban lehetőséget biztosítunk:
– korábban elkészült okmányok átvételére;
– korábban benyújtott tartózkodási engedély (D vízum) 
iránti kérelmekben a hiánypótlás és döntés átvételére.

A korábban megszokott ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban benyújtható kérelmek:
– útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelem;
– születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem (hozzá 
kapcsolódóan esetlegesen házasságkötés hazai anyaköny-
vezése iránti kérelem és anyasági támogatás / FÉTÁM 
iránti kérelem);
– haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem;
– tartózkodási engedély (D vízum) iránti kérelem;
– június 2-től: házasságkötés hazai anyakönyvezése irán-
ti kérelem.

Az elérhető további szolgáltatások köréről, folyamat-
ban lévő ügyekről és ügyintézésről, kérjük, telefonon 
érdeklődjön a +38-03141-427-63-as vagy +38-03141-
422-96-as vezetékes telefonszámon hétfőtől csütörtö-
kig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között (közép-eu-
rópai idő szerint).

Ügyintézés kizárólag előzetesen, telefonon történt 
egyeztetést követően lehetséges, melynek során a 2 
méteres távolság betartatása, valamint a szájat és or-
rot takaró maszk viselése kötelező!

Figyelem! Hadigondozottak ellátásával kapcsolatos 
ügyintézés (életbenléti igazolások, aláíráshitelesítés) csak 
a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet kihirdető 
magyar jogszabály hatályvesztését követően lehetséges!

Tisztelettel, Beregszászi Konzulátus

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműköd-
ve 2020. november 6-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátal-
jai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferen-
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már 
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel-
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

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

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

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

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

Nevezési határidő: 2020. október 5. (hétfő) 14.00 
óráig. 

Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-
es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma-
il címen kaphatnak.

Вважати недійсним загубленний диплом № АК 
185999963 дата 05.07.2002 виданий Берегівським 
СПТУ 11 з професії ,,Офісіантб бармен” на ім’я 
Юрак Наталія Михайлівна.

A héten eltökélt szán-
déka, hogy olyan ha-
talmi játékot folytas-
son, amelyben képes 

tisztességes és tisztességtelen 
eszközöket is felhasználni a 
céljai eléréséhez. Miután hosz-
szú időn át nem ért célt vala-
mivel kapcsolatban, a héten vi-
szont igen, hirtelenjében meg-
nőhet az önbizalma. A napok-
ban az ösztönei alapján hozza 
meg a döntéseit, és biztos lehet 
benne, hogy nem fog csalódni.

Egész héten több oka 
is lesz arra, hogy ün-
nepeljen! Nemcsak 
magát érik kelle-

mes meglepetések és élmé-
nyek, hanem a környezetét 
is. Például valaki valószínű-
leg megházasodik a közelé-
ben vagy gyermekáldásnak 
fog örvendeni. A napokban 
rengeteg oka lesz örülni és 
bizakodva tekinteni a jövőre. 
Merjen álmodni, és ne féljen 
a csalódástól!

Ez a tökéletes hét, 
amikor megfigyelő-
képességével és türel-
mével lenyűgözheti a 

környezetét. Képes lesz inno-
vatív megoldást kínálni vala-
melyik nagyobb problémára 
a munkahelyén vagy vala-
melyik barátja számára. Iz-
galmas hét következik, mert 
több újdonságban is része le-
het. Mindemellett az embe-
rek Önhöz fordulnak segít-
ségért és támogatásért.

Már a hét elején elha-
tározza magát, hogy 
a napokban véghez 

viszi a terveit. De ne feled-
kezzen meg közben a csalá-
di kötelezettségekről sem! Ha 
valakinek megígért valamit, 
azt tartsa is be! Ugyanakkor 
meg kell hozniuk egy komoly 
döntést, ami mindenkinek ne-
héz lesz, de sajnos elkerülhe-
tetlen. Sok múlik a héten ma-
gán, hogy miként reagál bizo-
nyos dolgokra.

Ez a hét meghozza 
magának az áttörést. 
Talán köze lesz ah-

hoz a jó hírhez is, amit halla-
ni fog. Amennyiben folyamat-
ban lévő jogi ügye van, az úgy 
rendeződik el, hogy magának 
jó legyen, de az ingatlannal 
kapcsolatos ügyek is jól si-
kerülnek. Több tekintetben is 
azt érezheti, hogy végre rend-
be jönnek a dolgok az életé-
ben és újra remélhet. Nagy kő 
eshet le a szívéről.

Egy kissé impulzív 
lehet a következő na-
pokban. Azt tanácsol-

ják a csillagok, hogy igyekez-
zen észszerűen gondolkodni. 
Adott magának a kommu-
nikáció hatalma, és ezt kel-
lene kihasználnia a saját ja-
vára. A stressz csökkentése 
érdekében nem ártana töb-
bet mozognia, de legalább-
is olyan tevékenységet űz-
nie, amely lefoglalná és ki-
kapcsolná magát.

Amibe a héten bele-
fog, abban sikerrel fog 
járni, függetlenül at-
tól, hogy milyen aka-

dály merül fel! A héten sikere-
sen újratöltheti és újraépíthe-
ti másokkal fennálló kapcso-
latait. Csupán át kellene áll-
nia arra, hogy pozitívabban 
lássa a helyzetét meg az éle-
tét, de egy kis segítséggel ez 
is megtörténik! Adjon lehe-
tőséget mindenkinek és majd 
meglátja, ki az, aki méltó rá.

Azok, akik betegség-
gel küzdenek, számot-
tevően javulhat az ál-
lapotuk. De akik lel-

ki bajoktól szenvednek, ők is 
végre fellélegezhetnek. Emel-
lett képes lesz beismerni vala-
milyen tévedést, amelyet ko-
rábban elkövetett, és ez so-
kat segít majd abban, hogy 
tovább lépjen vagy megjavul-
janak bizonyos kapcsolatai. 
Mindennek fényében nagy te-
her kerül le a válláról.

Legyen óvatos, mert 
határozatlanságával 
káoszt hozhat létre. 
Az is lehet, hogy csak 

bizonyos dolgokban nem akar 
dönteni, de sajnos nem úsz-
hatja meg. A családi és az in-
gatlanügyek előtérbe kerül-
hetnek és ezek okozhatnak 
némi fejtörést vagy épp kelle-
metlenséget. A régi és megol-
datlan problémák elárasztják, 
és addig nem léphet tovább, 
amíg nem fejezi be ezeket.

A héten elképesz-
tő szinten jelenik 
meg életében a Von-
zás Törvénye. Szin-

te mindent megteremt magá-
nak, amire csak vágyik! Ne 
is lepődjön meg azon, hogy 
egyesek roppantul irigyelni 
kezdik. A napokban érdemes 
lenne elgondolkodnia a múlt-
ról, a jelenről és a jövőről, 
mert sok kérdésére választ 
kaphat, de még a problémá-
ira is megoldásokat találhat.

Az idők és az ese-
mények megváltoz-
nak Ön körül, így 

szükség lehet egy jól átgon-
dolt döntés megváltoztatá-
sára. Felelősebben kell re-
agálnia bármire. Nem tud-
ja követni a korábban kidol-
gozott ütemtervet, mivel va-
lami sürgős és kiszámítha-
tatlan fog felmerülni. Ez az 
esemény valószínűleg be-
folyásolja az összes rövid 
távú tervét.

A csillagok hatása 
miatt minden érzés 
fokozódik magában. 

Még mélyebben fog szeretni, 
gyűlölni, szomorkodni, örül-
ni. Lehetősége nyílik arra 
is, hogy megtudja, mi aka-
dályozza meg abban, hogy 
közelebb kerüljön bizonyos 
személyekhez. A napokban 
készen áll arra, hogy hosz-
szú távú döntéseket hozzon, 
de mielőtt döntene, alaposan 
fontolja meg, mit szeretne.

Részvétnyilvánítás
A Kárpátaljai Állami Levéltár kollektívája mély meg-

rendüléssel értesült Revák János, a levéltár egykori 
dolgozója haláláról, és őszinte részvétét fejezi ki az el-
hunyt családjának.

Részvétnyilvánítás
A Jánosi Szivárvány Nyugdijasklub mély megren-

düléssel értesült tagtársuk, Revák János haláláról, és 
őszinte részvétét fejezi ki hozzátartozóinak.
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Hogyan védjük a hajunkat nyáron? Húgyúti fertőzések ellen gyógy-
növényes ülő- és lábfürdővel

Így teremtsünk spa élményt otthon

A nyarat mindenki várja, de ne felejtsük 
el, hogy a bőr mellett a haj is különleges 
ápolást igényel, hiszen ugyanúgy érhetik 
káros hatások.

Hogyan védjük a hajunkat nyáron?
A hajunkat éppen úgy ápolni és védeni kell, mint a bő-

rünket, hiszen pontosan olyan érzékeny, a napsugárzás pe-
dig különösen károsító hatású lehet számára. Mindig hasz-
náljunk olyan sampont, amelynek színtartó, fényvédő ha-
tása van, zseléből, hajlakkból pedig válasszunk olyan ter-
mékeket, amelyek védenek az UV-sugárzástól.

A napfény és a víz együttes hatása festett hajnál árnya-

latvesztést, fakulást, natúr hajnál világosodást okoz. Ami-
kor napozás után visszatértünk szobánkba, akkor legalább 
egyszer kevés samponnal, bő vízzel öblítsük le a hajun-
kat, és tíz-tizenöt percre helyezzünk fel balzsampakolást, 
különösen a tengerparton, a sós víz ártó hatása miatt. Ké-
sőbb ezt is öblítsük le, majd loboncunkat csomómentesre 
fésüljük. Festett hajnál használjunk színfrissítő, színélén-
kítő sampont, ennek segítségével megőrizhetjük az erede-
ti színt, nyaralás után pedig az első út a fodrászhoz vezes-
sen, mert a legegészségesebb hajnak is szüksége van egy 
frissítő vágásra.

Amikor előre tudjuk, hogy a nap nagy részét a szabad-
ban, fedetlen fővel töltjük majd, fújjuk be hajunkat egy 
speciális permettel – ez a drogériákban és a szakboltokban 
megvásárolható – amellyel megvédjük frizuránkat a káros 
sugárzásoktól, így megakadályozzuk, hogy a nap kiszívja 
azt. Tóparton vagy tengerparton ezt a műveletet ismétel-
jük meg legalább négy-öt alkalommal.

Ha pont azt szeretnénk, hogy a naptól vi-
lágosabb legyen a hajunk...

Persze más a helyzet, ha kifejezetten a napszítta für-
tök szerelmesei vagyunk. Az alábbi két mód segíthet vilá-
gosabb árnyaltúra varázsolni tincseinket, ha a hajszínünk 
amúgy természetes szőke, vagy világos barna.

● A kamillateával történő öblítés világosabb árnyala-
tot ad frizuránknak, az ecetes vízzel történő öblítés pedig 
szép fényt kölcsönöz hajunknak.

● Vízparton hajunkat folyamatosan locsoljuk citromos 
vízzel (persze igazi facsart citromot használjunk, ne bol-
ti citromlét), ez és a nap együtt igazán szép színt eredmé-
nyez és nem utolsó sorban, a folyamatosan vizes hajjal el-
kerülhetjük a napszúrást is.

Ezt tegyük a hosszú hajjal
Nyárra van, aki szerint mégis jobb rövidre vágatni fri-

zuránkat, így nincs vele gond. Aki azonban ragaszkodik 
a hosszabb hajhoz, mindig ügyeljen arra, hogy a legrö-
videbb szálat is össze tudja fogni egy praktikus lófarok-
ba vagy kontyba, vagy ha mégsem, úgy legyenek kéznél 
olyan hajcsattok, amikkel feltűzhető a haj, ha például víz-
be megyünk.

Néhány tipp a strandfrizurákhoz
● A mókás kalapok és a hatalmas kendők a strandon na-

gyon jól mutatnak és a leghatásosabb fényvédők.
● Hosszú hajból az egyik legegyszerűbb strandfrizura 

a szorosan, simára összefogott copf, népszerű nevén a ló-
farok. Hogy díszítsük, precízen meghúzott cikcakk válasz-
tékot tehetünk bele, vagy akár a keletnémet erotikus film-
ipar nosztalgikus utóérzéseként oldalt két copfba is foghat-
juk hajunkat, oldalt a fülre fésülve.

● Nagyon menők a színes hajgumik és műanyag ösz-
szefogó alkalmatosságok is.

● Készíthetünk balerinakontyot úgy, hogy a simára fé-
sült hajat a fejünk búbján összegumizzuk szoros lófarok-
ba, majd körbetekerjük a tincseket és hullámcsatokkal rög-
zítjük a kontyot.

● Félhosszú hajból könnyen és gyorsan készíthetünk 
bohókás vízparti frizurát. A hajat sok rövid választékkal 
osszuk tincsekre és ezeket tekerjük addig, míg összecsa-
varodnak. Végül úgy tűzzük fejre, hogy a hajvégek szál-
kásan kiálljanak.

● A rövid frizurát egy kis zselével, viasszal pár perc 
alatt újjávarázsolhatjuk – úszás után az ujjaink és egy ke-
vés fantázia segítségével helyes tépett tincseket készíthe-
tünk a fejünkre.

Hogyan hozzuk rendbe az igénybe vett 
frizuránkat?

A nyári nap és a friss levegő hajunknak is, bőrünknek is 
jót tesz. A nyaralás ideje alatt mégis ügyeljünk arra, hogy 
fedjük fejünket valamivel, és ne töltsünk túl sok időt a tűző 
napon. Ha a sós víz és a nap mégis picit igénybe vette haj-
koronánkat, semmi gond, az igazán lestrapált, rossz álla-
potban lévő hajra is van természetes gyógyír.

Jót tesz például, ha samponozás előtt, lehetőleg házi ké-
szítésű majonézből készítünk pakolást a hajra. Ha nagyon 
rossz állapotban van a haj, akkor meleg olajos kezelésre 
van szükség. A haj legfontosabb kondicionálója a fejbőr 
termelte természetes zsír, de szükség esetén nagyon jó ha-
tással vannak a növényi olajok, a szezámolaj, az olívaolaj. 
A legjobb ilyen célra a jojoba olaj, ugyanis a molekulasú-
lya ugyanannyi, mint a fejbőr természetes zsírjáé, ezért ez 
pótolja legjobban a hiányzó zsíranyagot.

A köznyelvben csak felfázásként emlegetjük azt 
a betegséget, mely több szervünket is érinthet, 
és ha nem kezeljük időben az elhúzódó gyulla-
dást, súlyos következményei lehetnek. Gyógy-
növényes és konyhasós ülőfürdővel, forró teá-
val enyhíthetjük a fájdalmakat.

Mely tünetek esetén gyanakodhatunk 
felfázásra?

Persze a hideg is okozhat hólyaghurutot, többnyire 
azonban nem ez történik. Ezeket a gyulladásokat a húgy-
csőben megtelepedő és elszaporodó baktériumok okoz-
zák, de hormonális változások, és a pajzsmirigyműködés 
zavarai is előidézhetik és fokozhatják a bajt, emellett a 
női ciklus szakaszai is befolyásolhatják. Ha égő, csípős 
fájdalmat érzünk vizeletürítéskor, gyakori és sürgető a 
vizelési inger, zavaros a vizelet, vagy legyengült az im-
munrendszerünk, gyanakodhatunk felfázásra.

Húgyúti betegségek
A hólyaghurut a húgyhólyag nyálkahártyájának gyulla-

dása, hátterében vírusok, gombák, de az esetek nagy részé-
ben baktériumok állnak. A nők fogékonyabbak az alulról 
fertőződésre,húgycsövük ugyanis rövidebb, emiatt könnyeb-
ben feljuthatnak a kórokozók. Ezek közfürdőkben, stran-
don, uszodában is bekerülhetnek szervezetünkbe. Ha ilyen 
helyen járunk, célszerű ha még az előtt  elmegyünk pisilni, 
mielőtt elhagynánk a fürdőt. Ezzel az esetleg a húgycsőbe 
került kórokozókat jó eséllyel el tudjuk távolítani.

Érdemes az ilyen tüneteket komolyan venni, mert ha 
nem kezeljük időben, ha nem táplálkozunk kiegyensú-
lyozottan, kialakulhat vesemedence- és vesegyulladás.

Lábfürdő
Ha hideg a lábunk, csökkenhet a szervek ellenálló ké-

pessége, mert ez megzavarja a vérkeringést. Ezért nem árt 
időnként otthon meleg lábfürdőt készíteni magunknak. Egy 
vödör vagy lavór 39 fokos vízben áztassuk 15-20 percig 
lábunkat. A meleg lábfürdő a talp reflexzónáin keresztül 
képes kifejteni hatásait, és megelőzésképp is alkalmazható. 

Gyógynövényes ülőfürdőzés és teázás
Akut betegségeknél nem javasolják a meleg fürdőt, de 

krónikus gyulladás esetén készíthetünk gyógynövényes für-
dőt a kádban. A kb. 36 fokos víz a vesék magasságáig érjen, 
a hőmérsékletet fokozatosan emeljük 40 fokra, a fürdőzésre 
pedig szánjunk 20 percet. A finom meleg körbeölel és meg-
nyugtatja a fájó részeket, miközben a gyógynövények kifej-
tik áldásos hatásukat. Még hatékonyabb az eljárás, ha teákat 
is iszunk mellé, így kívül-belül küzdhetünk a tünetek ellen.

A kamilla nyugtató, görcsoldó, javítja a keringést, se-
gít megfázáskor, valamint reuma és gyomorgörcs esetén. 
A cickafark tea készítéséhez elsősorban virágjait hasz-
náljuk fel, de ülőfürdőhöz az egész növény szükséges. 
Megszünteti a gyulladást, szabályozza a veseműködést, 
és megindítja a vérkeringést is. A zsurló teaként is remek 
vizelethajtó, segít megelőzni a felfázás szövődményeit, 
de fürdővízbe is tehető. 2-3 evőkanállal tegyünk a vízbe, 
majd főzzük fel, és hagyjuk kiázni akár több órán át a nö-
vényt! Az apróbojtorján ugyancsak alkalmazható felfá-
zás esetén teaként, de ülőfürdőként is csökkenti a gyulla-
dást. A zsályából készült tea is bevethető gyulladások és 
húgyúti betegség ellen, külsőleg a hüvelyi, rendellenes 
folyások kezelésére is alkalmazható. A levendulából ké-
szült tea nyugtató hatású, betegség esetén is segít a nyu-
godt, mély alvásban. Ülőfürdőként is oldja a görcsöket 
és a stresszt, akár gyógynövényes fürdőkeverékek alap-
ja is lehet. Emellett kipróbálhatjuk még a kakukkfüvet, a 
mentát, az édesköményt, vagy az ánizst. A gyógyító nö-
vényekből készített ülőfürdő nemcsak megelőzésre jó, 
hanem a hólyaghurut vagy hólyaggyulladás esetén hatá-
sos kiegészítője az orvos által rendelt gyógykezelésnek.

Kipróbálhatjuk még a már elfeledett házi gyógymó-
dot, a konyhasós ülőfürdőt, mivel ez fertőtlenítő, serken-
tő, tisztító tulajdonságú, szervezetünk védekező rendsze-
rét mozgósítani tudja a gyógyulás érdekében, valamint 
erősítő- és serkentőszer. 1 kg só kell egy kád meleg víz-
be, legalább 20-25 percig szükséges benne ülni, de a víz 
37-38 fokos hőmérsékletét folyamatosan tartsuk fenn. 
Borogatást is készíthetünk, 1 liter vízhez 3-4 evőkanál-
nyi konyhasó szükséges, a víz hőmérséklete annyira me-
leg legyen, amit még kezünkkel elviselünk a borogató 
ruha kicsavarásakor. A hólyag, petefészek területére he-
lyezzük és alaposan takarózzunk be, ezt pedig ismétel-
jük meg néhány napon át.

Gyógynövények belső alkalmazásra
Felfázáskor, hólyaghurut és hólyaggyulladás ese-

tén a vizelethajtó gyógynövények belső alkalmazásával 
is látványos eredményeket tudunk elérni. A vizelethajtó 
gyógynövények átmossák a gyulladásban lévő vizelet-
kiválasztó rendszert, gyulladáscsökkentő, baktériumölő 
tulajdonságukkal, lázcsillapító és fertőtlenítő hatásuknál 
fogva gyógyítanak. Ilyenek lehetnek például a csalánle-
vél, mezei zsurló, nyírfalevél, fekete bodza, ánizs, édes-
kömény, boróka, petrezselyemgyökér, rozmaringlevél.

Hiába szeretnénk kipihentek lenni, a mozgalmas 
hétköznapok közepette valljuk be, ritkán jut időnk 
magunkra, és még ritkábban jutunk el egy fürdőbe 
vagy wellness szalonba. Ez szomorú, mert a ma-
gunkra szánt idő fontos a testi-lelki jólétünk meg-
őrzése érdekében. Ezért is szedtük össze az aláb-
bi tippeket, amelyeket követve a saját otthonunk-
ban is egy igazi pihentető oázist teremthetünk.

Találjunk időt magunkra
Néha fontos, hogy előtérbe helyezzük magunkat. Ez nem 

jelenti azt, hogy naponta több órát a fürdőben kell tölteni, 
de heti egyszer vagy akár kéthetente jót tesz egy órás kikap-
csolódás. Akár párunkkal, gyerekekkel vagy lakótársakkal 
élünk, ne féljünk elzárkózni és egy rövid időre a csöndben 
elmélyülve kényeztetni a testet és a lelket. A melegvíz és 
harmonikus környezet stresszoldó hatással bírhat. A hétvé-
ge persze ideális alkalom lehet, de ha éppen egy hétközna-
pi estén találunk  időt, az is tökéletes lehetőséget nyújt a ki-
kapcsolódásra. A lényeg, hogy elérjük a nyugalmi állapotot. 

Dekoráljuk a fürdőszobát megfelelően
A fürdőszoba és leginkább a fürdőkád talán az egyetlen 

hely, ahol valóban egyedül lehetünk és elmerülhetünk gon-
dolatainkban. Ezért is fontos, hogy az otthoni spa középpont-
ja ízlésünk szerint, nyugtató stílusban legyen berendezve. 
Az egymással harmonizáló színárnyalatok például kiegyen-
súlyozottságot adnak a térhez, és egy dekoratív, praktikus 
fonott kosár remek tárolóként szolgálhat a fürdőszobai ki-
egészítőknek. Így mindent a közelünkben tudhatunk, ami-

re szükség lehet mártózás közben. A natúr színű természe-
tes anyagok, mint a bambusz, rattan vagy nád igazi spa él-
ményt nyújtanak. Akár növényeket is elhelyezhetünk a für-
dőszobában egy igazán természetes, dzsungelszerű összha-
tásért. Növények, mint a páfrány, bambusz, anyósnyelv vagy 
begónia például kifejezetten kedvelik a meleg, párás tereket. 

Figyeljünk az apró részletekre
Mécsesekkel és illatgyertyákkal igazán bensőséges han-

gulatot teremthetünk. Ezeket elhelyezhetjük a fürdőkád mel-
letti polcokon vagy akár a fürdőkád peremén is. Az utóbbi 
esetben az üveges gyertyák nemcsak kellemes atmoszférát 
teremtenek, de a víztől is megóvják a lángot. Egy jó alter-
natíva lehet az aromalámpa is, hiszen ebben illóolajokkal, 
mint a rózsa vagy levendula, fokozhatjuk a nyugalmi állapo-
tot. Ha elérted a megfelelő fényhatást, lágy, lehetőleg instru-
mentális zenével fokozhatjuk tovább a relaxációs élményt. 

Használjunk megfelelő kozmetikumokat
Már a termálvizek és vízből származó ásványi anyagok ha-

tásait is egyszerűen élvezhetjük otthonunkban. Csupán a meg-
felelő krémeket, testbalzsamokat, bőrradírokat, fürdőgéleket 
stb. kell megtalálni. A termálvízzel dúsított termékeken kívül 
tengeri iszap és fürdősó is elérhető, de akár saját kezűleg ké-
szített, természetes kozmetikumokra is adhatjuk a voksunkat.

Merüljünk el a pillanatban
Ahhoz, hogy igazán élvezhessük az élményt, fontos, 

hogy teljesen elzárjuk magunkat a zavaró tényezőktől. Kap-
csoljuk ki a telefont! Akármilyen nehéz, ez az idő a miénk, 
nem a külvilágé. Fókuszáljunk a jelenre, szabályozuk a lég-
zést és adjuk át magunkat a pillanatnak!
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Zala kocka
Tészta: 2 db 4 tojásos kakaós piskóta, 1 db 4 tojásos 

fehér piskóta
Krém: 2 csomag csokoládé ízű pudingpor, 1/2 l tej, 

15 evőkanál porcukor, 1 vaníliás cukor, 2 csomag kocka 
margarin

Elkészítése sárga piskóta: 4 tojássárgát kikeverek 4 
evőkanál cukorral, hozzáteszünk egy fél sütőport, 4 evőka-
nál lisztet, kikeverjük. Felverjük a 4 tojásfehérjét, hozzáke-
verjük a tojássárgához. Zsírozott, lisztezett tepsiben tűpró-
báig sütjük. A barnát ugyanígy, csak 2 kanál lisztet, 2 ka-
nál kakaót teszünk bele. 2 csomag csokoládé pudingot fel-
főzzünk cukor nélkül fél liter tejben. 15 evőkanál porcuk-
rot, 1 vaníliás cukrot kihabosítjuk 2 csomag kocka marga-
rinnal. Ha a puding langyosra hűlt, hozzákeverjük a mar-
garinos krémet, teszünk bele 2 evőkanál kakaóport, mixer-
rel kihabosítjuk. 

Összeállítás: barna lap, krém, sárga lap, krém, bar-
na lap, krém.

Tetejére hagyunk pici krémet díszíteni, és abba teszünk 
pici kakaóport, hogy a díszítés sötétebb legyen.

8 hatásos módszer a 
horkolás ellen

Állandóan horkol a párod? Minden éjjel felkelsz a 
szuszogására? A következő horkolásgátló tippjeink-
kel megkönnyítjük az alvást neked – és neki is!

Egy friss kutatás sze-
rint 10 amerikai nőből leg-
alább egy szenved a pár-
ja éjszakánkénti horkolá-
sa miatt.  Ha te sem tudsz 
nyugodtan aludni, vessé-
tek be a következő prakti-
kákat a pároddal – a siker 
garantált!

1. Forró fürdő
Alvás közben a szájon, 

illetve az orron át vett le-
vegő képes beszorulni és 
megütközni a torokban, 
ami kellemetlen hangot ad-
hat ki – ez egyébként nap-
pal, ébrenlét közben nem 
fordulhat elő. A horkolás 
elkerülése végett az elal-
vás előtt érdemes egy for-
ró fürdőt venni, amihez a 
sószappan és a sófürdők 
használatát is egyaránt 

ajánljuk, ezek ugyanis ki-
tisztítják a légutakat és 
megkönnyítik a légzést!

2. Kényelem
A Nemzetközi Alvás-

szakértői Intézet szerint 
némely pozíciók (például 
a háton fekvés) a torokhoz 
szoríthatják szájpadlást és 
a nyelvet, a kiáramló le-
vegő pedig zavaró hangot 
adhat ki, amit horkolásnak 
nevezünk. A szakértők sze-
rint az optimális alvópozí-
ció a horkolás elkerülése 
érdekében az oldalt fekvés, 
amelyet akár testhosszúsá-
gú párnákkal is kényelme-
sebbé tudunk tenni.

3. Hidratálás
Amikor dehidratált va-

laki, a torka könnyebben 
kiszárad, a légutai pedig 
percek alatt képesek el-
dugulni – többek között, 
ezért nagyobb a horkolásra 
való hajlam náthásan, inf-
luenzásan. Hogy ezt elke-
rüld, mindig igyál elegen-
dő folyadékot! A Nemzet-
közi Egészségügyi Szerve-
zet például a nőknek napi 
2,5 liter víz fogyasztását, 
férfiaknak pedig napi 3 li-
tert ajánl.

4. Takarítás
Az idejét sem tudod 

mikor takarítottál utoljá-
ra? Van egy rossz hírünk! 
A pormacskák is horko-
lást tudnak okozni, fő-
leg, ha az ágyneműdet és 
a párnahuzatodat csak né-
ha-néha cseréled ki: a tex-

tilfelületeteken megtapadó 
allergéneket és baktériumo-
kat alvás közben könnyen 
be lehet lélegezni, ezért kü-
lönösen fontos, hogy leg-
alább havonta kétszer le-
cseréld a teljes ágynemű 
szettedet!

5. Alkoholtiltalom
A szeszes italok fo-

gyasztása bizonyítottan el-
lazítja az izmokat – ez alól 
a torok és a garat környé-
kén található izmok sem ki-
vételek, ezért lefekvés előtt 
négy órával már ne igyál 
semmilyen alkoholt!

6. Párologtatás
Ha kis hálószobában 

alszol, nagy rá az esély, 
hogy szellőztetés nélkül 
száraz levegő van a helyi-
ségben – ez könnyen irri-

tálhatja az orr- és a száj-
nyálkahártyát, ami köhö-
géshez és horkoláshoz is 
vezethet. Ahhoz, hogy ezt 
elkerüld, tegyél az ágyad 
mellé egy párologtató ké-
szüléket, főzz forró kamil-
lateát és hagyd gőzölög-
ni a szobádban, vagy min-
den elalvás előtt levegőz-
tess egy jó nagyot!

7. Orrspray
Ha a horkolást nem 

ezek a tényezők okozzák, 
érdemes kivizsgáltatni 
magad egy fül-orr-gégész 
szakorvosnál: lehet, hogy 
orrsövényferdülés áll a hát-
térben! Ettől a kellemetlen-
ségtől csak műtét után le-
het véglegesen megszaba-
dulni, ha azonban csak kis 
mértékben vagy érintett, 
az orrspray-k is segíthet-
nek a könnyebb légzés és 
a horkolásmentes éjszakák 
elérése érdekében.

8. Technológia
Ha az orrspray sem se-

gít, a műtét pedig nem jön 
szóba, érdemes egy kicsit 
böngészni az interneten: 
meg fogsz lepődni, meny-
nyi horkolásgátló kütyüt 
találtak már fel a szakér-
tők! Vannak már különbö-
ző orrcsipeszek, orrtapa-
szok, légzéskönnyítő ké-
szülékek, speciális párnák 
és maszkok a horkolás el-
len, a legújabb fejlesztések 
között pedig már a horkolás 
hangját kiszűrő zajmentesí-
tő gép is szerepel.

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

Egy hihetetlenül kövér ember betér egy ruhabolt-
ba, ahol megkérdezi az eladót: 

– Kedves hölgyem! Tudna nekem mutatni valamit, 
amibe beleférnek?

– …

Kétbetűsek: AN, AZ, 
ÁH, NA, OA, OG, ÓZ, RÉ, 
SE, SO, TR, YU, ZS.

Hárombetűsek: AMA, 
ARI, BEK, EGY, EZR, FAU, 
HBO, KPA, LÁM, LLY, 
MAE, MOA, PUN, SEB, 
SÓS, TIR, VAN, ZAB.

Négybetűsek: APUS, 
ARAT, BÉLU, BORG, 
EMIR, ERED, HANS, HERE, 
KEMO, KRÉM, ORLY, 
SOKÁ, VALA, ZOOM. 

Ötbetűsek:  ATARI, 
ÁSATÓ,  EZÓTA,  FA -
EKE, KANNA, KAREL, 
LOLEK, MALEK, MAR-
GÓ, ÓARAB, PÉTER, 
SZARU, TALON, TILOL, 
TOTAL, VERON.

Hatbetűsek: ÁTESIK, 
GIGÁSZ, LALIKA, MÁ-
NIÁS, MESSZE, PÓRIAS, 
SKÓTOK, SZEREL, SZO-
KIK, UGOROK, VEKKER.

Hétbetűsek: ANATÉ-

MA, KIAGGAT, NIKOTIN, 
SKANDÁL, SZEMBEN, 
SZÉKÁRU, ZAVAROS.

Nyolcbetűsek: ETIL-
ÉTER, ÜZLETTEL, ZE-
NEKARI.

Kilencbetűsek: LELA-
KATOL, TEHERLIFT, VÁ-
LOGATÓS.

Tizenkét betűsek: HIÁ-
BAVALÓSÁG, SZERSÉN 
GYULA.

Tizennégy betűsek: 
GABONATERMELÉS, HA-
ZABANDUKOLÁS.
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DERŰT KÖVETI

VETERÁN 
LABDARÚGÓ, 
EDZŐ (IMRE)

ARZÉN ÉS 
OXIGÉN

RÉSZBEN 
ÜZBÉG!

LON … 
-KAMBODZSAI 

POLITIKUS

FIATAL KECSKE

… DRAIN - 
AGYELSZÍVÁS
ÉNEKESNŐ, 

ALIAS KORSÓS 
JUDIT

GERMÁNIUM

FOSZFOR

… HAAN - 
VETERÁN 
HOLLAND 

LABDARÚGÓ, 
MAJD EDZŐ

A DUERO 
MELLÉK-
FOLYÓJA

EGYNEMŰ
 IPAR !

RITKA FÉRFINÉV

KIS PATAK

BURGONYA-
METÉLT

TÖBB PÁPA 
NEVE

FÉLTŐ !

GÖRÖG BETŰ

TONNA

OROSZ SZAK-
SZERVEZETI 

NAPILAP


