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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: 
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a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Öröm és 
bánat

A legtöbbet szenvedett 
nemzetrész tagjai-

nak, a kárpátaljai ma-
gyaroknak jelenti talán a 
legtöbbet a nemzeti ösz-
szetartozás érzése, amely 
az anyaország nemzeti 
kormányának részéről 
egy évtizede immár szá-

A trianoni  béke-
diktátum 100 . 
évfordulóján a 

nemzetünket ért sors-
csapásra emlékezve ta-
lán még jobban fájnak 
a sebek, amit a koro-
navírus-járvány mi-

atti korlátozások is erő-
sítenek, hisz most ismét 
bőrünkön érezzük a ha-
tárok miatti  elzártsá-
got, a szétszakítottsá-
got. Ám az adott körül-
mények között is köte-
lességünk emlékezni. De 

nem csupán a múlton rá-
gódni, hanem jelent és jö-
vőt építve azt demonstrál-
ni, hogy a meghúzott ha-
tárok nem választhatnak 
el, összetartozunk, mert 
eggyé forraszt nyelvünk, 
magyarságunk, ősi tája-

ink, kultúránk és akár 
Trianon fájó emléke is. 
Ezt fejezték ki azok az 
őrtüzek is, melyek vi-
lágszerte gyúltak június 
4-én 20 óra 20 perckor.

6 kontinens, 73 ország, többezer tűz

mos konkrét megnyilvá-
nulásban öltött testet, fo-
galmazott a Mezőgecse 
központjában álló Élet-
fa megkoszorúzása után 
a helyi sajtónak adott tá-
jékoztatóján Sin József. 

Az  e l m ú l t  h é t e n 
Kárpát-medence-

szerte, illetve a nagyvi-
lágon mindenütt, ahol 
magyarok élnek, a száz 
évvel ezelőtti trianoni 
békediktátum aláírásá-
nak gyászos évforduló-
jára emlékeztek. 
,,Szólj, ötágú síp, zengj 
magyar ének, adj hálát 
az ég Istenének!” – zen-
gett a Magyar ének jú-
nius 4-én a vereckei em-
lékműnél tartott sza-
badtéri istentiszteleten. 
Ahol Zán Fábián Sán-
dor püspök igehirdeté-
se mellett a beregszászi 
gyülekezet lelkészeinek 
és kamarakórusának, 
hittanos gyermekei egy 
csoportjának részvéte-
lével – hálát adtak Isten-
nek azért, hogy száz év 
szétszakítottságban is 
megtartott bennünket. 

Istentisztelet a vereckei honfoglalási emlékműnél
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Szétszakítottságban is 
összetartozunk

6 kontinens, 73 ország, többezer tűz

A Kárpátaljai Magyar Cser-
készszövetség kezdeményezésé-
re világszerte meggyúlt az ösz-
szetartozás tüze, jelezve: egy vér-
ből valók vagyunk. Az esemény 
után az ötletgazda Popovics Pált, 
a KáMCSSZ elnökét kértük fel, ér-
tékelje az akciót.

– Tudhatjuk-e, hány tűz lob-
bant fel június 4-én?

– Azt pontosan nem tudom 
megmondani, de a térképen 6000 
fölött jelöltek be. Ez messze meg-
haladta az elképzeléseinket. Azt 
hiszem, ez volt a legláthatóbb és 
legnépszerűbb Trianon100 ren-
dezvény a világon. 6 kontinens 
73 országának több mint 2500 te-
leülésén gyújtottak tüzet, sok he-
lyen többet is, 200-nál több ön-
kormányzat a saját hivatalos meg-
emlékezésének részévé tette. 

– És sokan gyújtottak úgy tü-
zet, hogy azt nem is jelölték be a 
honlapon. Mi is például egy ba-
ráti társasággal – szakadó eső-
ben – raktuk meg az összetarto-
zás tüzét, s közben megkóstoltuk 
kedves barátunk, Jakab Sándor 
ismert beregszászi borász Tria-
non küvé borát…

– És biztosan voltak még ilyen 
baráti társaságok. Vagyis nem 
6100 máglyát, tábortüzet, fáklyát 
gyújtottak meg ez alkalomból. És 
minden tűz mögött sok-sok em-
ber van. A honlapunkon azt is fel 
lehet tölteni, mennyien voltak az 
adott tűznél. Ebből kiderül, hogy 
van, ahol hárman, de van, ahol 

többszázan voltak együtt. Vagyis 
nem túlzok, ha azt mondom, száz-
ezer felett van a résztvevők száma.

– Hogyan értékelik az akciót a 
résztvevők?

– Csak pozitív visszajelzése-
ket kaptunk. Azt tapasztaljuk, hogy 
nagyon hiányzott az embereknek, 
hogy tevőlegesen és láthatóan meg 
tudjanak mutatkozni Trianon kap-
csán. És sokan boldogok, hogy így 

tudtak közösséget vállalni a többi 
magyar érzelmű emberrel.

– Jó lenne ezt a lángot, ezt a 
lelkesedést tovább éltetni…

– A weboldalon – gyujtsukmeg.
ma – tovább él a láng mondaniva-
lója, vagyis az összetartozás tüzé-
nek a közössége, mert megtekint-
hetjük most több száz láng fotóját, 
videóját, beszámolóját, helyét stb. 
a térképen. Azt is tervezzük, hogy 
élő weboldal marad, és ha van rá 
igény, jövőre már hagyományként 
lehet újra lángot jelölni, gyújtani 

és akár ez lehetne az összetarto-
zásunk weboldala is.

– Mit kívánhatnánk ehhez? 
Orbán Viktor után szabadon: Haj-
rá magyarok, hajrá cserkészek! 

Kovács Erzsébet

A Beregszászon működő Rá-
kóczi Főiskola dolgozói szív-
ügyüknek tekintik az egész-
ségügyi dolgozók megsegíté-
sét, akik a koronavírus okozta 
veszélyhelyzetben nagyszerű-
en helytállnak, mondta Kohut 
Attila rektorhelyettes azon az 

alkalmon, amelyen különbö-
ző védőfelszereléseket és orvo-
si segédeszközöket adtak át a 
Nagyszőlősi Járási Kórháznak 
több mint 102 ezer hrivnya ér-
tékben. Egyben elismeréssel 
szólt arról az önzetlenségről és 
segítőkészségről, ami a főisko-
la munkatársainak a hozzáál-
lását jellemzi ezekben az em-
bert próbáló időkben, hisz a 
legtöbben havi fizetésük 10-30 
százalékát ajánlották fel erre a 
nemes célra.

Ismét segített a Rákóczi Főiskola

Adomány a Nagyszőlősi 
Járási Kórháznak

Füzesi Otília, az intézmény 
főkönyvelője arról tájékozta-
tott, hogy az adomány össze-
állítása előtt felmérték, hogy 
a nagyszőlősi kórháznak mire 
van leginkább szüksége, így 
került a csomagba védőru-
ha, arcpajzs, kesztyű éppúgy, 

mint orvosi maszk, digitális 
lázmérő, valamint fertőtlení-
tő szerek.

Miljukov Olekszandr, a kór-
ház főorvosa az intézmény kö-
zel nyolcszáz dolgozója nevé-
ben köszönetet mondott a Rákó-
czi Főiskola munkatársainak. A 
segítség nagyon jókor jött, mi-
vel ők már valóban a tűzvonal-
ba kerültek azzal, hogy több ko-
ronavírussal fertőzött beteget is 
ápolnak. 

-ardai-

A jelen és a jövő bízatott ránk
Istentisztelet a vereckei honfoglalási emlékműnél

Elejét lásd az 1. oldalon

Az összetartozás napján 10 
órakor az internet segítségé-
vel a Vereckei-hágón felállított 
honfoglalási emlékműnél lélek-

ben minden magyar együtt lehe-
tett, együtt adhatott hálát Isten-
nek, hogy minden megpróbálta-
tás ellenére mindezidáig megse-
gített bennünket, s könyöröghe-
tett azért, hogy megőrizze, áldja 
a magyar nemzetet a továbbiak-
ban is. Az igét ezúttal Zán Fábián 
Sándor hirdette. Mi Kárpátalján 
sokszor feltesszük a kérdést: kié 
ez a föld, amelyen élünk? Kié az 
ország?... Az egyszerű ember azt 
mondja, azé az ország, aki meg-
műveli annak földjét. Mások azt 
mondják, azé, aki teleszüli, bené-
pesíti. Mi, keresztyének azt hir-
detjük – mert hisszük és valljuk 
–, hogy az Úré az ország. Ezt a Jé-
zustól tanult imádságunkban ki is 

mondjuk: „…mert tied az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké” 
(Mt 6, 13/2) – fogalmazott a püs-
pök. Ezen a napon, amikor vissza-
emlékszünk olyan tragikus dönté-
sekre, egyezményekre, amelyek ha-

zánkat, nemzetünket máig sújtják, 
jó, ha szívünkbe véssük és nem fe-
ledjük: ez a Föld az Úré – folytatta 
Zán Fábián Sándor. – Az Ő gondvi-
selésében van, övé a hegynek min-
den vada, a folyóvíz minden csepp-
je, s övé az ember is. Az övé az or-
szág. De kik vagyunk mi, akiket 
hitem szerint eleve elrendelt, hogy 
magyarnak itt szülessünk? – tet-
te fel a kérdést a püspök. Kik va-
gyunk mi, akik itt élünk, küzdünk, 
akik annyi sok csalódás után is re-
ménnyel töltekezve, mosolyogva 
nézünk a jövőbe? Az ige azt tanít-
ja, hogy az ember minden rábízott 
dologgal kapcsolatban sáfár. Sáfá-
rok vagyunk, akik Istentől bizalmat 
kaptunk. A múltnak emlékét őriz-

hetjük, de többet bízott ránk a 
múltnál: a jelent és a jövőt bízta 
ránk. Sáfárok vagyunk, akik ma, 
talán holnap, holnapután rendel-
keznek azzal, ami rájuk bízatott. 
Elengedhetik, otthagyhatják, el-
áshatják, vagy művelhetik, gaz-
dagíthatják, szépíthetik, féltő 
szeretettel védve építhetik rajta a 
jelent és a jövőt... Azért vagyunk 
itt, mondta, hogy amit Isten ránk 
bízott, azt gazdagítsuk, tovább-
adjuk, s mindez áldást, igazi ér-
téket képviseljen, hordozzon ma-
gán. Az Úré az ország, és nekünk 
felé kell fordulni, mert minden 
esetben, amikor egy nép, egy 
nemzet hátat fordít annak, akié 
minden hatalom mennyen és föl-
dön, a látható és láthatatlan világ, 
akkor elkezd pusztulni és pusztí-
tani… Forduljon a mi nemzetünk 
Isten felé, teremtőnk és gondvi-
selőnk felé, mert nemcsak átad-
ta nekünk, ránk bízta az orszá-
got, a hazát, hanem úgy, ahogy 
a sáfároktól, tőlünk, ma élő sáfá-
roktól számon is fogja azt kérni. 
Ajándékozzon meg bennünket a 
mindenható Úr élő reménység-
gel, boldog és áldott hittudattal: 
az Övé az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké – zárta 
gondolatait Zán Fábián Sándor. 

Vass Magdolna, a Kárpátal-
jai Magyar Drámai Színház mű-
vésze Lőrincz P. Gabriella alka-
lomhoz illő, a Rész c. versét adta 
elő mély átéléssel. Az alkalmat a 
beregszászi református gyüleke-
zet kamarakórusának énekszol-
gálata, illetve a hittanos gyere-
kek által előadott versek tették 
igazán felemelővé.

„Isten, áldd meg a magyart! 
… Megbűnhődte már e nép a 
múltat s jövendőt!”

Marton Erzsébet

Június 3-án egymásnak adták a 
kilincset a nagyszőlősi járási la-
kosok a Kárpátaljai Megyei Ál-
lami Közigazgatási Hivatal épü-
letében. Felháborodásukat az vál-
totta ki, hogy a nemrég a gyakor-
latba is átültetett decentarlizációs 
reformcsomag folytán a járást, il-
letve Nagyszőlőst is a Beregszászi 
járáshoz csatolták.

A volt kormányzó, a Kárpát-
aljai Megyei Állami Közigazgatá-
si Hivatal első helyettese, Olekszij 
Hetmanenko a TV21 Ungvárnak 
adott interjújában nyilatkozott a té-
mában: „Ma nagyon sok ember ér-
kezett hozzánk a Nagyszőlősi já-
rásból. Természetesen mi mind-

nyájukat fogadtuk, meghallgattuk, 
számunkra minden ember vélemé-
nye fontos. Azonban a járási szintű 
felosztás meghatározásában nincs 
kompetenciája a megyei közigazga-
tási hivatalnak, ez a Miniszteri Ka-
binet, illetve a Legfelső Tanács ha-
táskörébe tartozik. A mi álláspon-
tunkat a hozzánk beérkezett, a járá-
si tanácsok által megfogalmazott 4 
darab hivatalos kérelem alapján fog-
juk továbbítani a Miniszteri Kabinet 

Jelen helyzetben ez a legjobb járási 
felosztás a miniszteri kabinet szerint

felé 5 javaslat formájában, amely-
ben korrigálunk néhány fontos kér-
dést. Ugyanakkor nehéz helyzet-
ben vagyunk, ugyanis mindenki 
mást szeretne: a Nagyszőlősi járás 
Nagyszőlősiként, a Beregszászi Be-
regszásziként, a Rahói Rahóiként, a 
Técsői Técsőiként szeretne tovább-
ra is megmaradni. Ennek fényében 
nagyon nehéz decentralizációról be-
szélni, hiszen egyik fél sem akar en-
gedni. Mind a négy kérelmet elfo-
gadtuk, azokban különböző érvek 
szerepelnek pro és kontra, illetve 
konstruktív jelleggel szerepelnek 
bennük a felek állaspontjai. Vég-
leges döntés egyelőre nincs, meg-
erősítés a Legfelső Tanácsból még 

nem érkezett. Különböző forgató-
könyvek vannak jelenleg vizsgá-
lat alatt, minden szempontot figye-
lembe veszünk. A jelenlegi felosz-
tást a Miniszteri Kabinet eszközöl-
te, jelen helyzetben ezt látja a leg-
jobbnak. Ez még csupán egy terve-
zet, amelyet mi is ma kaptunk meg 
hivatalosan. Ezt követően vesszük 
figyelembe, hogy milyen megala-
pozott változásokat lehetne bele-
vinni a perspektivikus projektbe.”
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A nemzeti összetartozás napján
Mezőgecsében az Életfánál emlékeztek

A KMKSZ Beregszászi Járási 
Középszintű Szervezetének elnö-
ke mérföldkőnek nevezte a Ma-
gyar Országgyűlés által a magyar 
nemzet egységéről 2010-ben el-

fogadott törvényt, amely ki-
mondja, hogy az anyaország fe-
lelősséget visel a határon túli ma-
gyarokért. 

A nemzeti összetartozás nap-
ja kárpátaljai nyitányaként ren-
dezett főhajtáson Nagy Mercé-
desz és Nagy Miranda, a helyi 
iskola tanulói adtak elő hazafi-
as éneket. 

Molnár László, a KMKSZ 

kulturális titkára arról tájékozta-
tott, hogy a megye számos ma-
gyarok lakta településén tarta-
nak ehhez hasonló megemléke-
zéseket, megszólalnak a haran-
gok, őrtüzeket gyújtanak. Bíz-
zunk abban, hogy az elkövetke-

ző száz esztendő kevesebb meg-
próbáltatást hoz mind a kárpát-
aljai, mind a Kárpát-medencei 
magyarság számára, fogalmaz-
ta meg sokak óhaját a kulturá-
lis titkár.

Az alkalmat megtisztelte je-
lenlétével Szilágyi Mátyás, Ma-
gyarország Beregszászi Konzu-
látusának főkonzulja.

Kovács Elemér

Az alkalom – melyet meg-
tisztelt jelenlétével Szilágyi Má-
tyás beregszászi magyar főkon-
zul – kezdetén Gajdos Henriet-
ta nagy átéléssel szavalta el Jó-
zsef Attila „Nem, nem, soha” c. 
versét. A koszorúzást követően 
Gulácsy Géza, a KMKSZ alel-
nöke arról szólt, hogy 1920-ban 
a győztes nagyhatalmaknak sike-
rült több darabba szabdalni az or-
szág testét, ám azokat a lélekszá-
lakat, amelyek a nemzeti összetar-
tozás legfontosabb kötelékei, nem 

tudták elvágni. Ezért maradhatott 
fenn Kárpátalja magyarsága is. 
Az itteni nemzetrész jövője most 
attól függ, hogy tovább folytató-
dik-e az a nemzetegyesítő politi-
ka, amelyet Magyarország kormá-
nya tűzött ki célul. Ám azt is lát-
ni kell, hogy az anyaország részé-
ről megnyilvánuló jószándék és 

Megemlékezés Nagybégányban

A hazaszeretet lángja
Az elmúlt héten Kárpát-medence-szerte megemlékeztek a triano-
ni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. A KMKSZ ko-
szorúzással egybekötött megemlékezésének egyik helyszíne volt 
Nagybégány, ahol a település központjában 2015-ben átadott Tri-
anon parkban emlékeztek meg a magyarság számára oly tragi-
kus következményekkel járó békediktátumról, illetve az össze-
tartozás napjáról.

segítőkészség kevés, ha itt hely-
ben nincs meg hozzá a kellő foga-
dókészség. Ezért van szükség az 
identitásukban erős magyar kö-
zösségekre, s ami talán a legfon-
tosabb: szükségünk van az Úr Is-
ten kegyelmére, amely több mint 
ezer esztendeje megtartotta a Kár-
pát-medencében hazára talált ma-
gyarságot. 

Kárpátalja magyarok által la-
kott 110 településén ezen a napon 
megszólalnak a harangok, és az 
est beköszöntével igen sok he-

lyen felgyúlnak az összetartozás 
tüzei, mondta Molnár László, a 
KMKSZ titkára. De ahol valami-
lyen oknál fogva nem tudnak tü-
zet gyújtani, reménykedünk ben-
ne, hogy nemzettársaink lelké-
ben erősebben lobog majd a ha-
zaszeretet lángja.  

Eszenyi Gábor

A nemzeti összetartozás nap-
ja alkalmából megemlékezést 
tartottak Magyarország Ung-
vári Főkonzulátusán. Ezen a 
meghitt összejövetelen nyúj-

tották át azt a magas állami ki-
tüntetést Oroszi Józsefnek, Ne-
vetlenfalu polgármesterének, 
amelyet Áder János köztársa-
sági elnök még a március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából ítélt 
oda földinknek. 

Megemlékezés az Ungvári Főkonzulátuson

Kitüntették földinket
A megemlékezésen Kuti Lász-

ló első beosztott konzul a triano-
ni békediktátum nyomán kialakult 
tragikus helyzetet ecsetelte, ami-
kor is a győztes nagyhatalmak nem 

csupán az évszázadok óta egysé-
ges gazdasági térségként működő 
Kárpát-medencét szakították széj-
jel, de elválasztottak egymástól sok 
százezer magyar családot, közülük 
pedig tízezrek kényszerültek arra, 
hogy elhagyják szülőföldjüket.

A magyarság életrevalóságát 
bizonyítja, hogy száz év meg-
próbáltatásai után is fennmarad-
tak a határon kívülre szakadt kö-
zösségeink. Magyarország nem-
zeti kormánya elkötelezett abban, 
hogy minden lehetséges eszköz-
zel támogassa a külhoni magyar 
közösségeket, amelynek tagjai 
látható módon eltökéltek abban a 
tekintetben, hogy megtartsák ma-

gyar identitásukat, s hogy 
a szülőföldjükön boldo-
guljanak. 

A m e g e m l é k e z é s 
második részében ad-
ták át Oroszi József-
nek a Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést. 
Laudációjában Kuti Lász-
ló úgy fogalmazott, hogy 
a polgármester a kárpát-
aljai magyarság megma-
radását szolgáló közéleti 
tevékenysége, valamint 
az irányítása alá tartozó 
falvak fejlesztése érdeké-
ben végzett településve-
zetői munkája elismeré-
seként nyerte el a magas 
állami elismerést. 

A Nevetlenfalui Köz-
ségi Tanácshoz tartozó öt tele-
pülés lakói szintén nagyra ér-
tékelik Oroszi József munká-
ját, akinek a választók már több 
cikluson keresztül szavaztak 
bizalmat.

Bintu József

Beregardó református közös-
sége június 4-én délután négy 
órakor tartotta trianoni meg-
emlékezését a templom és isko-
la szomszédságában. 

Vannak a történelemnek 
olyan kitüntetett pillanatai, ame-
lyek előtt fejet hajtva kell tisz-
telegnünk. Ezek aranybetűkkel 

szedett lapjai a magyarság törté-
nelemkönyvének. Vannak azon-
ban a mi ezeréves történelmünk-
nek olyan megrendítő sorsfor-
dulói, melyek évfordulóit vér-
ző szívvel, gyászolva emleget-
jük. Ma nemzetünk történelmé-
nek legmegalázóbb, legigazság-
talanabb, valamint lélekben és 
lélekszámban legpusztítóbb ese-
ményére emlékezünk. Száz év-
vel ezelőtt egy diktátum követ-
keztében milliók szóródtak szét 
ezeréves szülőföldünkön kívül-
re. Trianon traumája 100 éve 
szorítja össze a magyar szíveket 
– kezdte beszédét Fring Erzsé-
bet, a KMKSZ beregardói alap-

Megemlékezés és fáklyagyújtás Beregardóban

„Reményteljes jövőt szánok 
nektek”

szervezetének elnöke. Aki a továb-
biakban arról beszélt, hogy a ma-
gyar nemzet a történelmi sorscsa-
pásokból mindig megerősödve ke-
rült ki. „A magyar szív és a magyar 
szó léte, öröme mindannyiunk sza-
bad hitvallása, amit nem köthetnek 
gúzsba sem hatalmak, sem hatá-
rok. A felelőtlen békediktátum nem 

érte el a célját: minden nemzettipró 
szándék ellenére az elszakított ma-
gyarság szervezkedett, létrehozta 
érdekvédelmi szervezeteit, erősö-
dött. Teher alatt nő a pálma – ezt 
kell tudatosítani napjainkban is, 
amikor a már megszerzett jogaink, 
iskoláink és anyanyelvünk védel-
mében kell vívnunk nem könnyű 
csatáinkat, de hisszük, hogy igaz 
ügyünk mellé mind többen csatla-
koznak a velünk együtt élő nemze-
tiségek közül is.”  Fring Erzsébet 
abbéli reményének adott hangot, 
hogy 100 év megaláztatás, szenve-
dés után sem fáradunk el, nem ad-
juk fel, és a kárpátaljai magyarság 
új erőre kaphat itt a Kárpát-meden-

cében, és magyarságát büszkén 
élheti meg. „Hiszem, mert nem-
zeti imánkban újra és újra fohász-
kodunk a Jóisten áldásáért, a 90. 
zsoltárunkban valljuk: „Teben-
ned bíztunk eleitől fogva…”, a 
334. dicséretünkben így könyör-
günk: „Add: éljünk egymásért 
és senki ellen. Bárhol a földön, 
de Isten-közelben!” Ez a hit tar-
tott meg 100 éven át, és ezután 
sem lesz másként! Emeljük hát 
fel tekintetünket az ég felé, keze-
inket kulcsoljuk imára, és teljes 
bizalommal helyezzük sorsun-
kat a mindenható Istenünk kezé-
be!” – zárta gondolatait a meg-
emlékezés szónoka.

Isten semmilyen élet-
helyzetben nem hagy 
magunkra, a benne bízó 
embernek nem kell fél-
ni a jövőtől, kapaszkod-
junk az igébe: „…jólé-
tet és nem romlást ter-
vezek, és reményteljes 
jövő az, amelyet nektek 
szánok” – szólt a báto-
rítás Balázs Antal lel-
kész áhítatából. Ennek 
viszont feltétele is van: 
„Ha segítségül hívtok, 
és állhatatosan imád-
koztok hozzám, akkor 
meghallgatlak bennete-
ket. Ha kerestek majd, 
megtaláltok engem, ha 
teljes szívből kutattok 
utánam… Megengedem 
majd, hogy megtalálja-
tok – így szól az Úr –, 
és jóra fordítom sorso-

tokat” (Jer 29, 11–14). 
Az igehirdetést követően a 

gyülekezet fiataljai adtak elő al-
kalomhoz illő zenés-irodalmi 
műsort Perpék István és Perpék 
Edina vezetésével. Fél ötkor pe-
dig meggyújtották az összetarto-
zást szimbolizáló fáklyát, és 100 
másodpercig szólt a harang, em-
lékeztetve, hogy száz évvel ez-
előtt ebben az órában írták alá a 
trianoni békediktátumot.

A fiatalok egy csoportja is 
csatlakozott a cserkészek felhí-
vásához, és este 20 óra 20 perc-
kor az Ardói-hegyen is fellobbant 
az összetartozás tüze.

Kovács Erzsébet



2020. 
június 10.4 Tükör

„A csipkebokorban lakozónak 
kegye szálljon József fejére, a 
testvérek közt megszenteltnek 
fejére!” (5Móz 33,16)

Az öreg Mózes tudja, hogy az 
ideje lejárt, el kell mennie. Imád-
sággal, könyörgéssel, áldáskérés-
sel készül haza, az Úrhoz. Min-
den törzsre, családra külön-kü-
lön kéri Isten áldását. Mit jelent 
a csipkebokorban lakozó áldása? 
Tudjuk ki az Égben lakó, a Terem-
tő, az Alkotó, a Hatalmas, a Sere-
gek Ura. De ki az, aki csipkebo-
korban lakik? 

Nagyon szeretem a vadrózsát, 
azaz a csipkebokrot. Olyan egy vi-
rágzó csipkebokor, mint amikor 
egy kislányt rózsaszín csipkeru-
hába öltöztet az édesanyja. Ez a 
bokor nem nő magasra, nem ülte-
tik a parkokba, nem díszíti a palo-
ták kertjét. S mégis, ki lakik hát a 
csipkebokorban? 

A fiatal Mózes élesen látó sze-
meivel meglátta a pusztán túl, a 
Hóreb hegye közelében az égő 
csipkebokrot, és fiatalos kíváncsi-
sággal közelítette meg. És a bo-
korból Isten szólt hozzá, az az Is-
ten, akinek a neve a Vagyok. Ak-
kor és ott ígérte meg Mózesnek Is-
ten a nép szabadulását, az áldást, 
és azt, hogy „Én veled leszek!” 
Életútjának végén Mózes visz-
szaemlékezik a nagy találkozás-
ra. Hála, öröm és köszönet van a 
szívében, mert minden ígéretét be-
váltotta Isten, amikor a tenger ket-
té vált, amikor a manna hullt, ami-
kor a sivatagi sziklából víz fakadt, 
amikor tűz- és felhőoszloppal ve-
zette népét az Úr, amikor a kőtáb-
lákat a törvénnyel átadta... A ha-
talmas Isten állandóan, hatalma-
san volt jelen Mózes és népe éle-
tében. Az első nagy találkozás em-
léke elkísérte egész életében, mert 
ott és akkor tanulta meg a Hatal-
mas Isten nevét: Ő a Vagyok. Lent 
a csipkebokorban volt jelen a Va-
gyok Úr. Egyszerű fiatal pásztor-
ember volt Mózes, ezért hozzá a 
Vagyok onnan lentről, a közelség-
ből beszélt. Ott lett szerelmes Mó-
zes a Vagyok Istenbe. Ott, akkor 

Isten veled van
szerette meg, és szolgálta, követ-
te hűséggel egy életen át, a szen-
vedés, a megvetés, a rettegés, a 
menekülés, a nélkülözés, a tá-
madások sivatagában. A csipke-
bokorban lakó Vagyok Isten pe-
dig hűséggel és szeretettel kísérte 
őt utolsó állomásáig. Melyik Is-
tent hívhatná Mózes, kinek kér-
hetné áldását, védelmét? Csak 
annak a Vagyok Istennek a je-
lenlétét kívánja továbbra is, akit 
a csipkebokorból ismert meg. Te 
találkoztál-e már Istennel? Hol? 
Mikor? Szólt-e hozzád? Hallot-
tad-e hangját, szavát értetted-e? 
Szerelmes vagy-e Istenbe? Tu-
dod-e még mindig az első talál-
kozás nagy szerelmével szeretni 
Őt? Ki Isten a te számodra? Bíró, 
aki ítél? Alkotó, aki négy centi-
vel alacsonyabbra formálta a tes-
tedet, mint ahogy te szeretnéd? 
Atya, aki elől bujkálsz, mert félsz 
a haragjától? Vagy Ő a jelenlévő 
Vagyok, aki mindig és minden-
hol jelen van az életedben? Ő a 
csipkebokorban lakó, földközel-
ben, emberközelben, a te köze-
ledben jelenlévő Isten. Ő jelen 
volt, amikor megalkotott, Ő jelen 
van most, amikor a sivatag keser-
ves útjain vándorolsz, és Ő jelen 
lesz, amikor szíved utolsót dob-
ban. Mert Ő a Vagyok! Örvendj, 
ujjongjon szíved, mert Jézus 
Krisztusban Ő a te édes Meny-
nyei Atyád! Szeresd, szerelmesen 
szeresd! Légy hű mindhalálig! A 
csipkebokorban lakozónak jóked-
vű áldása szálljon a fejedre, drága 
Barátom! Kívánom, hogy Isten-
nek e jókedvű áldása téged is há-
lás örömmel töltsön el. Mert, ha 
Isten jókedvű, akkor nekünk az a 
mennyországot hozza el.

Imádom szent nevedet, édes 
jó Atyám. Köszönöm, hogy éle-
temben jelen vagy. Köszönöm a 
sok áldott ígéretedet és a csodá-
kat, miket cselekedtél. Nincs sen-
ki olyan jó és hű, mint Te. Szent, 
szent a Te Vagyok neved. Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Kárpátalján magyarnak lenni 
nem egyszerű. Kultúránkat meg-
őrizni, átadni pedig csak egy iga-
zán elhivatott pedagógus képes. 
Hnatik-Riskó Márta, a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Gim-
názium tanáraként sokat tett az 
egyéniségüket kereső tanulókért. 
Ismerjük meg őt.

– Meséljen magáról!
– Tréfás kedvemben azt szok-

tam mondani, én olyan beregszá-

szi vagyok, aki félig ugocsai, fé-
lig máramarosi. Apukám ugyan-
is Mátyfalváról származik, anyu-
kám Aknaszlatináról, de Bereg-
szászban találtak munkát, én már 
itt születtem. A ma már Horváth 
Anna nevét viselő 6-os számú 
iskola tőszomszédságában lak-
tunk (és lakom máig), természe-
tes volt, hogy ott kezdtem tanul-
ni, aztán a Kossuth Lajos Közép-
iskolában érettségiztem. Az ung-
vári egyetemen szereztem ma-
gyar szakos diplomát 1987-ben. 
Friss diplomásként 7 hónapig a 
Badalói Általános Iskolában vol-
tam napközis – máig hálás va-
gyok az ottani kollégáknak, mert 
sokat tanultam tőlük –, aztán a 
beregardói iskolába kerültem 
magyartanárnak. 1995 óta pe-
dig a Beregszászi Bethlen Gábor 
Magyar Gimnáziumban tanítok. 
Megalakulásától tagja vagyok a 
KMKSZ-nek és a KMPSZ-nek.

– Miért választotta hivatásá-
nak a tanítást?

– Mivel van egy kishúgom, 
és nálam kisebb gyerekek éltek 
a legközelebbi szomszédságban, 
előbb óvó néni szerettem volna 
lenni, de már nyolcadikos korom-
ban egyre inkább foglalkoztatott a 
gondolat, hogy inkább leszek ta-
nító néni. Huszti Jolika néni volt 

Bemutatjuk Hnatik-Riskó Márta magyartanárt

Tanítani csak szívből lehet
Milyen a jó pedagógus? – szokták kérdezni. Legyen tájékozott, nagy 
tudású, legyen jó kapcsolata a diákjaival, maximálisan tudja átad-
ni az ismeretanyagot. Ilyen és ehhez hasonló válaszok születnek a 
kérdésre. Az oktatás színvonala talán legnagyobb mértékben a pe-
dagógustól függ. Ő az, aki közvetlen kapcsolatban áll a diákokkal, 
közvetíti legfőbb értékeinket.

az első tanítóm – igazi varázsló volt, 
ha nem ő tanít engem az alsó osz-
tályokban, ma nem az lennék, aki 
vagyok, és minél több év(tized)e 
vagyok pedagógus, ezt annál erő-
sebben tudom. Ezt követően csupa 
olyan tanárom volt a 6-os iskolá-
ban, hogy máig emlékszem az órá-
ikra. Előbb Gál Anikó lett az osz-
tályfőnököm, aztán Bacskó Má-
ria – mindketten magyartanárok és 
született pedagógusok. Tátott száj-

jal hallgattam őket mindig az órá-
kon, de még többet adtak nekünk a 
beszélgetésekben, az osztályfőnö-
ki órákon, vagy amikor műsorok-
ra, vetélkedőkre készültünk. Ne-
kik köszönhetem, hogy amikor pá-
lyát kellett választanom, akkor már 
pontosan tudtam, hogy magyartanár 
leszek, úgy, mint ők. Jó magyaro-
kat és jó embereket akarok nevelni 
a gyerekekből. Mert azokra nagy 
szüksége van a világnak…

– Könnyű vagy nehéz feladat 
pedagógusnak lenni?

– Nézőpont kérdése! Nekem min-
den más munka nehezebb volna, kép-
telen volnék bármi mást csinálni. Per-
sze, amikor halmokban állnak a ja-
vítanivaló füzetek, dolgozatok, vagy 
amikor úgy érzem, leperegnek a sza-
vaim egyik-másik gyerekről, akkor 
össze kell szorítani a fogam, de sose 
gondoltam arra, hogy jobb lenne va-
lami mással foglalkozni.

– Mire kell jobban odafigyelni, 
nagyobb hangsúlyt fektetni a taní-
tás során?

– Csak arra, hogy ne felejtsem 
el: gyerekeket tanítok. Akik NEM 
olyanok, mint a felnőttek, de hogy 
milyenek lesznek, abban nekem fe-
lelősségem van.

– Kicsiket és nagyokat is ta-
nít egyaránt. Melyik korosztállyal 
könnyebb dolgozni?

– A gimnáziumban 10 éve-
sek a legkisebbek, akikkel talál-
kozom, és onnantól kezdve vé-
gigkísérhetem őket többnyire 
az érettségiig. Én minden kor-
osztályt nagyon szeretek, a ki-
csiket azért, mert szófogadób-
bak, a lázongó kiskamaszokat 
is, mert szeretem a kihívásokat, a 
nagyobbakkal meg már lehet fi-
lozofálni is, és szinte félszavak-
ból is megértenek sok mindent. 
Csak azokkal nehezebb kicsit, 
akik nem meggyőződésből tanul-
nak, hanem kényszerből, ott én 
is kénytelen vagyok „válogatott 
módszerekhez” folyamodni…

– Ki tudna emelni egy fon-
tos, meghatározó pillanatot a 
munkájából?

– Hát, ha regényfolyamot ír-
nánk, sorolhatnám… 33 év alatt 
annyi fontos pillanatot megél-
tem, hogy hirtelen nem tudnék 
egyet kiemelni. Az mondjuk 
vízválasztó volt, amikor néhány 
évig a fiamat is tanítottam, ösz-
sze kellett kapni magamat, hogy 
anya is maradjak, de tanárként se 
szerepeljek le előtte, meg per-
sze a többi gyerek előtt se. Me-
rem állítani, hogy azóta minden 
szavamra, mozdulatomra igyek-
szem tudatosabban odafigyelni. 
Emellett nagyon fontos és öröm-
teli számomra, amikor „követő-
im” akadnak a pályán, van már 
néhány magyartanár az egykori 
tanítványaim között, most is ta-
nulnak a főiskola magyar sza-
kán ketten.

– Ön nem csupán tanár, ha-
nem mindenki Márti nénije. 
Kérdésekkel kereshetik meg a 
gyerekek is, de a diploma előtt 
álló főiskolások is. Mindenki-
nek segít. Hogyan éli ezt meg?

– Ó, arra nagyon büszke va-
gyok, amikor valamelyik tanít-
ványom beavat a titkaiba vagy 
segítséget, tanácsot kér, mert azt 
gondolom, akkor megbízik ben-
nem. Ha egy volt tanítvány ke-
res meg, az még inkább jólesik, 
mert el is felejthetett volna, de ha 
hozzám fordul, nyilván hagytam 
benne valami maradandó emlé-
ket, és ráadásul feltételezi, hogy 
képes vagyok segíteni. Szoktam 
is kérni a Jóistent, hogy ne okoz-
zak csalódást a gyerekeimnek!

– Mit üzenne az olvasók-
nak?

– Az olvasók nagyon sok-
félék, mit is mondhatnék, ami 
mindenkinek szól? Talán any-
nyit, hogy mind tanítók vagyunk 
valahol, mert ahogy élünk, azt 
látja, a következményeit meg-
tapasztalja a környezetünk, és 
akarva-akaratlanul tanul belő-
le. Akárhogy is, példaként szol-
gálunk az életünkkel, és nem 
mindegy, hogy az követendő 
vagy elrettentő példa. Különö-
sen fontos ez egy olyan közös-
ségben, mint a maroknyi kárpát-
aljai magyarság.

Kurmay Anita

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Nemzeti Te-
hetség Program támogatásával 
meghirdetett Ady Endre-ösz-
töndíj pályázat célja pénzügyi 
segítségnyújtás a határon túli 
magyar nyelvű közoktatásban 

résztvevő, kiemelkedően tehet-
séges 6–11. osztályos, szociáli-
san hátrányos helyzetű tanu-
lók számára. 

A pályázatot a kárpátaljai 

Átadták az Ady Endre ösztöndíjat
magyar nyelvű oktatásban részt-
vevő, magyar nemzetiségű, kö-
zép- vagy általános iskolákban ta-
nuló gyerekek adhatták be. A pályá-
zaton elnyerhető támogatás összege 
100.000 Ft/fő, a 2019/2020. tanévre 
vonatkozóan.

A pályázatokat 2019. november 
4-től lehetett benyújtani 2019. no-
vember 13-ig három eredeti és egy 
másolati példányban, személyesen 
az „GENIUS” Jótékonysági Alapít-

vány irodájában. A felhívásra ösz-
szesen 65 pályázat érkezett be. Ezt 
követően 2019. november 15-én 
került sor az Ady Endre ösztöndíj-
pályázatok pontozása, értékelése 
és elbírálása érdekében összehívott 
Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 
ülésére, melyen a tanács 24 főt ré-
szesített Ady Endre ösztöndíjban. 
Az ülésen elkészített, rangsorba ál-
lított lista elküldésre került a pályá-
zatot kiírók felé. Miután a pályázat 
kiírói, a támogatók jóváhagyták a 
Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 
által ösztöndíjra javasoltak névso-
rát, az ösztöndíjasok értesítést kap-
tak a döntésről.

Az Ady Endre ösztöndíjak át-
adása minden évben ünnepélyes 
keretek között a Kárpátaljai Te-
hetségnapon valósult meg, azon-

ban a koronavírus okozta rendkí-
vüli helyzet miatt a Kárpátaljai Te-
hetségsegítő Tanács elnöksége azt 
a döntést hozta, hogy az ösztöndí-
jak idén rendhagyó módon kerül-
nek kiosztásra. Ennek értelmében 
az ösztöndíjátadóra 2020. június 
4-én került sor a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség székhá-
zának udvarán. Az ösztöndíjasok 
a járványügyi szabályokat betart-
va, egészségügyi maszk és kesz-
tyű viseletében, egyesével, a szá-
mukra kijelölt időpontban, vették 
át az ösztöndíjat és az emléklapot 
Váradi Natáliától, a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány iroda-
igazgatójától. 

A 24 nyertes az alábbi oktatási 
intézményt képviseli: Beregszászi 
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 

(9), Nagydobronyi Középiskola 
(1), II.RFKMF Felsőfokú Szak-
képzési Intézete (2), Dédai Ál-
talános Iskola (1), Gáti Kovács 
Vilmos Középiskola (1), Bátyúi 
Középsikola (1),  Oroszi Általá-
nos Iskola (1), Kaszonyi Arany 
János Líceum (1), Beregszászi 
4. Sz. Kossuth Lajos Középis-
kola (2), Péterfalvi Középiskola 
(1), Nagyberegi Református Lí-
ceum (2), Ungvári 10. Sz. Dayka 
Gábor Középiskola (2).

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány munkatársai ezúton 
is gratulálnak a nyertes pályá-
zóknak és további sok sikert kí-
vánnak nekik.

„GENIUS” 
Jótékonysági 

Alapítvány
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A pizzát ma már otthonunk-
ban is elkészíthetjük, kedvünk 
szerint ízesíthetjük. De ha még 
sincs időnk a sütögetéshez, egy 
hangulatos pizzériában baráta-
inkkal közösen élvezhetjük a 
kedvenc ízeinket. Ilyen a bereg-
szászi Mikrorajonban lévő Steffi 
Pizzéria kellemes kiszolgálással, 
ahol több mint húszféle pizzával 
várják a vendégeket. Tulajdono-
saival, Zelenyák Gáborral és fele-
ségével, Évával beszélgettünk si-
kerekről, emberi kapcsolatokról.

– Mikor indult a vállalkozás?
– A Steffit szüleim alapították 

még 1998-ban. Ők indították el, 
alakították ki a profilt, bár az évek 
során mindig változtattunk rajta, 
fejlesztettük. Édesapám sajnos 
korán elhunyt, őt követve négy 
évvel ezelőtt én vettem át az ét-
termet. Azóta párommal visszük 
tovább – kezdi beszélge-
tésünket Gábor.

– Érdekes élmény 
volt belecsöppenni egy 
saját vállalkozásba, 
ilyenben még ezelőtt 
nem volt részem – foly-
tatja Éva. – Voltak köny-
nyebb és nehezebb na-
pok is, de megvan a 
varázsa annak, ha egy 
olyan szolgáltató egysé-
get vezetsz, ahová öröm-
mel térnek be az em-
berek.

– Hogy jött a névvá-
lasztás?

– Édesapámat Ist-
vánnak hívták. A Steffi 
(Stefan) németül Istvánt 
jelent, így lett a pizzéria 
neve is ez, amelyet a mai 
napig nem változtattunk 
meg, és a későbbiekben sem sze-
retnénk – emelte ki Gábor.

– Könnyen ment az indulás?
– Nehézségek mindig akad-

nak egy vállalkozás életében. A 
kormányunk nem könnyíti meg 
az életünket, ezt tudjuk. De ha 
szereted, amit csinálsz, odafi-
gyelsz rá, akkor megoldhatóak a 
problémák – vallja egybehangzó-
an a házaspár.

– Milyen kínálattal várják a 
vendégeket?

– A fő profilunk a pizza, mely-
ből huszonnégy féle található 
meg, többek között a vegetáriá-
nus, falusi, tonhalas, hawaii, me-
xikói. Attól függ, hogy a ven-
dég milyen feltéttel kéri. Ezek 
mind saját készítésű, helyben sü-
tött pizzák – büszkélkedik a fia-
tal üzletvezető. – Évekkel ezelőtt 
Ausztriában jártam, ott tanultam 
meg a pizzakészítés fortélyait. Itt-
hon pedig tovább fejlesztettem a 
meglévő tudásomat, próbáltam 
megtalálni azt az utat, ami kife-
jez bennünket.

– A pizzák mellett még kü-
lönböző házi készítésű sütemé-
nyeink is vannak, valamint ká-
vék, capuccinók, alkoholos ita-
lok, fagylaltok – egészíti ki Éva.

– A családi vállalkozás egy 
házaspár életében lehet jó és 
rossz is. Hogyan élik ezt meg?

– Mi örülünk ennek a piz-
zériának. A nap 24 órájában 
együtt vagyunk, már egy-egy 
pillantásból is tudjuk, hogy mire 
gondol a másik, nagyon jól kiegé-
szítjük egymást – árulja el Gábor.

Beszélgetés a Zelenyák házaspárral

Egy családi örökség szépsége
A pizza világszerte napjaink egyik legkedveltebb étele. Azon ke-
vés étkek közé tartozik, melyet korra és nemre való tekintet nél-
kül szinte mindenki szeret, és amiből szinte bármikor le tud gyűrni 
egy szeletet. 1830-ig utcai árusok árulták a pizzát, majd Nápolyban 
megnyílt az első igazi pizzéria, amely még ma is várja vendégeit.

– Vannak stresszes időszakok, 
nem úgy megy a munka, pangás 
van, és mivel állandóan együtt 
vagyunk, sajnos egymáson is ve-
zetjük le a feszültséget. De aztán 
megbeszéljük, eldöntjük, hogy mi 
legyen a következő lépes, hogy 
lenne jobb. Az ember így job-
ban megismeri a párját – vallja 
be a feleség.

– Ilyen stresszes időszak pél-
dául egy járványhelyzet.

– Így van, ez nagyban meg-
nehezíti a vállalkozók életét. A 
munkaerőhiánnyal évek óta küsz-
ködik az itthoni gazdaság, így mi 
is. Sokan azt hiszik, hogy külföl-
dön majd meggazdagodnak. Volt 
olyan időszak, amikor tényleg 
csak ketten voltunk a hét minden 
napján. Most van váltásunk, de 
így is nehéz, amikor több héten 
keresztül nem működhetünk tel-

jes kapacitással – mondja a férj.
– Tulajdonképpen mi nem 

egy klasszikus főnök-beosztott 
viszonyt alakítunk ki. A munká-
saink egyben a barátaink is. Egy 
ilyen időszakban megtanuljuk ér-
tékelni azt, amink van, a munkát, 
a barátokat, a társas kapcsolato-
kat, azt, hogy a bezártság meny-
nyire idegen számunkra – teszi 
hozzá Éva.

– Minden vállalkozás fejlesz-
tést kíván.

– Ez így igaz. Mi is ilyen fej-
lesztésben vagyunk. A teraszun-
kat újítottuk fel elsősorban. Vi-
rágládákkal, különböző dekoráci-
ókkal tettük még hangulatosabbá 
a helyet. Ezen kívül a beltéri fel-
újítás is tervben van. Reménye-
ink szerint megvalósulhat – eme-
li ki Gábor.

– Emellett különböző akci-
ókkal is készültünk/készülünk. A 
karantén ideje alatt például ház-
hoz szállítást biztosítottunk, s ez 
meg is maradt. De volt kettőt fi-
zet, hármat vihet akciónk. Min-
dig próbálunk valami újdonság-
gal kedveskedni a vendégeink-
nek – egészíti ki Éva.

– Mit üzennének egy kezdő 
vállalkozónak?

– Minden elindulás nehéz, 
sok kitartás kell hozzá. Minősé-
get kell biztosítani a vásárlóknak. 
Amit ma megkapnak, ugyanazt 
vagy jobbat kell nyújtani nekik 
holnap is. Így visszatérő megren-
delői kört tud kialakítani az em-
ber – értenek egyet mindketten.

Kurmay Anita

A KMKSZ helyi alapszer-
vezete és a Badalói Református 

Egyházközség közös szervezésé-
ben sorra kerülő eseményre dél-
után 16.00 órakor a református 
templomkertben, Petőfi Sándor 
emléktáblája előtt gyülekeztek 
az emlékezők. Nemzeti imánk, 
a Himnusz eléneklését követő-

100 éve külön, de lélekben 
együtt…

Trianonra emlékeztek a Tisza-parti településen

,,Magyar az, akinek fáj Trianon” – kezdte beszédét az Illyés Gyu-
la-idézettel Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének 
elnöke, helyi presbiter azon a csendes megemlékezésen, amelyen 
Badaló közössége június 4-én emlékezett a trianoni békediktátum 
száz évvel ezelőtti aláírására. Az itt élők számára talán azért is kü-
lönösen fájó, hogy annak idején így húzták meg a határokat, hi-
szen a számukra testvértelepülésnek számító, de már magyaror-
szági oldalon lévő Szatmárcsekétől légvonalban csak pár száz mé-
ter, a Tisza, no meg az országhatár választja el Badalót…

en Ferenci Attila, a Beregszászi 
Magyar Színház színművésze, a 

badalói presbitérium tagja adta elő 
Juhász Gyula Trianon című versét.

Ezt követően a KMKSZ helyi 
vezetője idézett gróf Apponyi Al-
berttől, a békediktátum kapcsán 
elmondott beszédéből, majd rövi-
den felsorolta azokat a területi, sze-

mélyi és gazdasági vesztesége-
ket, amelyeket egy évszázaddal 
ezelőtt Magyarország elszenve-
dett a szégyenteljes és igazság-
talan békediktátum aláírása kö-
vetkeztében. Mint mondta, száz 
évvel ezelőtt hazánkat szétda-
rabolták és kivéreztették, de lel-
kileg és szellemileg nem tudták 
megtörni. Szétszórva, megfogy-
va, megpróbáltatva bár, de törve 
nem – él a nemzet, 2010 óta pe-
dig a külhonban élő magyarok 
is tudják és érzik, hogy nem va-
gyunk egyedül, mert anyaorszá-
gunknak van egy nemzeti kormá-
nya, amely minden intézkedésé-
ben érezteti velünk, hogy min-
den magyar felelős minden ma-
gyarért – zárta beszédét.

Sápi Zsolt badalói reformá-
tus lelkipásztor az emlékezőkkel 
együtt közösen imádkozott a ma-
gyar nemzet egységéért, keresz-
ténységünk megőrzéséért, kap-
csolódva ezzel a nemzeti össze-
tartozás évéhez, majd egy újabb 
alkalomhoz illő vers következett 
Ferenci Attila tolmácsolásában – 
Reményik Sándor: Elvégeztetett.

A Szózat és a Székely Himnusz 
eléneklését követően, pontban 16 
óra 30 perckor, száz másodpercre 
megszólalt az ősi badalói reformá-
tus templom harangja, mementó-
ként a 100 éves évfordulóra, majd 
a jelenlévők megkoszorúzták Pe-
tőfi Sándor emléktábláját.

Az esti órákban a badalói Ti-
sza-töltés tetején gyújtották meg 
az összetartozás tüzét, kapcso-
lódva ezzel a Kárpát-medencei 
kezdeményezéshez. Az itt emlé-
kezők ugyancsak elénekelték a 
Himnuszt, a Szózatot és a Szé-
kely Himnuszt is.

(felvégi)

A megjelenteket Beke Mi-
hály András első beosztott kon-
zul üdvözölte, majd Szilágyi 
Mátyás főkonzul fo-
galmazta meg gondo-
latait a gyász, illetve 
az összetartozás napjá-
val kapcsolatosan. Mint 
mondta, száz évvel ez-
előtt – ahogy Kós Ká- 
roly fogalmazott – a 
vasajtó becsapódott és 
nem nyílik ki. Ez pedig 
a XX., a XXI. és a kö-
vetkező századok szá-
mára is sorsmeghatá-
rozó. A főkonzul hang-
súlyozta, hogy az el-
múlt évszázad a magyar 
nemzet megmaradásáért 
való küzdelem jegyében 
telt, s minden megpró-
báltatása ellenére a ma-
gyar nemzet talpra állt. 
Kiemelte, hogy továb-
bi megmaradásunk ér-
dekében a múltat meg-
őrizve a jövőbe kell tekinteni. 
Elért eredményeink remény-
séggel töltenek el bennünket. 
Bástyaként áll a magyar nem-
zeti közösség, s ebben fontos 
értékmegőrző és értékteremtő 
szerepet vállaltak az elszakított 
nemzetrészek, így a kárpátaljai 
magyarság is. Ennek elismeré-
seként Áder János, Magyaror-
szág államfője a Magyar Arany 
Érdemkereszt díjat adományoz-

Magas magyar állami kitüntetésben részesültek földijeink

A közösség megmaradásáért
Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évforduló-
ján, melyet tíz évvel ezelőtt a Magyar Országgyűlés a nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvánított, Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusán szűk körű megemlékezésre, illetve kitüntetések átadá-
sára került sor. 

ta Debreceni Mihály közismert új-
ságírónak, szerkesztőnek, a Fel-
ső-Tisza-vidéken évtizedeken át 

a nemzeti kisebbségek ügyéért te-
vékenykedő Cigler Tibor tanárnak 
pedig a Magyar Ezüst Érdemke-
reszt kitüntesést adományozta. Az 
elismeréseket Szilágyi Mátyás fő-
konzul adta át, megköszönve a dí-
jazottaknak a közösség megmara-
dása érdekében végzett munkáját. 
Beke Mihály András első beosz-
tott konzul laudációjában kiemel-
te: Debreceni Mihály munkáját a 
pontos, lelkiismeretes felkészü-

lés, a felelősségérzet és az oda-
adás jellemzi. Minden tevékeny-
ségével a magyarság érdekeit, a 
magyarságtudat megerősítését 
szolgálja. Tudósításaiban magas 
színvonalon és hitelesen mutat-
ja be a magyar–ukrán kapcsola-
tokat, a kárpátaljai magyarság 
életét, helyzetét. Elkötelezettsé-
ge és kitartó munkája hozzájá-
rult a hagyományok, az oktatás, 
a kultúra ápolásához. Cigler Ti-
bor méltatásában Beke elmond-
ta, hogy a tanár úr a Rahói járás-
ban 61 éve fontos tevékenységet 

folytat a hegyvidéki térség okta-
tásának fejlesztése érdekében. 

A rendezvényen Ferenci At-
tila és Gál Natália, a Kárpátaljai 
Megyei Magyar Drámai Színház 
művészei alkalomhoz illő ver-
seket adtak elő, illetve a Bereg-
szászi Kodály Zoltán Művésze-
ti Iskola tanárainak hegedűjáté-
ka tette igazán meghitté a meg-
emlékezést.

Kovács Erzsébet
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Az alacsony sövényeket ne-
vezik jelzősövénynek, amelyek 
látványossá tehetik az évelőágy 
vagy a gyep szegélyét. A mint-
egy félméteresre növő kecses 
gyógyvirágcserje (Deutzia gra-
cilis) dús virágzásával és finom 
megjelenésével tűnik ki. Utak, 
kerítések mellé ültetve mutatós 
sövényt alkot, előnye, hogy nyí-
rás nélkül is megtartja szabályos 
formáját. Átlagos kerti talajt, na-
pos vagy félárnyékos helyet kí-
ván. A levendulát aligha kell be-
mutatni, karakteres, jól záródó 
sövény nevelhető belőle. A cser-
jés pimpó (Potentilla fruticosa) 
előnye, hogy viszonylag igény-
telen és szívós, sűrű ágrendsze-
rű, kiválóan alkalmas talajtaka-
rónak, de nyíratlan sövénynek is. 
Júniustól szeptemberig virágzik, 
és nem fakul meg a színe. 

A középmagas sövények so-
rában figyelemre méltó a japán 
borbolya (Berberis thunbergii), 
amely másfél méterre növő, ki-
fejezetten igénytelen, de muta-
tós cserje. Vörös levelű válto-
zata, a japán vérborbolya (B.t. 
atropurpurea) különösen muta-
tós, tömör bokrot alkot, vörös 
termései még lombhullás után 
is sokáig díszlenek az ágain. A 

Sövények a kertben
Ha sövény, akkor többnyire fagyal (Higustrum), tuja vagy pusz-
páng (Buxus). Még ma is csak lassan tudatosul, milyen gazdag a 
sövénynek való növényeink tárháza. Márpedig kertjeink éghajla-
ti és talajviszonyai, jellege, külleme, berendezései is egészen külön-
bözők lehetnek, indokolt tehát a helyi adottságoknak megfelelően 
választani a sövényt, hogy kiemeljük vele, ami arra érdemes, vagy 
akár egyszerű térhálóként is újszerű látványélményt adjon. Ebből 
a gazdag kínálatból lehet választani. 

mályvacserje (Hibiscus syriacus) 
látványos, nem szabályos sövényt 
képez, nagy értéke, hogy júliustól 
sokszor az első fagyokig nyitja vi-
rágait (azaz főként a nyár végi, vi-
rágszegény időszakban díszlik). A 

tápanyagban dús talajt meghálálja, 
de kedvezőtlenebb viszonyok kö-
zött is elfogadhatóan fejlődik. Az 
elegáns és üde megjelenésű örök-
zöld japán kecskerágó (Euonymus 
japonicus) szoliternek, de nyírott 
sövénynek is alkalmas. Napos vagy 
félárnyékos fekvést kíván, vala-
mint tápdús, üde, jó vízáteresz-
tő talajt, szárazságban meghálál-
ja az öntözést. Noha fagytűrő, na-
gyon hideg teleken károsodhatnak 

a hajtásai is, ezeket kora tavasz-
szal le lehet metszeni. 

Magas sövénynek igen al-
kalmas a gyertyán (Carpinus 
betulus), amely a szélsőségesen 
rossz talajokat kivéve minde-
nütt jól fejlődik, nyírás után pe-
dig gond nélkül regenerálódik. 
A nagyobb, településszéli telke-
ken különböző fajtájú mogyorók 
együtt ültetésével is nevelhetünk 
sövényt, amit még értékes gyü-
mölcsöt is ad. Ez a sövénytípus 
nálunk az előhegyi és hegyvidé-
ki zónában van elterjedve. 

Egyre többen választják az 
örökzöld babérmeggyet (Prunus 
laurocerasus), és nem alaptala-

nul, mert igen szép, fényes zöld 
leveleivel ragyogó hatású nyírott 
sövény nevelhető belőle. A ta-
laj iránt nem igényes, de jó tud-
ni, hogy legszebben a kert védett 
nyugati fekvésében, félárnyék-
ban fejlődik. Érdemes például a 
tujafélék helyett ültetni, amelyek 
napjainkban már szinte véghetet-
lenek a károsítóktól. 

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta

Ösztöndíjátadás zárt körben
A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (további-
akban ZISZK) a 2019/2020-as tanévben is felvételt hirdetett a 
kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folyta-
tó felsőoktatási hallgatók számára. A lehetőség immár 20. alka-
lommal került meghirdetésre, melyből 2011 óta 9 alkalommal a 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében, hiszen ko-
rábban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ko-
ordinálta és bonyolította le az ösztöndíjprogramot. A pályázat 
2019. június 13-án került meghirdetésre a 2019/2020-as tanév 
10 hónapjára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatá-
sával, melyre szeptember 6-ig volt lehetőség jelentkezni. A szak-
kollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, ki-
váló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató 
tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél ala-
csonyabb. 21 érvényes pályázat érkezett be, közülük 13 fő elő-
ször, és 8 hallgató második vagy többszöri alkalommal pályázott: 
1 fő a Munkácsi Állami Egyetem hallgatója, 3 személy az Ung-
vári Nemzeti Egyetem és tizenheten a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskolán végzik felsőfokú tanulmányaikat. A 
felvételi eljárás a benyújtott pályázatok elbírálásából és szóbe-
li vizsgából áll, melynek előpontozását a szakértői bizottság vé-
gezte 2019. szeptember 11-én. Felvételt 18 fő nyert.

.A szakkollégisták ösztöndí-
juk második részletét évek óta 
a GENIUS Jótékonysági Ala-
pítvány által minden év június 
első szombatjára rendezett Te-
hetségnapon vehették át, azon-
ban idén a koronavírus okozta 
rendkívüli helyzet miatt 2020. 
június 3-án szigorú szabályok 
mellett, az előírt óvintézkedé-
seket betartva az ösztöndíj áta-
dó zárt körben, a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség 
székházának udvarán került le-
bonyolításra. Váradi Natália, a 
GENIUS Jótékonysági Alapít-
vány irodaigazgatója nyújtot-
ta át a 10 hónap kutatói munká-
ért megérdemelt díjat és az azt 
elismerő oklevelet a 18 ösztön-
díjas hallgatónak és 18 ösztön-
díjas tutornak. A ZISZK egyik 
alapkövetelménye, hogy csak 
azok a hallgatók vehetik át ösz-
töndíjuk második részletét az 
őket mentoráló tutoraikkal, akik 
a tanév szorgalmi időszakának 
végéig egy szakmai beszámoló-
ban bemutatják a 10 hónap so-
rán kutatott témát. A kötelezett-
ségének valamennyi ösztöndíjas 
eleget tett.

Örömmel tudatjuk, hogy a 
ZISZK kutatói ösztöndíj támo-
gatásával 18 nagyszerű tudo-
mányos munka született 9 reál-
tudományi és 9 humántudomá-
nyi témában. A kutatási eredmé-
nyekhez a GENIUS Jótékony-
sági Alapítvány munkatársai ez-
úton is szívből gratulálnak, me-
lyek bemutatásra kerülnek a jú-
nius 27-én a GENIUS Jótékony-
sági Alapítvány és a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola közös szervezésében meg-
rendezésre kerülő XIV. Kárpát-
aljai Tudományos Diákköri Kon-
ferencián ezúttal digitális lebo-
nyolításban.

„GENIUS” 
Jótékonysági 

Alapítvány

Az alkalom Oroszi Kármen, 
a helyi iskola tanulójának szava-
latával vette kezdetét, aki Hangai 
Sándor Az én térképem c. versét 
adta elő. A költemény elhangzása 
után hozzá csatlakozott Bornem-
issza Emese, akivel együtt eléne-
kelték a Tartsd magad, nemzetem 
hazafias dalt. 

Barta József a továbbiakban 

arról szólt, hogy a trianoni bé-
kediktátum megalkotói nagyot 
vétettek az emberi igazságérzet 
ellen. Nemcsak azt szakították 
széjjel, ami évszázadok fejlődé-
se során szerves egységet alko-
tott, de megpróbálták egész ma-
gyar nemzetünket összeroppan-
tani. Talán mi, kárpátaljai ma-
gyarok vagyunk rá a legjobb pél-
da, hogy a sok szenvedés, elnyo-
matás és megaláztatás után ez 
ellenfeleinknek mégsem sike-
rült. Magyarország ma egy erős, 
fejlődő pályán mozgó stabil or-
szág, amely kész minden áldo-

Emlékezés Nagypaládon

Öröm és bánat  
Ezen a napon kétféle érzés tölti el minden, a nemzete sorsáért ag-
gódó magyar szívét. Egyrészt áthatja a fájdalom a trianoni dön-
tés nyomán történt országvesztés miatt, másrészt valamennyiünk 
lelkét eltölti a nemzeti összetartozás felett érzett öröm, amely le-
hetővé teszi a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közössé-
gek békés egyesítését, nyilatkozta a sajtó jelenlévő képviselőinek 
a nagypaládi sírkertben felállított első világháborús emlékmű-
nél tartott megemlékezés után Barta József, a KMKSZ alelnöke.

zatot meghozni a határon kívül 
rekedt nemzetrészek megmenté-
se érdekében. Ehhez viszont az 
kell, hogy például mi, kárpátal-
jai magyarok megtegyünk min-
dent nemzeti identitásunk meg-
őrzése érdekében, s vállaljuk fel 
a küzdelmet a szülőföldön való 
megmaradásért. 

Molnár László, a KMKSZ 

kulturális titkára beszámolt róla, 
hogy a megye magyarok által la-
kott csaknem valamennyi telepü-
lésén megemlékeznek a gyászos 
Trianon 100. évfordulójáról és az 
összetartozás napjáról. Megszó-
lalnak a harangok, meggyúlnak az 
összetartozásunkat jelző tüzek, el-
hangzanak a magyar nemzet meg-
maradásáért szóló imák. Külsősé-
geiben talán nem annyira látvá-
nyosak ezek a megemlékezések, 
mint ahogy azt korábban tervez-
tük, ám szívünk dobbanása jelzi: 
mi mindörökké egyek vagyunk. 

Kovács Elemér

A nemzeti összetartozás tüze 
Csetfalván is fellobbant júni-
us 4-én .

„Hiszek egy Istenben, hi-
szek egy hazában, hiszek egy 
isteni örök igazságában, hiszek 

Magyarország feltámadásában”. 
Eme idézet után a KMKSZ he-
lyi alapszervezetének elnöke, Tar 
Attila köszöntötte az egybegyűl-
teket. A megemlékezést megtisz-
telte jelenlétével Orbán Sándor 

református lelki-
pásztor. Ezután a 
könyvtári kör if-
júsági csoport-
ja tartotta meg 
rövid műsorát. 
Versek és éne-
kek hangzottak 
el. Természete-
sen a jelen hely-
zetre való tekin-
tettel betartottuk 
a karantén sza-
bályait.

20:20 perckor 
a zuhogó eső el-
lenére fellobbant 
az összetartozás 
tüze. Az eső nem 
riasztotta el a je-
lenlévőket. 

Tóth Natália, 
a Csetfalvai 

Községi 
Könyvtár 

vezetője

Összetartozunk
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Mind a két beteg-
ség a növény minden 
részét megtámadja, a 
leveleket, a szárakat 
és a termést is. Haté-
konyan csak úgy tu-
dunk ellene harcol-
ni, ha megelőző per-
metezést végzünk el. 
A két betegség külső-
leg hasonlít egymáshoz, sok-

A paradicsom legelterjedtebb 
betegségei

A paradicsom betegségei közül a legelterjedtebb a fitoftóra és 
alternaria. Ez a két betegség gyakorlatilag napok alatt elpusztít-
hatja a növényeket, ha idejében nem védjük meg őket. Igaz, eddig, 
különösen a szabadföldi termesztésben, ezek a betegségek még nem 
jelentek meg, de ez nem jelenti azt, hogy a közeli hetekben nem kell 
majd ellenük védekezni. 

szor a termelők nem 
is tudják, mi ellen vé-
dekeznek. De ez sem 
probléma, mert azok 
a  g o m b a ö l ő s z e r e k , 
amelyek hatékonyak a 
fitoftóra ellen, hatéko-
nyak az alternaria ellen 
is. A kórokozók gyors, 
járványszerű terjedé-

sét is hasonló körülmények se-

gítik elő: 25-280C-os meleg, ma-
gas (90-95%) relatív páratarta-
lom. A védekezési munkálato-
kat már meg kell kezdeni a tüne-
tek megjelenése előtt, de legké-
sőbb a tünetek megjelenésekor. 
Hatékony védelmet csak kombi-
nált gombaölő szerekkel lehet el-
érni, amelyek kettős hatást fejte-
nek ki a védekezésben. Ezek közé 
tartozik a Ridomil Gold – 2,5 
kg hektáronként –, a Cursate R 
vagy Cursate M – 2,5 kg hektá-
ronként –, Acrobat MZ – 2,00 kg 
hektáronként –, Consento – 1,5 
kg – Tanos – 0,6 kg hektáronként.

A felsorolt gombaölő szerek 
hatékonyan védik a növényeket a 
külső és a belső fertőzéstől. Ha az 
időjárás csapadékos, minden öt-
hét napban a permetezést megis-
mételjük. Ha az idő csapadékmen-
tes, akkor 10-14 napban ismétel-
jük meg a permetezést. A perme-

tezéskor használjuk az úgyne-
vezett rotációt, ami azt jelenti, 
hogy a gombaölő szereket vál-
toztatjuk, ami megakadályoz-
za a rezisztencia kialakulását 
és fokozza a védelmi munká-
latok hatékonyságát. A perme-
tezéskor arra vigyázzunk, hogy 
a levél felülete legyen befed-
ve a gombaölő szerekkel, mert 
csak így lehet elérni magas ha-
tékonyságot.

Különös figyelmet fordítsunk 
arra, hogy betartsuk az élelme-
zési várakozási időt (ÉVI), hogy 
ne okozzunk kárt mások egész-
ségében.

Ha kérdéseik vannak, kérem 
keressenek meg telefonon és szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel. 
0975166318.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Ezek a problémák nagyon 
szembetűnőek lettek az utóbbi 
15-20 évben. Ugyanis a meteoro-
lógusok adatai szerint a globális 
felmelegedés miatt az elmúlt 100 
év 10 legforróbb és legszárazabb 
nyarából 7 erre az időszakra esik! 

Fényből is megárt a sok!
A téli időszakban a napsugár-

zás erőssége és hossza kevés az 
eredményes növénytermesztés-
hez. Pótmegvilágításra van szük-
ség, különösen az uborka eseté-
ben. Március folyamán lassan el-
éri a szükséges szintet, majd ápri-

lis-május folyamán átlépi az op-
timum felső határát is. Számok-
ban kifejezve ez azt jelenti, hogy 
március folyamán éri el a nappal 
hossza az uborkafajták többsé-
ge számára szükséges 12 órányi 
időszakot, míg április-május fo-
lyamán a fényerősség mértéke a 
nappali időszak egyre nagyobb 
részében éri el és haladja meg a 
maximális fotoszintézishez szük-
séges 15.000 lux értéket.  Innen-
től kezdve a növények az energiá-
juk egy részét a felesleges sugár-
zás hatásának kivédésére, azaz a 

Újra itt a nyár!

A fóliasátrak árnyékolása és 
párásítása

A hajtatott uborka, paradicsom vagy paprika hőmérsékleti opti-
muma 20-250C körül van, az optimális pára-
tartalom pedig 60-80% közötti értéken. Ha 
a hőmérséklet az optimális fölé emelkedik, a 
növények intenzív párologtatással hűtik ma-
gukat. Ez rengeteg energiát von el tőlük, ami 
terméscsökkenéshez vezet. Ezt a túlzott mér-
tékű párologtatást tovább fokozhatja a légtér 
nyári időszakban igen alacsony relatív pára-
tartalma, amely néha alig éri el a 30%-ot az 
optimálisnak számító 60-80% helyett.

saját hűtésükre fordítják, amit csak 
párologtatással tudnak elérni. Mint 
azt már fentebb említettük, ez ter-
méscsökkenéssel jár. 

Tehát az idő előre haladtával, 
ahogy növekszik a napsugárzás ere-
je és emelkedik a külső levegő hő-
mérséklete is, egyre inkább a ma-
gas hőmérséklet miatt van szükség 
fokozott szellőztetésre. Az intenzív 
szellőztetés hatására azonban leve-
gő páratartalma mélyen az optimá-
lis érték alá csökkenhet. Ekkor kó-
kadoznak – hervadoznak az ubor-
kalevelek, söndörödnek össze szin-

te „cigarettává” a paradicsomleve-
lek. A fóliasátrak árnyékolásával, 
majd párásító öntözéssel nagyban 
csökkenteni tudjuk ezeket a ked-
vezőtlen hatásokat. 

Igen elterjedt a mésztejes ár-
nyékolás, de sokan alkalmazzák a 
rassel-hálós árnyékolást is. Nagyon 
sok gazdának a mésztejes árnyéko-
lástól azért ment el a kedve, mert a 
nehéz munkával felpermetezett me-
szes réteg az első szeles nap leper-
gett a fóliasátorról. Ennek kiküsz-
öbölésére többféle módszer is van. 
Lehet speciális, erre a célra kifej-

lesztett festéket használni, de azt 
még Magyarországon is drágáll-
ják a gazdák. Helyette inkább kü-
lönböző adalékanyagokat kever-
nek a mészhez. Az egyik ilyen 
adalékanyag a tejpor, de lehet he-
lyette tejet is használni. Néhány 
gazda a közönséges étolajra „es-
küszik”, amit az oltottmész-pasz-
tában kell „elmoncsolni”, s csak 
aztán kell felhígítani vízzel. A fó-
liasátrak árnyékolását, az időjá-
rástól függően, célszerű még má-
jus folyamán elvégezni. 

A párásító öntözésről
Egyre több gazda ismeri fel 

az ilyenfajta klímaszabályozás 
fontosságát. Ugyanis a csepegte-
tőcsövek alkalmazása és a feke-
tefóliás talajtakarás tovább csök-
kenti a levegő páratartalmát, hisz 
ilyenkor a talaj gyakorlatilag nem 
párologtat el vizet. A párásító ön-
tözést legegyszerűbben úgy old-
hatjuk meg, hogy heti 2-3 alka-
lommal locsolócsővel belocsol-
juk a fóliasátor talaját (az utakat 
is). Természetesen ez nem váltja 
fel a növények rendszeres napi 
öntözését. 

A profi termelők a fólia-
sátrakban a párásító öntözést 
a növények fölött elhelyezett 
kis párásító szórófejekkel vég-
zik, amely a vizet szinte köd-
szerűen elporlasztva juttatja 

a légtérbe. Nagyon 
fontos, hogy valóban 
párásító szórófeje-
ket szereljünk fel, és 
nem öntöző szórófe-
jeket! Ugyanis a pá-
rásító szórófejekkel 
történő párásítás ese-
tén, amennyiben biz-
tosítani tudjuk az elő-
írt víznyomást, akkor 
a növények lomboza-
ta száraz marad, hisz 
az apró vízcseppek el-
párolognak, mire el-
érnék a növényeket. 
Az öntöző szórófe-
jek viszont nagyobb 
vízcseppeket szórnak 
szét, és ezektől ter-
mészetesen nedves 
lesz a lombozat is. Ez 
viszont gomba- vagy 
baktériumos fertőzé-

sek melegágyává válhat. 
A párásító öntözés fontossá-

gát az is növeli, hogy az ilyen fó-
liasátrakban nem csak a termés 
mennyisége nagyobb, hanem an-
nak eladhatósága is sokkal jobb. 
Ugyanis az optimális páratar-
talomnál a termés (paprika, pa-
radicsom, uborka stb.) szép fé-
nyes, tehát jobb minőségű lesz, 
ami igencsak fontos a nyári döm-
ping időszakában.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Júniusban még sok feladat vár 
ránk, ameddig a termények zö-
mének a betakarítása megkez-
dődhet, élvezhetjük a saját ter-
mésű, friss gyümölcsök zama-
tát, és a háziasszonyok is meg-
kezdhetik a kamrák polcainak 
feltöltését saját készítésű befőt-
tekkel, lekvárokkal, savanyúsá-
gokkal és egyéb finomságokkal.

A növekedéshez víz és 
tápanyag kell

Júniusban, amikor a kert nö-
vényei erőteljesen hajtanak, nö-
vekednek, különösen nagy fon-
tossága van a jó tápanyagellátás-
nak nemcsak a megszokott nit-
rogén tartalmú szerves- és mű-
trágyákkal, hanem olyanokkal is, 

Ígéretes nyárelő: 
mi vár ránk 
júniusban?

amelyek a szükséges mennyiségben tartalmaznak foszfátot, amely a 
virágok megtermékenyüléséhez nélkülözhetetlen és kálival, amely 
a cukor, az íz-, illat- és zamatanyagok kialakulásához szükséges.

Nem hiányozhatnak a legfontosabb mikroelemek (magnézium, 
vas) sem, amelyek nélkül a termés mennyiségét és minőségét csök-
kentő hiánybetegségek léphetnek fel. És minthogy a növények csak 
a vízben oldott tápanyagokat képesek hasznosítani, ezért – hosszab-
ban tartó száraz időszakokban – feltétlenül szükség van rendszeres 
öntözésre is! A mi klímánk alatt eredményes, sikeres, biztonságos 
kertészkedést csak öntözött területen lehet folytatni!

Ne tegyük el a metszőollót!
Gyakran lesz szükség ebben a hónapban a metszőollóra is. Az 

erős növekedésű őszibarackfák zöldmetszését máris meg lehet kez-
deni a befelé álló, egymást keresztező, sűrűn elhelyezkedő hajtások 
tőből való eltávolításával abból a célból, hogy levegős, napsütötte, 
szellős, jól megvédhető koronát alakítsunk ki. Hasonló a helyzet a 
gyümölcsszedés után a fiatal cseresznye és meggyfákkal is. 

A szőlőtőkékről metsszük le a sűrűn álló és a fürtöt nem viselő 
hajtásokat, hogy több helyet biztosítsunk a termő hajtások fejlődésé-
nek! Ha megkezdődik a hónaljhajtások növekedése, akkor azokat ki 
kell törni, vagy ha erősebbek, akkor egy-két levélre vissza kell met-
szeni. Éppen így kell eljárni a paradicsom tövek hónaljhajtásaival is.

Most kell megmetszeni a fagyal, a tiszafa, a tuja, a puszpáng és 
a kecskerágó sövényeket is. Törekedjünk a mértékletességre, tehát 
még az öreg sövényeket se metsszük drasztikusan vissza. Fontos, 
hogy a sövény alul kissé szélesebb, felül keskenyebb legyen, mert 
így képződnek a talajszinttől felfelé, egyenletesen sűrű hajtások. 
Egyenes felületeket csak úgy tudunk biztonságosan kialakítani, ha 
metszés előtt zsinórt feszítünk ki. A zöld sövény megbecsült dísze a 
gondozott kertnek, ezért ne feledkezzünk meg – nyírás után – a táp-
anyaggal való ellátásukról és öntözésükről sem!

Fontos a védekezés
Szinte bizonyosra vehetjük, hogy megjelennek és elszaporod-

nak a kert növényein a levéltetvek. Ezek lehetnek zöld (rózsán, őszi-

barackon), fekete (cseresznyén, áljázminon) vagy szürke (káposz-
tán, almán) színűek. Gyakran a levelek összesodródását (ősziba-
rackon), vagy megpirosodását (ribiszkén, almán) okozzák. Ellenük 
a házikertekben is engedélyezett, környezetkímélő rovarölő szerek 
(Decis, Fendona, Chinetrin, Bi-58 stb.) kipermetezésével lehet ered-
ményesen védekezni. A permetlé hatékonyságát elősegíti, ha bele-
keverünk tapadó képességet fokozó anyagot (káliszappan, Nonit) is.

A virághagymák nyáron pihennek
Ne feledkezzünk meg az elvirágzott, tavaszi, hagymás növények-

ről! Ezeknek a levelei most elkezdenek sárgulni, barnulni, elhalni; 
a virágágyban a helyükön üresnek látszó folt marad. Ezért ajánla-
tos a tulipán, a jácint, a nárcisz, a krókusz hagymáit kiásni a föld-
ből, megtisztogatni, megszikkasztani őket és szellős, hűvös helyen 
tárolni szeptemberig, amikor ismét a virágágyba kerülnek, hogy ta-
vasszal ismét pompázzanak.

Milyen zöldséget ültessünk?
Ebben a hónapban vethetjük el a kelbimbó, a póréhagyma, a gu-

mós kömény és a leveles kel magját. Különösen a leveles, vagy fod-
ros kel iránt szeretném az érdeklődésüket felkelteni, mert ez a zöld-
ségféle teljesen télálló, tehát a téli hónapokban is a szabadban ma-
radhat és csak annyi levelet kell belőle leszedni, amennyit a házi-
asszony a konyhájában feldolgoz. A növény akár dísznövénynek is 
beillik, különösen, ha a dér vagy a hó belepi a nagy, fodros levele-
it. Nagy C-vitamin, emészthető rost és fehérje tartalma miatt érté-
kes ételek (köret, saláta, főzelék) készíthetők belőle.

balintgazda.hu/Kárpátinfo



Csütörtök Június 18.

Köszöntjük arnold, levente nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 15.

Köszöntjük Jolán, Vid nevű olvasóinkat!

Kedd Június 16.

Köszöntjük Jusztin nevű olvasóinkat!

Szerda Június 17.

Köszöntjük laura, alida nevű olvasóinkat!

2020. 
június 10.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Fókusz
13:20 A tanár

Magyar filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Cápák között
22:00 Gyilkos lelkek

Amerikai krimisor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:35 Autogram
01:05 A későn kezdő

Amerikai film
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:05 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

04:50 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.
14:30 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:35 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
00:30 Magánnyomozók
01:35 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Napi áhítat
07:55 Mozogj otthon!
08:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Állatok a hóban
14:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Agatha Raisin
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

21:35 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

22:35 Kenó
22:45 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:35 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:25 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:55 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

02:25 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:20 Unió27
03:40 Summa

04:05 A madármentő 
pusztadoktor

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:25 Öt kontinens
06:10 Summa
06:35 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól

a nóta
09:40 Római katolikus 

szentmise - Füle
10:40 Isten kezében
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Néma kolostor

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:45 Domovina
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Újjászületés - Ba-

lázs Fecó kon-
cert 1998. X. 30

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:16 Újjászületés - Ba-

lázs Fecó kon-
cert 1998. X. 30

02:40 Néma kolostor
Magyar játékfilm

05:20 Szabadidő
06:05 Labdarúgó 

közvetítés
08:00 Góóól
08:30 Forma-1 Esport 

- Kanadai 
Grand Prix

10:05 Jövünk!
10:35 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Forma-1 - 

Nagydíj futam
14:50 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:30 Góóól2
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:40 Forma-1 Esport 

- Kanadai 
Grand Prix

00:15 Labdarúgó 
közvetítés

02:05 Pecatúra
02:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
12:00 Fókusz
13:20 A tanár

Magyar filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Oscar

Amerikai vígjáték
01:35 Tűz városa

Am. katasztrófafilm
03:10 Rejtjelek

Am. krimisor.

04:35 Családi Titkok
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.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:30 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:35 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
00:25 Magánnyomozók
01:30 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Napi áhítat
07:55 Mozogj otthon!
08:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 A láthatatlan 

folyó – Víz alat-
ti világ a Fe-
kete-erdő és a 
Vogézek között

14:15 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Önök kérték
21:45 Az első 

köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:35 Kenó
22:45 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:45 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:30 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:20 Rúzs és selyem
01:50 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:20 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:15 Esély
03:40 Család'20

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Hagyaték
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:35 Magyar gazda
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Református 

riportok
10:20 Evangélikus 

magazin
10:50 A sokszínű vallás
11:10 Mozogj otthon!
11:25 A nap lovagja

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hagyaték
00:05 Határtalanul 

magyar
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:15 A nap lovagja

Tévéfilm
03:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve

05:25 Skipper
05:55 Labdarúgó 

közvetítés
07:50 Magyar sikerek 

az olimpiákról
09:55 Góóól2
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
12:50 Bringasport
13:15 Magyar sikerek 

az olimpiákról
15:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
18:00 Fradi Tv
18:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Fókusz
13:20 A tanár

Magyar filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

22:45 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:25 Jelek
Am. misztikus film

01:35 Édes Otthon
02:10 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 Rejtjelek

Am. krimisor.

04:35 Családi Titkok
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.
11:25 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 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

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

Hungary
00:25 Magánnyomozók
01:30 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Puerto Rico - A 

varázslatos sziget
14:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 Gasztroangyal
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.

21:50 Coco Chanel és 
Igor Sztravinszkij 
- Egy titkos szere-
lem története
Fr. romantikus dráma

23:45 Kenó
23:50 Szabadság tér ́ 89
00:30 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:10 Rúzs és selyem
02:40 Magyar Krónika
03:15 Kárpát-medence
03:35 Világ

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Hagyaték
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
07:00 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Vallás és szabadság
11:05 A sokszínű vallás
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Viharban

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát 

válogatás
15:10 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 A madármentő 

pusztadoktor
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
01:00 Híradó
01:01 Himnusz
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?!
02:20 Viharban

Tévéfilm
03:15 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
03:45 Nyitott stúdió

05:30 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

05:55 Labdarúgó 
közvetítés

07:45 Fradi Tv
08:15 Góóól
08:40 Labdarúgó 

közvetítés
13:30 Forma-1 legen-

dák: Nigel 
Mansell

14:20 Labdarúgó 
közvetítés

16:20 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:55 Labdarúgó 
közvetítés

18:40 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

18:50 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

19:00 Labdarúgó 
közvetítés

20:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:55 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:05 Labdarúgó 
közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:00 Fókusz
13:20 A tanár

Magyar filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Doktor Murphy

Am. filmsor.
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:10 Szuperzöld
00:45 KölyökKalauz
01:20 ÉletmódKalauz
01:50 Cápák között
03:00 Rejtjelek

Am. krimisor.

04:35 Családi Titkok
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.
11:25 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 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

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

Hungary
00:30 Magánnyomozók
01:35 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Napi áhítat
07:55 Mozogj otthon!
08:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:55 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

19:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:50 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:50 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:20 Madame
Angol játékfilm

23:50 Kenó
23:55 Teketória

Játékfilm
01:40 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
02:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

03:15 Magyar gazda
03:35 Kék bolygó

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű

hírek
05:20 Orosz nyelvű 

hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Hagyaték
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
07:10 Útravaló
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Isten kezében
10:30 Református 

ifjúsági műsor
10:40 Ortodox 

ifjúsági műsor
10:45 Metodista 

ifjúsági műsor
11:05 Mozogj otthon!
11:20 A körtvélyesi csíny

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
13:50 Kvartett
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Magyarosaurus 

- Báró Nopcsa Fe-
renc nyomában

23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018
02:20 A körtvélyesi csíny

Tévéfilm
03:45 Magyar elsők

05:30 Labdarúgó 
közvetítés

07:20 Jövünk!
07:50 Góóól
08:25 Labdarúgó 

közvetítés
14:10 Labdarúgó 

közvetítés
16:10 Pecatúra
16:40 Vívás magazin
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:30 Labdarúgó 

közvetítés
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Góóól2
20:45 Napos Oldal - 

DVTK
21:15 Labdarúgó 

közvetítés
23:10 Labdarúgó 

közvetítés



Szombat Június 20.

Köszöntjük Rafael, dina nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 21.

Köszöntjük alajos, leila, Kloé nevű olvasóinkat!

Péntek Június 19.

Köszöntjük Gyárfás 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. 
június 10. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:40 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:00 Fókusz
13:20 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:20 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

00:20 CSI: Miami 
helyszínelők
Am. krimisor.

01:20 Profi a 
konyhámban

01:50 Rejtjelek
Am. krimisor.

02:50 Rejtjelek
Am. krimisor.

03:30 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:35 Családi Titkok
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.
11:25 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 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

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

Hungary
00:25 Magánnyomozók
01:30 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 P'amende
06:41 Kenó
06:45 Életkerék
07:15 Öt kontinens
07:45 Napi áhítat
07:55 Mozogj otthon!
08:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Tengerek, város-

ok, emberek
14:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:00 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:25 Salamon

Angol tévéfilmsor.
23:55 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Rúzs és selyem
02:00 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:00 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Katolikus krónika
10:35 Önkéntesek
11:00 Mozogj otthon!
11:15 A fáklya

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:21 P'amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:35 Kolozsvári 

operamesék
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák - 
Lássuk a medvét!
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:20 A fáklya

Tévéfilm

04:45 Múlt és Jelen egy 
időben

05:15 Forma-1 legen-
dák: Mika 
Hakkinen

08:00 Labdarúgó 
közvetítés

09:55 Góóól2
12:45 Vívás magazin
13:15 Pecatúra
13:50 Napos Oldal - 

DVTK
14:20 Forma-1 legen-

dák: Nigel 
Mansell

15:10 Labdarúgó 
közvetítés

17:10 Mtk tv
19:40 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:05 Labdarúgó 

közvetítés
03:40 Napos Oldal - 

DVTK

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

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:05 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

08:30 Ninjago Master 
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

08:55 KölyökKalauz
09:30 Teleshop
10:20 ÉletmódKalauz
10:50 Autogram
11:25 Édesítő
11:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:20 Legyőzhetetlen
Amerikai film

15:20 Castle
Am. krimisor.

16:10 Castle
Am. krimisor.

17:00 Castle
Am. krimisor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
19:55 Delfines kaland 2.

Am. kalandfilm
21:55 Kickboxer

Am. akciófilm
23:45 Támadás 

Párizs ellen
Am.-fr. akciófilm

01:35 A végső határ
Spanyol thriller

04:35 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 Trendmánia
10:40 Innovátor
11:10 SzÉpítők
11:45 Poggyász
12:15 Tucatjával olcsóbb

Am. családi vígjáték
14:20 A keményfejű

Am.-olasz akció-
vígjáték

16:20 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A múmia

Am. kalandfilm
22:30 Starsky és Hutch

Am. akcióvígjáték
00:35 A hazafi

Am. kalandfilm
03:35 Lángoló Chicago

Am. akciófilm-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:40 Napi áhítat
07:50 Mozogj otthon!
08:05 Térkép
08:35 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 Nálatok, laknak

 állatok?
Tévéfilmsor.

10:05 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Nemzeti kincseink 

a Hungarikumok
13:50 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:45 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:35 Janus

Tévéfilm
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó

18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Winnetou

Kalandfilmsor.
21:15 Érettségi

Román filmdráma
23:20 Kenó
23:25 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:20 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:00 Rúzs és selyem
02:25 Mesterember
02:55 Magyar Krónika
03:20 Család'20
03:40 Esély

04:00 Család-barát 
válogatás

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Opera Café
07:30 Kincskereső
07:55 Evangélium
08:25 Hogy volt?!
09:20 Gasztroangyal
10:15 Rejtélyes 

XX. század
10:45 Öt kontinens
11:15 Mozogj otthon!
11:25 Marika

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A szövetség - 

Biblia vetélkedő
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Családmeséink - 

a családi 
talkshow

17:55 Mit főzzünk ma?
18:05 Mit főzzünk ma?
18:20 Angi jelenti: 

Nemzeti vágta
18:55 Térkép
19:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Szőke Duna - Van

élet a városon túl
23:25 Hagyaték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 Janus

Tévéfilm
03:35 Világörökség 

Portugáliában

04:05 Forma-1 legen-
dák: John 
Surtees

05:05 Pecatúra
05:30 Labdarúgó 

közvetítés
07:25 Vívás magazin
07:55 Szabadidő
08:25 Labdarúgó 

közvetítés
10:20 Labdarúgó 

közvetítés
16:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:55 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:15 Góóól
23:45 Labdarúgó 

közvetítés
02:25 Szabadidő

05:00 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:20 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:25 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

08:50 Ninjago Master 
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:15 Teleshop
10:15 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:40 Édes Otthon
11:15 Szuperzöld
11:45 Profi a konyhámban
12:20 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

13:10 Kalandorok kapuja
Fr.-kínai-kanadai 
akciókalandfilm

15:10 Harry Potter és 
az azkabani fogoly
Angol-am. kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

19:45 Faterok motoron
Am. vígjáték

21:35 A mestergyilkos 
- Feltámadás
Am. akciófilm

23:35 Castle
Am. krimisor.

01:10 Castle
Am. krimisor.

02:05 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

03:00 Rejtjelek
Am. krimisor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család

Am. filmsor.
05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:10 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami 
család

10:40 Több mint TestŐr 
- Best Of 2020 Nyár

11:15 Super Car
11:45 Életmódi
12:20 OtthonTrend
12:50 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:25 Csonthülye 2. 
Am.-dél-afrikai víg-
játék

15:45 A Pogány Madonna
Magy. akcióvíg-
játék

18:00 Tények
18:50 Holnapután

Am. katasztrófafilm
21:30 Kingsman - A 

titkos szolgálat
Am.-angol akció-
vígjáték

00:10 Euro Túra
Am. vígjáték

02:00 Diamond Club
Magyar film

03:25 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Mozogj otthon!
06:55 Balatoni nyár
08:05 Katolikus krónika
08:35 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:00 Görögkatolikus 

szent liturgia
10:05 A sokszínű vallás
10:20 Kérdések a 

Bibliában
10:30 Református 

magazin
11:00 Református is-

tentisztelet Mis-
kolcról

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

Sporthíradó
12:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 A világörökség 

kincsei
13:30 Univerzum
14:15 Édes anyanyelvünk
14:20 Egy magyar nábob

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó sorsolás
17:05 Mozogj otthon!
17:15 Mozogj otthon!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Egynyári kaland

Tévéfilm
19:40 Összekutyulva

Angol családi víg-
játék

21:25 Giovanna apja
Olasz filmdráma

23:05 Kenó
23:15 Manifesztum

Angol filmdráma

04:05 Család-barát 
válogatás

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Operatőrmesék
09:20 Önök kérték
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:40 Térkép
11:10 Mozogj otthon!
11:20 Budapesti mesék

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A szövetség - Bib-

lia vetélkedő

14:15 Méhek nyomában
14:40 Szárnyakat a 

magasba!
15:10 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
16:50 Novum
17:25 Családmeséink - 

a családi 
talkshow

17:50 Mit főzzünk ma?
18:00 Mit főzzünk ma?
18:20 Divat & dizájn
18:50 Öt kontinens
19:25 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Csillagnézők
23:10 Szőke Duna -

Van élet a város-
on túl

07:20 Mtk tv
07:45 Múlt és Jelen
08:15 Jövünk!
08:40 Góóól
09:10 Labdarúgó 

közvetítés
11:05 Labdarúgó 

közvetítés
13:05 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:30 Mtk tv
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:00 Góóól
16:30 Labdarúgó 

közvetítés
18:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés
22:55 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:15 Góóól
23:45 Labdarúgó 

közvetítés
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Barna bőrszín olcsón, 
egyszerűen, házilag

Bár a májusi időjárás nem volt kegyes hozzánk, lassan elérkezik a 
nyár, és fürdőruhára fogunk vetkőzni. Ilyenkor mindannyian sze-
retnénk egészséges, friss barna színt, ha lehet minél egyszerűbben 
és gyorsabban. Van élet a szoláriumon és a barnító krémen túl is, 
adunk egy-két jó tippet.

Legtöbben nem jutnak 
tovább a szoláriumnál
Persze vitathatatlan, hogy a 

legismertebb és legnépszerűbb 
barnulást elősegítő praktikák a 
szolárium, a barnító krémek és a 
kémiai, úgynevezett „festékes” 

barnulás. Ezek viszonylag gyors 
eredményt produkálnak, de nem 
túl olcsó megoldást kínálnak, al-
kalmazásuk pedig odafigyelést 
igényel. A barnító krémek eseté-
ben nem szabad túlzásba esni, hi-
szen nagyon csúnya, foltos hatást 
érhetünk el, ráadásul nem kizár-
ható az allergiás reakció sem. A 
szolárium használatánál sem fe-
ledkezhetünk el a szabályokról, 
tilos a javasolt időn túl használ-
ni az UV csöveket, ha pedig va-
lakinek nagyon fehér vagy szep-
lős a bőre, annak különösen oda 
kell figyelni. Ha nem akarnak so-
kat költeni, de szép bőrszínt sze-

retnének érdemes kipróbálni a házi 
praktikák közül is néhányat.

Olajokkal a szép bőrért
Barnulást segítő krémek otthon 

is készíthetők, viszonylag olcsón és 
egyszerűen. Egy adag finom cukor-
hoz csupán egy adag mandulaolajat 

kell adnunk és remek házi szert ka-
punk. A készítményt a testápolóba 
kell keverni és bedörzsölni vele a 
testünket. A mandulaolaj mellett a 
makadámia és a mangó olaj is rend-
kívül hatékony, akár testápolóba ke-
verve, akár önmagában alkalmazva 
is. Készíthetünk keveréket többfé-
le olajból is, ennek használatával 
nem sötét bőrszínre, hanem inkább 
kellemes, egészséges, fénylő bőrre 
számíthatunk.
Kakaó és fekete tea a legjobb 

házi szerek között
Talán a legolcsóbb és legtermé-

szetesebb módja a ragyogásnak, ha 
körbe nézünk a konyhaszekrény-

ben és egy kis kakaó vagy feke-
te tea felhasználásával készítünk 
krémet magunknak. A kakaót fi-
nom testápoló krémben kell jól el-
kevernünk, majd pedig magunk-
ra kenni. Kevergetés közben ér-
demes többször kipróbálni a fél-
kész krémet, ha nem eléggé bar-
nít, akkor pedig hozzáadni még 
egy adagot. A fekete tea önmagá-
ban is jól működik: fél liter víz-
ben öt-hat teafiltert áztatva na-
gyon sűrű, erős teát kell készíte-
nünk, majd ezzel bekenni a bő-
rünket, az elvárt hatástól függő-
en akár többször is. Fontos tudni, 
hogy nem árt vigyázni, ugyanis 
mind a kakaós, mind a teás keve-
rék megfoghatja a ruhánkat.
Vitaminok, ásványi anyagok 

és béta-karotin
Végül, de nem utolsó sor-

ban a megfelelő vitaminok és 
antioxidánsok bevitele nemcsak 
a bőr fiatalságának és egészsé-
gének megőrzése szempontjából 
fontos, hanem segítségünkre le-
het a barna bőr elérésében is. Eb-
ből a szempontból legfontosabbak 
az antioxidáns hatású vitaminok, 
mint például a C- és az E, melyek 
lekötik az UV-sugarak révén ke-
letkezett szabadgyököket, és ezzel 
segítenek megelőzni a bőr örege-
dését. A C-vitamin utánpótlásért 
nyúljunk homoktövisért, csipke-
bogyóért vagy kiviért, az E-vita-
min szükségleteinket pedig leg-
jobban magvakból és növényi ola-
jokból elégíthetjük ki bőségesen.  
Ezek a vitaminok és ásványi anya-
gok remekül támogatják tehát az 
egészséges bőrszín kialakítását, 
melyre rásegíthetünk béta-karo-
tinnal. A béta-karotint, amely köz-
tudottan a barnulás legfőbb segí-
tője, a szervezetünk annyit alakít 
át belőle A-vitaminná, amennyi-
re aktuálisan szüksége van. Nagy 
mennyiségű Béta-karotint tartal-
mazó élelmiszer-nyersanyagok: 
a sárgarépa, sütőtök, paradicsom, 
sárgabarack. Ezek fogyasztásával 
segíthetjük barna bőrszínünk ki-
alakítását.

 A szép bőr titka, a masszázs
A most újranyíló fürdőkben sok helyen már masszázst is igény-
be vehetünk. A masszázs jót tesz izmainknak, ízületeinknek és 
szeretjük, mert utána frissnek és kipihentnek érezzük magun-
kat. De egy szakszerű masszírozás bőrünket is szépíti és fiatalít-
ja. Ezt jártuk körül részletesebben.

Évezredek óta alkalmazzák
A masszázs története egyidős 

az ember történetével. Gondol-
janak csak bele: amikor valami-
lyen külső vagy belső inger hatá-
sára megfájdul valamelyik test-
részünk, ösztönösen odakapunk, 
nyomkodni, dörzsölni, simogat-
ni kezdjük. A masszázs különbö-
ző formáit évezredeken át alkal-
mazták gyógyításra, vagy a bete-
gek fájdalmának enyhítésére. A 
legrégebbi írásos emlékeink az 
ókori Kínából származnak, ahol 
a Kr. e. 2700 óta alkalmazzák a 
terápiát a sport és a háborús sérü-
lések kezelésére. Az ókori görö-
göknél Hippokratész a szervezet 
egészséges működéséhez elen-
gedhetetlennek tartotta a gyógy-
fürdőt és a masszázst, az ókori 
rómaiaknál pedig a fürdőkultúra 
és vele együtt a masszázs a hadi 
felkészülés része volt. A közép-
korban a testi örömökkel együtt 
a masszázst is megvetették, de a 
XVI. században egy francia orvos 
munkásságának köszönhetően is-
mét felelevenítették a gyakorlatát 
és mára a masszázs ismét kivívta 
az őt megillető elismerést.

Nemcsak az izomfájdalmak 
enyhítésére jó

Napjainkban egy képzett 
masszázsterapeuta nagyon so-
kat javíthat életminőségünkön, 
hiszen egy-egy kezelés nemcsak 
szebbé és pihentebbé tehet, de 
megkönnyítheti hétköznapjain-
kat is. A jól végzett masszázs je-
lentős egészségügyi előnyökkel 
jár és valószínűleg az egyik leg-
hatékonyabb, legbiztonságosabb 
módja a mentális és fizikai beteg-
ségek kezelésének, mint például a 
stressz, a fájdalom, a szorongás és 
a depresszió. Legtöbben izomfáj-
dalmaik enyhítése céljából men-
nek masszőrhöz vagy egyszerűen 
csak lazítani szeretnének egy ki-
csit. Ha végig olvassák az aláb-
biakat, már tudni fogják, bőrük 
szépségének megőrzése végett 
sem árt felkeresni a masszázs te-
rapeutát!
 1. Serkenti a véráramlást

Az izmok és a bőr alatti szö-
vetek ellazítása nemcsak a sport-
sérülések és reumatikus panaszok 
esetén hasznos, de bőrünk szépsé-
ge szempontjából is számos elő-
nye van. A masszázs hatására ja-
vul a vérkeringés, a tápanyagok 
könnyebben jutnak el a bőr szö-
veteihez is. A kezelés kitágítja a 
bőr kapilláris ereit ezzel növeli a 
sejteket tápláló anyagok felvéte-
lét, és segít a méreganyagok el-
távolításában.
2. Eltávolítja az „elhaszná-

lódott” bőrfelszínt
 A bőr masszírozásakor a súr-

lódásnak és dörzsölésnek köszön-
hetően eltűnik a bőr felszínéről 

az elhalt bőrsejtek felső rétege, 
amitől a bőr szürkének és egész-
ségtelennek tűnik. A friss sejtek 
tele vannak tápanyaggal és vita-
minokkal, így a bőr szinte azon-
nal ragyogni kezd, fiatalabbnak 
látszik.

 3. Eltávolítja a 
szennyeződéseket

 A masszázs nemcsak a vérke-
ringést javítja, de gyorsítja a fagy-
gyú és izzadságmirigyek műkö-
dését is. Ez lehetővé teszi, hogy 
a méreganyagok és szennyeződé-
sek hamarabb távozzanak szer-
vezetünkből, aminek köszönhe-
tően bőrünk is ragyogóbbá, élet-
tel telivé válik. A masszázsterá-
pia bőrre gyakorolt pozitív hatá-
sai gyakran már az első kezelés 
után láthatók, a rendszeres masz-
százs pedig hosszú időre segít 
megőrizni a bőr fiatalos megje-
lenését, ragyogását.

4. Fokozza a fertőzéssel 
szembeni ellenállást

A bőr sokféle szennye-
ződésnek, külső hatásoknak 
van kitéve a hétköznapokon, 
így nagy az esélye bőrfertő-
zések és bőrbetegségek kiala-

kulásának. A masszázs nem-
csak az egészséges megjele-
nést segíti, de elősegíti a bőr-
fertőzésekkel szembeni ellen-
állását is. Ugyanis azzal, hogy 
gyorsul a bőr anyagcseréje és 
a méregtelenítő folyamat, ha-
marabb távoznak az esetleges 
fertőzést és betegséget okozó 
baktériumok is.

5. Hidratálja és lágyítja 
a bőrt

A masszázs másik nagy elő-
nye, hogy segít az elhalt hámsej-
tek eltávolításában, támogatja a 
bőr hidratációját is. A fokozott 
vérkeringés biztosítja a megfe-
lelő nedvességtartalmat így ma-
radhat a bőr feszes, rugalmas és 
gyönyörű.
6. Segíti a bőr sérülés vagy 
műtét utáni regenerációját

A sérüléseket vagy műtéteket 
követően sokszor csúnya, a bőr-
felszínről kiemelkedő heg kelet-
kezik, ami gyakran csak hóna-
pok vagy évek alatt halványo-
dik. A masszázs segít a hegszöve-
tek regenerációjában, ennek kö-
vetkeztében heg hamarabb a bőr 
felszínébe illeszkedik, ráadásul 
a masszázs csökkentheti a fáj-
dalmat és a viszketést is a heg 
gyógyulásakor.

7. Frissít és segíti a bőr 
megújulását

A masszázsterápia segíthet 
a fáradt bőr és testek fiatalításá-
ban. A gyorsabb anyagcserének 
és az aktivizált véráramlásnak 
köszönhetően masszázs után a 
bőr simábbnak és rugalmasabb-
nak tűnik.

Izzadás – mikortól kóros?
A pubertáskor a hatalmas hor-
monális változásokról szól, 
mely több tünetben is meg-
nyilvánul.

Ezek többsége az érintettek 
számára igen kellemetlenek – pl. 
pattanások, bőr zsírosodása-, és 
ilyen panasz többek között a fo-
kozott verejtékezés is. Hogy ez 
meddig normális és mikor kell 
problémára gyanakodni.

Izzadságfoltok a ruhán
A legtöbb kamasz, amint be-

lép a pubertáskorba, észreveszi, 
hogy hiába a legjobb dezodorok, 
a ruhán többször is ott éktelen-
kednek a kellemetlen izzadság-
foltok. Természetesen ezt nem a 
megfelelő higiénia hiánya okoz-
za, mivel a fokozott izzadásért el-
sősorban korral együtt járó hor-
monális változások tehetők fele-
lőssé. Sajnos a helyzetet csak to-
vább rontja, hogy nem csak a ve-
rejtékmirigyek túlzott működése 
váltja ki a panaszt, hanem – ami 
ugyancsak a pubertás számlájá-
ra írható – az az érzelmi hullám-
vasút is, melyen a fiatok ülnek. 
Stresszhelyzetben ugyanis még 
fokozottabb a verejtékezés.
Hormonzavar is okozhatja

Mivel a pubertás során foko-
zott izzadás tapasztalható, ezért 
nehéz lehet megítélni, normális 
vagy kóros a probléma. Ameny-
nyiben az izzadás állandó jelle-
gű és túl nagy mennyiségű, úgy 
célszerű utánajárni, hogy eset-
leg valamilyen betegség okoz-

za a panaszt. Fokozott verejtéke-
zéssel járhat pl. a pajzsmirigy túl-
működés, melynek során az anyag-
csere folyamatok felgyorsulnak, 
és ez – többek között – fokozott 
izzadást provokál.  Ekkor jellem-
zően egyéb tünetek is előfordul-
nak, pl. fogyás normál étkezés 
mellett, idegesség, koncentráci-
ós zavarok, álmatlanság, szapora 

pulzus, hasmenés, csökkent me-
legtűrés, lányoknál menstruáci-
ós zavarok. Éppen ezért, ha az iz-
zadást az említett tünetek közül 
néhány még kíséri, úgy érdemes 
megnézetni a gyermeke pajzsmi-
rigy funkcióit, melynek során el-
lenőrzésre kerül a TSH mellett a 
T3 (trijód-tironin), T4 (tiroxin), 
ATPO szintje is, valamint a szak-
orvos ultrahangos vizsgálatot is el-

rendelhet. A pajzsmirigy túlmű-
ködés lehet autoimmun eredetű, 
kiválthatja a szerv gyulladása, 
strúma, göbösödés is.
Kezeltesse gyermeke pajzs-
mirigyzavarát, hogy vissza-

jöjjön az önbizalma
A pajzsmirigyzavarokat sze-

rencsére az esetek többségben 
igen jól lehet gyógyszeres úton 
kezelni, melynek során normális 
tartományba állítható a hormo-
nok szintje. Azonban, ha az ult-
rahangos vizsgálat során kiderül, 

hormontermelő göb vagy a mi-
rigy megnagyobbodása okozza 
a panaszt, úgy további terápiák 
válhatnak szükségessé (pl. izotó-
pos kezelés), sőt, műtétre is sor 
kerülhet, ahol meglehet, eltávo-
lítják a pajzsmirigy egy részét 
vagy annak egészét – ez eset-
ben a betegnek élethosszig tar-
tó gyógyszeres hormonpótlásra 
van szüksége.
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Ukrajna és Magyarország határőrei 
összehangolt munkájának köszönhető-
en sikerült megmenteni az ukrán fér-
fi életét.

Június 5-én kijevi idő szerint este kö-
rülbelül 21:30 órakor a nevetlenfalui ha-
tárőrség emberei szolgálatteljesítés során 
a magyar oldalon a Tisza folyóban észre-
vettek egy embert. Az ukrán határőrök az 
esetről azonnal értesítették a magyar kollé-
gáikat. A magyar határőrök észrevették az 
eszméletlen férfit, akihez kihívták a men-
tősöket. Időközben az ukrán katonáknak 
sikerült azonosítaniuk a férfi személyét, 
aki egy 28 éves ukrán állampolgár. Kide-

Magyar határőrök mentették ki a Tiszába 
ugró ukrán férfit

rült, hogy a fiatalember Ukrajna területén 
vízbe ugrott egy hídról. Valószínűleg az 
esés következtében megsérült, ezért nem 
tudott egyedül a partra úszni. A Tisza fo-
lyó gyors vize pedig a szomszédos ország 
területére sodorta őt.

Szerencsére a férfi életét sikerült meg-
menteni. Az ukrán határőrök figyelmes-
ségének köszönhetően a magyar kollé-
gáik gyorsan reagáltak, kiemelték a fér-
fit a vízből és kihívták a mentőszolgála-
tot. A férfi feltehetően szerelmi bánatá-
ban ugrott a vízbe – olvashatjuk az Uk-
rán Állami Határszolgálat Nyugati régió-
jának Facebook-oldalán.

A Beregszászi járási Nagymuzsalyban 
június 6-án közúti baleset történt: 23 
óra körül az árokba hajtott egy Ford 
márkájú gépkocsi.

A baleset következtében négy személy 
sérült meg, közte két – egy 2018-as és egy 
2019-es születésű – gyermek. Az előzetes 
információk szerint egy 1992-es születé-
sű nagyszőlősi lakos elvesztette uralmát 
a jármű felett és lesodródott az úttestről. 

Ittas járőr okozott balesetet
Az is kiderült, hogy a férfi járőrként dol-
gozik. A sofőr ittas volt, a vizsgálat során 
1,9 ezrelék véralkoholszintet mértek nála, 
írja a mukachevo.net.

A balesetben a kétéves kislány kisebb 
homloksérüléseket szenvedett és eltört az 
orra. Az egyéves kisfiú mellkasi sérülése-
ket szenvedett, a sofőr feleségének a háta 
sérült meg és amputálni kellett a fülkagy-
lója egy részét.

Június 3-án reggel egy holttest-
re bukkantak a járókelők Ungvá-
ron az új negyedben, tájékoztat a 
pmg.ua.

Az élettelen test az egyik Kapos utcai 
autóbusz-megálló előtt hevert. A helyszín-

Holttestet találtak egy ungvári 
buszmegállóban

re kiérkező operatív nyomozócsoport tag-
jai nem találtak erőszakos halálra utaló je-
leket a holttesten.

Azonosították az áldozatot, aki egy 72 
éves ungvári férfi. A halál okát és körül-
ményeit vizsgálják.

Mint arról korábban beszámoltunk, 
május 20-án este a Munkácsi járás-
ban holtan találtak a mezőn egy 18 
éves fiút. A rendőrséget a fiú hozzátar-
tozói értesítették, akik hosszú keresés 
után Bárdháza (Barbovo) és Makarja 
(Makarjovo) települések között, a sa-
ját búzamezőjükön leltek rá az életje-
lek nélkül fekvő fiatalra.

A holttestet a rendőrség boncolásra 
küldte. Kiderült, hogy golyólövés okoz-
ta Jurij halálát. A hozzátartozók és a fa-
lubeliek nem értik, ki ölhette meg. Jurij 
testvére, Ivan beszélt vele utoljára tele-

Golyó okozta a mezőn talált fiú halálát
fonon, de a beszélgetés megszakadt, s 
ezután elérhetetlen volt a hívott fél. Az 
édesapa fia barátjával indult a keresésé-
re, s a traktor nyomvonalában a búza kö-
zött találtak rá. A család elmondása sze-
rint a fiú gabonatermesztéssel foglalko-
zott, s azon a napon csak a búzát ment el-
lenőrizni a mezőre.

A rendőrség bűnvádi eljárást indított 
emberölés miatt. Az áldozat szülőfalujá-
ban és a környező településeken számos 
házkutatást tartottak, ellenőrizték a bere-
gisztrált fegyverek tulajdonosait. Az ügy-
ben tart a nyomozás, írja a pmg.ua.

A hatóságok kábítószert foglaltak le egy 
Volkswagen 28 éves utasánál az Ilosvai 
járásban – olvashatjuk a goloskarpat.
info hírportálon.

Az információk szerint az iloncai fi-
atalember zsebében hat, marihuánát és 

Kábítószert foglaltak le egy iloncai férfinél
metamfetamint tartalmazó tasakra buk-
kantak. A tárgyi bizonyítékokat a ható-
ságok lefoglalták és szakértői vizsgálat-
ra küldték.

Az ügyben eljárás indult, a nyomo-
zás tart.

Jelentős összeget tulajdonítottak el 
egy idős hölgytől a nagyszőlősi járási 
Tiszaszirmán – írja a prozak.info.

A hatóságokhoz bejelentéssel érkezett 
egy 72 éves idős hölgy, aki elmondta, hogy 
ismeretlen személyek 7 ezer dollárt lop-
tak el tőle. A rendőrség azonnal kiérkezett 

350 ezer hrivnyát loptak el egy nyugdíjastól
a helyszínre, s rövid időn belül meg is ta-
lálták a tettest, aki egy 24 éves helyi sze-
mély. Mint kiderült, a férfi betörte az ab-
lakot, így jutott be a házba.

Az ellopott pénz egy részét sikerült 
visszaszerezni, a tettest letartóztatták, az 
ügyben folyik a nyomozás.

Az illegális bevándorlót és kísérőjét jú-
nius 6-án este tartóztatták le a Munká-
csi Határőrség emberei a román kollé-
gáikkal együttműködve.

Járőrözés során a Nagybocskói 
(Великий Бичків, Rahói járás) határőr-
ség munkatársai ismeretlen személye-
ket vettek észre az ukrán-román állam-
határ közelében. A határsértők a Tisza fo-
lyón keresztül akartak átjutni Romániá-
ba. A törvénysértők nem reagáltak a ha-
tárőrök felszólítására, s megpróbáltak el-
menekülni, ezért a katonák figyelmezte-

Figyelmeztető lövésekkel fogtak el egy 
migránst és kísérőjét

tő lövést adtak le a levegőbe. Ezt követő-
en a tisztviselők két okmány nélküli fér-
fit fogtak el. Egyikük Törökország, míg 
a másik Ukrajna állampolgárának val-
lotta magát. Az ukrán határőrök az eset-
ről értesítették román kollégáikat, akik a 
nyomozás során még két férfit fogtak el, 
akik szintén ukrán állampolgároknak val-
lották magukat. 

Az ügyben illegális határátlépés végett 
indítottak vizsgálatot – olvashatjuk az Uk-
rán Állami Határszolgálat Nyugati régió-
jának Facebook-oldalán.

Néhány sorban
A Magyar Vízilabda-szövetség a hivata-
los honlapján közölte, hogy súlyos térd-
sérülés miatt meg kellett műteni a válo-
gatott és az FTC csapatkapitányát, Varga 
Dénest. A zöld-fehérek szakosztályelnö-
ke, Madaras Norbert tájékoztatása szerint 
a világklasszis pólós felépülése 3-4 hóna-
pot vesz igénybe.

„Sajnáljuk a történteket... Varga Dé-
nes sikeres műtéten esett át és előrelát-
hatóan három-négy hónap múlva már 
teljes értékű edzésmunkát végezhet. Az 
biztos, hogy a nyári Magyar Kupán még 
nem számíthatunk csapatkapitányunk-
ra. Az FTC mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy klasszisunk minél hama-
rabb egészséges legyen és a csapat ren-

delkezésére álljon” – reagált a történtek-
re Madaras Norbert, az FTC szakosztá-
lyának elnöke.

***
A Bild információja szerint Lisszabon ad 
otthont a labdarúgó Bajnokok Ligája idei 
döntőjének, illetve ott rendezik a negyed-
döntő és elődöntő mérkőzéseit is.

 Bár eredetileg Isztambulban lett vol-
na a finálé, egybehangzó sajtóértesülések 
szerint a törökök gazdasági nehézségek 
miatt visszalépnek a rendezéstől. A portu-
gál főváros mellett Frankfurt és Moszkva 
jelentkezett beugrónak, de előbbi esetében 
hátrány, hogy több német klub (Bayern 
München, Leipzig) versenyben van, utób-
bit pedig a sok oroszországi koronaví-
rus-fertőzött miatt utasították vissza.

Karantén alá helyezték az ukrán élvo-
nalbeli Kárpáti Lviv labdarúgó-csapa-
tának teljes keretét, miután kiderült: a 
klub játékosai és további alkalmazottjai 
közül 25 személynek lett pozitív a koro-
navírus-tesztje.

A vizsgálatokat azt követően végez-
ték el, hogy a fertőzöttség gyanúja miatt 
a csapat korábbi bajnoki mérkőzése az FK 
Mariupol ellen. Miután a teljes kerettel és 
szakmai stábbal is elvégeztették a tesztet, 
11 futballista és 14 stábtag is pozitív min-
tát produkált. Az egyesület tagjainak most 
legalább két hétig elzártan, házi karantén-
ban kell élniük, ez idő alatt a lembergiek 
meccseit elhalasztják.

Nem halasztották el viszont a hétvé-
gén esedékes 25. fordulót, amely azon-
ban, a Kárpáti távolmaradása miatt cson-
kának bizonyult.

A címvédő és listavezető Sahtar 
Donyeck, ha nehezen is, de hozta az eu-
rópai kupaszereplési helyért harcban lévő 
Gyeszna Csernyihiv elleni találkozóját, 
míg a második helyre az Olekszandriját 
gólzáporos meccsen legyőző Dinamo Ki-
jev lépett előre. A mérkőzések mindegyike 
most is zárt kapuk mögött zajlott.

Eredmények: Sahtar Donyeck – 
Gyeszna Csernyihiv 3-2, Dinamo Kijev 
PFK Olekszandrija 5-1, Zorja Luhanszk – 
Kolosz Kovalivka 1-0, Olimpik Donyeck 
– FK Mariupol 2-2, FK Lviv – Dnyipro 1-2.

Karantén alatt a Kárpáti Lviv

Győzelmével még közelebb a 
címvédéshez a Fradi, és a Sahtar

A tabellát a Sahtar vezeti 65 ponttal az 
egyformán 49 ponttal második Dinamo és 
Zorja előtt.

***
Az OTP Bank Ligában a 27. fordulót 

rendezték a hétvégén, és a stadionokban, 
korlátozott számban ugyan, de ismét ott 
lehettek a nézők.

Hiába szerzett bravúros döntetlent Deb-
recenben a Kaposvár, immáron matema-
tikailag is biztossá vált, hogy a somogyi-
ak búcsúztak az élvonaltól. A kieső helyre 
visszacsúszó Lokinak viszont az edzőjé-
be került a pontvesztés, és két nappal a ta-
lálkozót követően Vitelki Zoltánt a régi-új 
tréner, Kondás Elemér váltotta a kispadon.

A Paksnak a forduló legnagyobb meg-
lepetését hozó mezőkövesdi győzelmé-
vel biztossá vált, hogy a bajnoki cím sor-
sa mindenképpen az FTC és a Mol Fehér-
vár között dől el. A 31. címvédéshez a Fra-
di újabb fontos lépést tett a Diósgyőr le-
győzésével, és a biztos elsőséghez a hát-
ralévő hat fordulóban Dibuszék számára 
már 10 pont is elegendő…

Eredmények: Debrecen – Kaposvár 
1-1, Mezőkövesd – Paks 0-2, Mol Fehér-
vár – Kisvárda 2-0, UTE – Honvéd 1-0, 
ZTE – Puskás Akadémia 2-0, FTC – Di-
ósgyőr 3-0.

Az FTC 63 ponttal vezeti a tabellát 
az 54 pontos Mol Fehérvár és a 45 pont-
tal harmadik Mezőkövesd előtt.

Ungváron immáron 19. alkalommal 
került megrendezésre a megye újság-
író-csapatai részére megrendezett mű-
füves kispályás focitorna. Az alkalom-
nak ezúttal a megyeszékhely radvánci 
részében lévő 7-es iskola műfüves pá-
lyája adott otthont.

A tornán négy csapat indult, és ver-
senyen kívül, 
részt vett még a 
radvánci öreg-
fiúk válogatott-
ja is.

Az elsősé-
gért folytatott 
csatában kör-
beverés alakult 
ki, mivel a Be-
regszászi válo-
gatott, a tavalyi 
győztes Lobda 
szerkesztősége 
és a Sporttime 
csapata is egy-
formán 6 ponttal 
végzett az élen, 
míg a minden ellenfelétől vereséget szen-
vedő Kárpáti Igaz Szó együttese a 4. he-
lyen végzett.

A legjobb gólkülönbséggel, végül a 
beregszásziaknak sikerült elhódítani a 
kupát. A Vérke-partiak 4-1-re nyertek a 
Sporttime csapatával szemben, és 7-0-ra 

Beregszászi siker az újságírók tornáján
ütötték ki az igazszó-sokat, a legutóbbi 
győztes Lobdától viszont 2-1-re kikaptak.

A tornán különdíjak is gazdára talál-
tak: a legfiatalabb résztvevő, a Lobda já-
tékosa, Jurij Lobják ugyanúgy különdí-
jat kapott, mint a legidősebbnek számító 
Nigriny Szabolcs. A Kárpáti Igaz Szó ve-
teránja az idén lesz 70 (!) éves, és már az 

első tornának is résztvevője volt.
A díjátadók között ott volt Bohdan 

Andrijiv, Ungvár polgármestere, va-
lamint a Kárpátaljai Megyei Labdarú-
gó-szövetség elnöke, Ivan Duran, illetve 
helyettese, Sztepan Szelmenszkij egyko-
ri FIFA-bíró is.

A győztes beregszásziak
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Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szoba 
kiadó diákok, egyedülállók 
vagy turisták részére, rö-
vid vagy hosszú távra. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban kertes csa-
ládi ház eladó vagy kiadó, 
hosszú távra (3 szoba, kony-
ha, 2 fürdőszoba, 2 WC, fo-
lyosó, előszoba). Az udvaron 
nagy garázs, térfigyelő ka-
mera és riasztó. A ház nem 
frontra nyíló, központi fűté-
ses, összkomfortos, újonnan 
bútorozott, elektronikai be-
rendezésekkel ellátva. Mob.: 
066-0060133. 

Telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 

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 csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
099-2393269 (17 óra 
után). 

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

lakás eladó

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

Televízió

Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rádió-
kat, magnókat és számítógé-
peket. Mob.: 050-8215686. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 

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

Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban 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, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása Beregszászban. 
Mob.: 066-5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 

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

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

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

Egyedülálló takarító-
nőt keresek Ausztriá-
ba bentlakással, hosz-
szú távra. Fizetés nettó 
700 euró. Mob.: +3620-
2708071. 

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműves kollé-
gákat, kőműves brigádo-
kat, gipszkartonost, fes-
tőket, burkolókat. Szál-
lást díjmentesen biztosí-
tunk (nem munkásszál-
ló), havi egyszeri ha-
zautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

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). 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha te-
lepre keresünk munkaválla-
lókat. A szükséges képzést 
helyben elvégezzük. Szállást, 
versenyképes jövedelmet 
biztosítunk. Mob.: +3620-
5692722 (Kovács András). 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 

Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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. 

Vas garázskapu eladó Be-
regszászban. 2,10 m ma-
gas, és 2,60 m széles. Tel: 
050-7286367. 

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. 

piac, élelmiszer

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

Fizesse elő a Kárpátinfót!

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEn 
a 2019-S ÁRaKon!

Ha nÁlunK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

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!

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.

Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-

teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hor-
dó eladó, azonnali hasz-
nálatra. Mob.: +38066-
3967011.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Olvassa a 
Naplopót!

2020. június 10.

24
18. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

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

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

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

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Idén bevezethetik a tőkegyűjtő 
nyugdíjbiztosítást Ukrajnában

2. old..
Idén az ukránok 20%-a tervezi 
külföldön tölteni a nyaralását

2. old.
Csökkennek a munkabérek 
Ukrajnában

2. old.
4000 hrivnyára emelhetik a 
minimális nyugdíjat

 3. old.

Minden, amit a pöttyös 
begóniáról tudni kell!

4. old.

Büntetik az utcanévtáblák 
hiányát a házakon

3. old.
Az ukránok negyede vett fel 
kölcsönt a karantén alatt

3. old.
4 jel, hogy a szobanövény 
megérett az átültetésre

4. old.

6. oldal

10. oldal

Zöldséges kenyérlángosZöldséges kenyérlángos

A10.xls
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HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Június 15 ‒ 21.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Bocskor ÁbelBocskor Ábel

Csipsz házilag

Az újabb csipszállomány be-
szerzése előtt gondold végig, 
nem lenne-e jobb saját kezű-
leg előállítani a finomságot! 
Így olcsóbb, gyorsan elké-
szül, és kevesebb egészségre 
káros összetevőt tartalmaz.

Futni jó, de árthat is, ha 
rosszul csinálod

A futás jó alternatívája a rend-
szeres mozgásnak, számtalan 
előnye van az egészségre néz-
ve. Igénybe veszi az ízületeket, 
a gerincet és az izomzatot. Ám 
hobbifutókat komoly és mara-
dandó egészségügyi veszélyek 
is fenyegethetik, ha nem elég-
gé elővigyázatosak.
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Kaleidoszkóp2020. 
június 10.14

KoS (3. 21.-4. 20.)

BIKa (4. 21.-5. 20.)

IKREK (5.21.6.21.)

RÁK (6.22. 7. 22.)

oRoSzlÁn (7.23. 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRlEG (9.23.10.23.)

SKoRpIó (10.24.-11.22.)

nyIlaS (11.23.12. 21.)

BaK (12. 22.1. 20.)

VízönTő (1. 21. 2.20.)

HalaK (2.21. 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Támogatókat keresünk!
A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szer-

vezet (GISZ) a 
2019–2020-as 
tanévben is meg-
hirdette a Szent 
Margit Progra-
mot.

A program 
célja: 

A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a Kár-
pát-medence, illetve a világ magyarságának jó szándékú 
támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, ezál-
tal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi ered-
ményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség éle-
tében való szerepvállalását. 

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

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

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

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

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

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

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

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

kély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com 

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

www.karpatinfo.net

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 ki-
hirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő-
en 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.

Ez a hét fontos lesz az 
Ön számára, mivel új 
kapcsolatokat építhet 
ki, amelyek hasznos-

nak bizonyulhatnak a karrier-
jében. Viszont épp itt lenne az 
ideje annak, hogy elkényez-
tesse rég nem látott barátait. 
A kisebb találkozók nagysze-
rű hatással lehetnek Önre és 
a többiekre is. Kimondottan 
üdítő élménynek találhatja és 
izgalmas információk juthat-
nak a fülébe.

Egész héten ingado-
zó lesz a hangulata. 
Az egyik pillanatban 
még játékos és ön-

feledt lesz, a következőben 
pedig drámai és túlontúl ko-
moly. Ez persze némi feszült-
séghez és kellemetlenség-
hez vezethet. Érdemes len-
ne a héten egy kis időt szán-
nia magára. A következő na-
pok tökéletesek ahhoz, hogy 
új frizurát vágasson vagy fel-
frissítse a ruhatárát.

Valaki folyamatos és 
megingathatatlan hű-
séget, segítséget és tá-
mogatást kínál Önnek. 

A héten lehetősége adódik 
arra, hogy valamiképp viszo-
nozza mindezt az illetőnek. 
Ám ez frusztrációt okozhat a 
többi kapcsolatában, de bátor-
nak és határozottnak kell len-
nie, miközben kedvességet és 
hálát mutat. Ne engedje, hogy 
mások befolyásolják a véle-
ményét vagy a tetteit!

Új lehetőség nyílik 
meg maga előtt, va-
lami olyan, amire ed-

dig nem is gondolt. Meglehet, 
hogy egészen megváltoztatja 
az életét, legalábbis új feje-
zetet adhat neki. Ugyanakkor 
élete minden területén válto-
zások várhatóak, amelyek ki-
bővítik lehetőségeit. Rövide-
sen megtapasztalhatja az elé-
gedettség érzését. Sokkal ki-
egyensúlyozottabb lesz és ezt 
a környezete is észreveszi.

A napokban számos 
sürgős problémára, 
illetve kérdésre kell 

megoldást, választ találnia. 
Ugyanakkor a héten rendkí-
vül leterhelt lesz és nehezére 
esik majd lépést tartania azzal 
az ütemtervvel, amelyet kidol-
gozott magának. Ezen felül va-
lószínűleg közbejöhet egy-két 
nem várt tényező is, amelyek 
tovább tetézik a gondjait. Le-
gyen óvatos, mert olyat tehet, 
amit később megbánhat!

Ez a hét önellenőr-
zésről és az alapelvek 
újraértékeléséről fog 

szólni. Számos korábbi dönté-
sét felül fogja vizsgálni és ké-
szen áll rombolni ahhoz, hogy 
újraépíthessen. Szerencsére a 
szerettei mindenben támogat-
ják, akik csupán ugyanannyit 
kérnek magától, tehát nem ár-
tana erre odafigyelnie. Arra is 
ügyeljen, nehogy új, de hosz-
szú távon káros hiedelem-
rendszert alakítson ki.

A napokban túlságosan 
vegyes jelzéseket kap 
arra vonatkozóan, mi-
lyen irányba kellene to-

vábbhaladnia. Nem biztos a dol-
gában, nem tudja, mihez kelle-
ne kezdenie. Ez lassan odáig fa-
jul, hogy minden döntéshelyzet 
nehézkessé válik. Jobb lenne, ha 
a fontosabb döntések meghoza-
talát napokkal későbbre időzíte-
né. Vigyázzon, mert a követke-
ző napokban mások is megpró-
bálhatják befolyásolni.

Az önvizsgálat a kulcs 
manapság. Nyugtalan-
ságot vagy elégedet-
lenséget érezhet, ame-

lyet nem tud megmagyaráz-
ni, mivel minden rendben van 
maga körül. Ezért igyekezzen 
magába tekinteni és nem pedig 
elfojtani a titkos lelki gondo-
kat. Egyik-másik szerette vagy 
családtagja kifejezheti Önnek 
a napokban, hogy milyen so-
kat jelent neki és ez óriási lö-
ketet ad majd magának.

Megvan a képes-
sége, hogy minden-
kit levegyen a lábáról 
a napokban. Szelle-

mességével és kedvességével 
lenyűgözi a környezetét. Kö-
zeli családtagjai kimondottan 
felnéznek Önre. Több új támo-
gatóra és barátra is szert tehet 
ennek köszönhetően. Hasz-
nálja ki ezt a ragyogó idősza-
kot arra, hogy akár olyanokkal 
is megismerkedjen, akik révén 
akár megvalósíthatja a vágyait.

Adjon hangot őszin-
te véleményének, de 
mindig higgadtan te-
gye, így mindig cél-

ba fog érni. Összpontosítson 
arra, aminek révén változáso-
kat idézhet elő az életében. A 
napokban kerülje a konflik-
tusokat az emberekkel, mert 
nem jöhet ki jól belőlük és 
elvonná az energiát a fonto-
sabb feladatoktól, amelyek 
sokkal több eredménnyel ke-
csegtetnék.

Szerencsés hét előtt 
áll. Saját magát és 
másokat is megle-

pi majd a problémamegol-
dó képességeivel. Magabiz-
tossága határtalan és sokakat 
lenyűgöz majd teljesítmé-
nyével. Izgalmas és egyben 
szórakoztató napok várnak 
Önre. Rengeteg pozitív visz-
szacsatolást fog kapni. Csak 
arra ügyeljen, hogy a bátor-
ságot ne cserélje össze a vak-
merőséggel.

Végre elhalványul 
az elégedetlenség 
érzése magában, 

amely már régóta kínozza 
Önt. Ösztönösen tudni fog-
ja, hogy megtalálta a prob-
lémát az életben, és rálel a 
megoldásra, az útra is, amely-
lyel megvalósíthatja az álma-
it. Viszont nem ártana jobban 
odafigyelnie az egészségére 
és kivizsgáltatnia magát, ha 
régóta fennálló kellemetlen 
tüneteket tapasztal.

Csetfalván a napokban ünnepelte 70. születésnapját

Balogh Szilvia.
Ebből a szép alkalomból köszönti őt a szerető családja.

„Drága édesanyám, drága mamánk, családunk 
kincse, ennyi sok szeretet senkiben nincsen. Áld-
ja meg az Isten szívedet, lelkedet, mert szeretettel 
óvtál bennünket. Drága kezeid gyógyított, megvé-
dett, és imába foglaltál minden este minket. Há-
lával tartozunk és sok-sok szeretettel, mi érted 

imádkozunk összetett kezekkel.”

Június 9-én ünnepelte születésnapját 

Bakó Jolán, 
a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor 

Egyesületének tagja. Ebből az alkalomból sze-
retné őt köszönteni a tagság. Kívánnak számá-
ra sok erőt, boldogságot az életben és a sze-

relemben. A tagság nevében Goncz Tibor elnök.

Köszönetnyilvánítás
A Beregszászi Alapellátási Központ egészségügyi in-

tézményeinek munkatársai nevében ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
kárpátaljai kirendeltségének azért a jótékonysági akció-
ért, melynek keretében járásunk alapellátásában dolgo-
zó minden munkatársunk tartós élelmiszereket és higié-
niai eszközöket tartalmazó ajándékcsomagban részesült.

Jó érzés, hogy munkánk megbecsülésének jeleként, 
Magyarország ebben a nehéz helyzetben  ismételten bi-
zonyította, hogy továbbra is számíthatunk a segítségére 
és támogatására.

Hegyes Ruszlana, a Beregszászi 
Alapellátási Központ főorvosa

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Brenzovics 

Lászlónak, a KMKSZ elnökének, hogy a mögöttünk ha-
gyott nehéz hónapokban az általa vezetett érdekvédelmi 
szervezet az elsők között nyújtott segítő kezet a koro-
navírus-járvány elleni harcban folytatott védekezési, és 
megelőzési intézkedéseinkben.

Az egészségügyi intézményeink számára a KMKSZ-
től kapott és eljuttatott védőeszközök, védőfelszerelések 
és más jellegű segítségnyújtás nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a mai napra megyei szinten a beregszászi já-
rásban a legalacsonyabb a vírusfertőzés előfordulása.

Hegyes Ruszlana, a Beregszászi 
Alapellátási Központ főorvosa
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Hét szuper diéta, melyekkel még formába 
hozhatja magát a strandszezonra 

8 isteni alakbarát nasi

A nyár és a strandszezon már itt van a kü-
szöbön, ráadásul az elmúlt hetek bezártsá-
ga miatt sokaknak kevesebb lehetőségük 
volt a rendszeres testmozgásra, így a meg-
felelő értrend most még nagyobb szerepet 
kap. Mutatunk 7 diétát, amit még nem késő 
elkezdeni, ha jobban szeretnénk mutatni a 
fürdőruhában.

Mediterrán – a finom diéta
Bizonyított és ismert tény, hogy a Földközi-tenger or-

szágaiban élő emberek hosszabb ideig élnek és kevésbé 
szenvednek a rák, a szív- és érrendszeri betegségek miatt. 
Titkuk – nem meglepő módon – az aktív életmód, a telí-
tett zsírtartalmú étrend, valamint a nagy mennyiségű zöld-
ség, gyümölcs és friss étel fogyasztása. A mediterrán dié-
ta nagy előnye, hogy csupa finomságot ehetünk, csaknem 
korlátlan mennyiségben, ezen kívül el kell engednünk a cu-
kor a nagyobb mennyiségű fehér liszt és állati zsiradék fo-
gyasztását. A diéta alapja a gyümölcsök, zöldségek, a ga-

bonafélék, rizs, bab, dió és krumpli bőséges fogyasztása. 
Az mediterrán diéta az évszaknak megfelelő friss élelmi-
szereket részesíti előnyben és fontos az is, hogy az ételek 
elkészítéséhez minden egyéb zsiradékot mellőzni kell, he-
lyette olívaolajat kell használni. A napi étrendbe érdemes 
minél több zsírszegény joghurtot és sajtot beépíteni, vö-
rös húsok helyett viszont inkább szárnyas vagy hal java-
solt. Desszert helyett inkább gyümölcs fogyasztását java-
solják, de hetente egy-két alkalommal kisebb édesség is 
megengedett, de ez természetesen lassítja a folyamatot. A 
diéta nem rapid, de látványos és tartós eredményt ígér, hi-
szen nemcsak rövid ideig tartó koplalást, hanem egészsé-
ges életmódra történő váltás jelent.

Allergiások mentsvára
Főleg az élelmiszer érzékenyek körében népszerűbb egy-

re inkább a paleolit diéta. A glutén vagy cukor érzékenyek 
számára is hasznos étrend tulajdonképpen egyfajta időuta-
zás, hiszen a paleolit kor emberének rendelkezésre álló alap-
anyagait használja fel. Ennek megfelelően kerülni kell a ga-
bonát, a tejtermékeket – kivéve a száraz sajtokat –, valamint 
a rizst, a burgonyát és a hüvelyeseket. Azt hihetnénk, ezek 
után sok jóra nem számíthatunk, de ez nem így van, nagyon 
sok finom paleo receptet találhatunk. A mediterrán diétá-
hoz hasonlóan itt is komoly életmód váltásról van szó, ami 
hosszan tartó eredményt hozhat, hiszen legádázabb ellen-
ségünk, a szénhidrát nagy részét kiiktattuk az étrendünkből.

Semmi cukor és fehér liszt
Ma már nemcsak a sztárok, de a hétköznapi emberek 

körében is az egyik legnépszerűbb fogyókúrás módszer 
a ketogén diéta, amely alapvetően úgy épül fel, hogy a 
napi kalóriabevitel 75-80 százaléka zsírokból, 15-20 szá-
zaléka fehérjéből, és 5-10 százaléka szénhidrátból áll ösz-
sze. A ketogén diéta alatt kerülni kell a cukrot és a fehér 
lisztet, és ugyanez a helyzet a hüvelyesekkel, a rizzsel, a 
tésztával, a majonézzel, a ketchuppal és a müzlivel is, il-
letve nagyon mértékletesnek kell lenni a gyümölcsökkel, 
gyökérzöldségekkel – ha képesek vagyunk rá, akkor eze-
ket is iktassuk ki teljesen, leszámítva a bogyós gyümöl-
csöket. Amikor testünk hozzászokik az étrendhez, ébe-
rebbek leszünk, csökken az étvágyunk, megnő az energi-
ánk, és fogyni kezdünk. Szakértők szerint ez a fajta dié-
ta akár egy évig is biztonságosan folytatható, de ennél to-
vább semmiképpen se csináljuk.

Pontozott élelmiszerek
Sokan talán még nem hallottak róla, de érdemes bő-

vebben utánajárni a Weight Watchers (súlyfigyelő) mód-
szernek is, amelynek lényege, hogy mindegyik ételhez ren-
delnek egy pontszámot, a fehérje-, a szénhidrát-, a rost-, 
a zsír-, és a kalóriatartalmuk alapján. Minél egészsége-
sebb egy étel, annál kevesebb pontszámot ér. Ezek a szá-
mok pedig azt fejezik ki, hogy a testünk mennyi energi-
ára van szüksége ahhoz, hogy lebontsa az adott finomsá-
got. Hogy „hány pontot” ehetünk egy nap, azt testsúlyunk 
és testtömegindexünk alapján tudjuk kiszámolni. Minden 
nap az a cél, hogy a kitűzött pontszámhatárok között ma-
radj az elfogyasztott ételekkel. Szigorúan naponta ötször 
kell étkezni és meg kell inni napi másfél liter vizet. Kicsit 
strapás módszer, hiszen folyamatosan számolgatni kell a 
pontokat, de nagyon hatásos tud lenni.

Rövid ideig tartható, de gyors változást hoz
A másik szuper diéta az Atkins-fogyókúra, ami a zsír-

égetést célozza meg méghozzá úgy, hogy az étrendből ki-
zárja a szénhidrátok nagy részét. A dr. Robert C. Atkins ál-
tal kialakított diéta során csupán 20 gramm szénhidrát meg-
engedett naponta. Ezek elhagyásával a szervezet úgy érzé-

keli, mintha nem jutna 
elég táplálékhoz (gya-
korlatilag mintha éhez-
nénk), és elkezdi el-
égetni a lerakodott zsí-
rokat. Az Atkins-diéta 
arra az elméletre épül, 
hogy a hízás nem a be-
vitt étel mennyiségé-
től függ, hanem attól, 
ahogy a szervezetünk 
lebontja a szénhidráto-
kat, különös tekintet-
tel a kenyérre, burgo-
nyára és a tésztára. Mi-
vel a diéta első két hete 
elég szigorú, a kezdeti 
fogyás gyors és látvá-
nyos. Hosszú távon vi-
szont ne kalkuláljunk 
vele, hiszen a szakem-
berek szerint a fehérje-
bevitel növelése – ha túl 

sokáig alkalmazzuk – szív és érrendszeri betegségekhez 
vezethet. Ha viszont valaki csak viszonylag gyorsan, csu-
pán pár kiló feleslegtől szeretne megszabadulni, az Atkins 
– odafigyeléssel – jó választás lehet.

Sportolóknak is
Főleg a rendszeresen sportolók körében elterjedt és ked-

velt a zóna diéta, aminek a lényege, hogy minden étkezés-
nek megfelelő arányban kell tartalmaznia a tápanyagokat: 
30% fehérje, 40% szénhidrát és 30% zsír. A módszer meg-
válogatja a szénhidrátok forrását is: azaz alacsony glikémiás 
indexű szénhidrát forrásokat részesíti előnyben – amelyek 
lassan és fokozatosan emelik meg a vércukorszintet. Az ét-
kezések száma és az evési időpontok meg vannak szabva. 
Lehetőleg tartsuk be a napi 3 fő étkezés + napi 2 kisebb 
étkezés rendjét. Ébredés után 1 órával együnk reggelit, il-
letve a másik nagy alapszabálya, hogy a főétkezések kö-
zött ne teljen el több mint 5 óra. Viszont aki trükkös, az az 
esti utolsó étkezésbe csempészi a lassan felszívódó fehér-
jéket! Nem gyors ütemű fogyást kínál, hanem egy lassabb, 
de igencsak tartós testsúlyszabályozást!

Nem diéta – életmódváltás
Végül jöjjön az egyre népszerűbb és a mediterrán dié-

tához hasonlóan jókedvvel tartható DASH diéta, amelyet 
kifejezetten a magas vérnyomás étrenden keresztül történő 
csökkentésére fejlesztették ki, ráadásul ezt a diétát tartják a 
leghatékonyabbnak a cukorbetegség megelőzésében is. Eb-
ből már érezhető is, hogy a többi diétához képest ezt olyan 
emberek számára fejlesztették ki, akiknek egész életükben 
oda kell figyelniük a táplálkozásukra. Éppen ezért ez a di-
éta nem éheztet ki, és megenged finom ételeket. Csak né-
hány alapvető szabályt kell észben tartani: naponta két liter 
folyadék kötelező, ötször kell étkezni, a napi kalóriabevitel 
maximum 2500 kalória lehet, teljes kiőrlésű gabona és so-
vány húsok, valamint zöldség és gyümölcs fogyasztása ja-
vasolt. A DASH tiltja az alkohol és dohánytermékek fo-
gyasztását és előírja a sómennyiség csökkentését is. He-
tente ötször akár édesség is fogyasztható, de tilos a füstölt 
és zsíros ételek, savanyúságok, valamint a konzerv halak 
és húsok fogyasztása. A DASH-diéta egyszerű, biztonsá-
gos és hasznos étrend, ami megfelelő mennyiségben bizto-
sítja a tápanyagokat és vitaminokat, éppen ezért korlátlan 
ideig követhető. Úgy fogyhatunk, hogy közben nem éhe-
zünk, és a súlyunk később nem fog ingadozni, köszönhe-
tően az életmódváltásnak.

Nem ritka, hogy estére éhezünk meg iga-
zán – főleg, amikor jobban szeretnénk fi-
gyelni az alakunkra. Nincs ezzel problé-
ma, de nem mindegy, milyen nassolni-
valót választunk. Íme néhány kalória- és 
alakbarát snack, melyekről fogyókúra 
alatt sem kell lemondani.

Néhány alapelvet nem árt szem előtt 
tartani:

● Lefekvés előtt 1 órán belül már ne egyél semmit.
● A kora reggeli időszakhoz hasonlóan este rossz a 

szervezet inzulinérzékenysége, tehát rosszabbul reagál 
a szénhidrátokra (mindegy, hogy az lassan vagy gyor-
san felszívódó), így érdemes szénhidrátban szegény 
ételt választani.

● Továbbá a szénhidrátokat azért is érdemes kerülni, 
mert cukor hiányában más tápanyagból kell a szervezet-
nek energiát fedeznie – elkezdi felhasználni a zsírraktá-
rainkat, beindul a fogyás.

● A jó alvás érdekében érdemes triptofánban gazdag 
nasit választani, ugyanis ez az aminosav nyugtatóan hat 
az agyra, mert szerepe van a szerotonin-termelésben. 
Továbbá segíti a mélyalvást, javítja az alvás minőségét, 
ugyanis melatonin képződik belőle, és egyes kutatások 
szerint hosszú távon az édesség iránti vágyat is csökkenti.

Miből érdemes tehát válogatni, ha este rád törne az 
éhség? Adunk nyolc tuti tippet, vágjunk is bele.

1. 1 pohár zsírszegény túró + 10 szem 
mandula

A túró magas fehérje-tartalmának köszönhető-
en segít a jóllakottság-érzés elérésben, de hogy a di-
étás mivoltja megmaradjon, figyelj a zsírtartalmára. 
Triptofán-tartalma garantálja a jó alvást. A mandulá-
ban található magnézium segít az idegrendszer, az iz-
mok megnyugtatásában.

2. Chia puding görög joghurttal
A túróval ellentétben a görög joghurt zsírtartalma 

nem alacsony, azonban ez a magasabb zsírtartalom 
fog abban segíteni, hogy ne emelkedjen olyan gyor-
san a vércukorszinted. A chia mag jótékony omega-3 
zsírsav-forrás, gyulladáscsökkentő hatással bír, és a 
gyomorban tovább duzzadva biztosan elűzi a késő 
esti étvágyat.

3. Zellerszár zsírszegény sajtkrémmel
A magas antioxidáns-tartalmú zellerszár (angol zel-

ler) 100 grammja mindössze 16 kcal-t tartalmaz. Hogy 
ne csak szárazon önmagában rágcsáld, mártogasd 2-3 
evőkanálnyi zsírszegény sajtkrémbe.

4. Házi kelchips
Elsőre bizarrnak tűnhet, de isteni finom. A jól meg-

mosott, megtisztított, apróbb darabokra tépkedett kelká-
posztaleveleket sózd, fűszerezd kedved szerint, fújd le 
pár srpicc olajspray-vel, majd told be légkeveréses sü-
tőbe és 160°C-on süsd ropogósra 10-15 perc alatt. En-
nél diétásabb chipset álmodni sem lehet!

5. Uborkahasábok hummusszal
Az uborka energiatartalma ugyancsak nagyon ala-

csony, 15 kcal van 100 grammban, és melatonint („al-
váshormont”) is tartalmaz, vagyis hozzájárul a nyugodt 
alváshoz. Mivel alaposan rágni kell, nem tudod azon-
nal behabzsolni, de hogy élvezetes is legyen, mártogasd 
hummuszba.

6. Paradicsom light mozzarellával
Igazi könnyű, olasz hangulatot idéző nassolnivaló, 

mellyel a fogyókúrádat sem rontod el! A paradicsomban 
melatonin, a mozzarellában pedig triptofán található, te-
hát ez tényleg egy elég ütős kombináció.

7. Konjak-puding
Hallottál már a konjak lisztről? Ha még nem, ismer-

kedj meg vele mihamarabb. A keményítőhöz hasonló-
an pudingos állagot kölcsönöz bárminek, amihez hoz-
zákevered, azonban szénhidrátot nem, csupán rostokat 
tartalmaz, melyek támogatják a bélflórát és nem tartal-
maznak számottevő kalóriát. Fél teáskanál konjak lisz-
tet adj hozzá 1 teáskanálnyi kakaóporhoz, édesítsd ener-
giamentes édesítővel, majd folyamatos kézi habverővel 
történő kevergetés mellett öntsd fel forró vízzel. Ahogy 
hűl, úgy sűrűsödik majd be.

8. Sárgarépa mogyoróvajjal
Bár a sárgarépa szénhidrát-tartalma kiemelkedik a 

zöldségek közül, mégsem egyenértékű a kenyérrel, tész-
tával vagy kekszekkel! Mivel rengeteg rostot is tartal-
maz, szénhidrát-tartalma csekély mennyiségben hasz-
nosul, azonban segít elűzni a farkasétvágyat! Cukrozat-
lan, magas triptofán-tartalmú mogyoró vajjal tedd tel-
jessé az esti snacket.
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Plusz egy vicc

2020. 23. szám meg   
fej  tése: Csak a ha
junknak tudjuk meg
bocsátani, hogy a fe
jünkre nőtt.   

plusz    egy vicc:  – 
négyfelé fizet gye
rektartást. 

Zabpelyhes túrógombóc 
dió morzsában
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Hozzávalók 12 darabhoz: 50 dkg tehéntúró, 8 dkg zab-
pehely, 5 dkg cukornak megfelelő édesítőszer,   1 tojás, 1 te-
áskanál vanília aroma, 0,5 narancs reszelt héja, csipetnyi só

A forgatáshoz: 8 dkg dióbél
Elkészítése: A gombóc masszájához a hozzávalókat 

egy tálban alaposan összekavarjuk (a zabpelyhet daráljuk 
meg, de ne túl finomra, maradjon kissé darabos). 10-15 
percig állni hagyjuk. Ezalatt késes aprítóban (vagy daráló-
val) a diót megőröljük.

A túrómasszából nedves kézzel 12 gombócot formá-
zunk. Egy edényben vizet forralunk kevés sóval. Amikor 
a víz gyöngyözni kezd, belehelyezzük a gombócokat, egy-
szerre annyit, amennyi az edényben kényelmesen elfér. Mi-
után feljönnek a víz tetejére, még 1-2 percig főzzük, ezután 
szűrőkanállal egy tálba kiszedjük. A tál aljára kevés diót szó-
runk, erre tesszük a gombócokat, majd meg is szórjuk, kis-
sé megforgatjuk. A maradék masszával ugyanígy járunk el.

Tipp: Porcukorral megszórva, joghurttal, vagy tejföl-
lel, friss gyümölcsökkel kínálhatjuk. Nagyon finom úgy 
is, hogy eperrel megtöltjük főzés előtt. Langyosan a leg-
finomabb.

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

Találós kérdés:
– Hogy hívják a skizofrén indiánt?
– ???
– …

Kétbetűsek: GL, IT, KU, 
MY, OK, PE, PR, RC, RÉ, 
SZ, TR, ÚR, ÜL, ZE.

Hárombetűsek: AGY, 
ASA, KEL, LEG, MIN, 
PEZ, RÁC, RÉN, RKP, RÖV, 
RUM, SÁL, SOL, SZT, VEF.

Négybetűsek: APAD, 
ÁLOM, FALI, IHAR, KIKA, 
LALA, PULT, REGE, TALP, 
TRAM.

Ötbetűsek: AKÖRÉ, 
ALICE, MATIZ, MOKKA, 
MOZIS, PANDA, PRADA, 
RÁTÉR, TRUFA, TULOK, 

VAKUL, VARAS, VEREM.
Hatbetűsek: ADRIÁN, 

ALÁRÚG, BEKKEL, BEL-
TAG, CSEMPE, KATÁNG, 
KEVERT, NEVADA, ÓRA-
VÉG, TAYLOR.

Hétbetűsek: ALANTAS, 
ALÁTART, CSALÁRD, 
KAPUVÁR, NÖVÖGET, 
OLDALOG, ÓNOZOTT, 
PRÉMIUM, SKYFALL.

Nyolcbetűsek: ÉTEL-
ADAG, HASÍTOTT, KAR-
CSIKA.

Kilencbetűsek: KÉSE-
DELEM, RUHALELET.

Tizenegy betűsek: ASZ-
FALTGYÁR, KIREKESZ-
TÉS, PAPRIKAPÜRÉ, RE-
ZEDAFÉLÉK.

Tizenkét betűsek: NUT-
RIAGALLÉR, PÁRATAR-
TALOM.

Soha ne tartsuk vissza a 
könnyeinket!

A legtöbben negatív dolgok miatt sírjuk el magunkat, 
de – legyen ez bármily meglepő első hallásra – a sírás-
nak számos pozitív hatása is van.

Korábban a sírást nem 
tartották egészséges do-
lognak. Sőt a könnyeket 
a gyengeség jeleinek vet-
ték, ami éretlen, hisztéri-
kus személyiségre utalt. 
Úgy vélték, hogy a sírás 
egy manipulatív eszköz, 
amely segítségével a síró 
ember együttérzést akar 
kiváltani, mivel nem ké-
pes a saját felelősségével 
szembesülni.

Kezdjük egy feltétele-
zéssel: a sírás a testünk fizi-
kai reakciója a fájdalomra, 
a szomorúságra, a félelem-
re és néha még az örömre 
is. Ne tekintsük a gyenge-
ség jelének.

Ha elfojtjuk magunk-
ban ezt a reakciót, nem 
tudjuk teljes mértékben 

kifejezni érzelmeinket. A 
sírás felszabadító lehet, 
de terápiás is, ezért a ja-
pánoknak iskolában tanít-
ják a sírást, megtanulnak 
megszabadulni a haragtól, 
a fájdalomtól vagy szen-
vedéstől.

Sok előnye van a 
sírásnak

A sírás enyhíti a fájdal-
mat, oldja a stresszt, javít-
ja a hangulatot, és lehető-
vé teszi számunkra, hogy 
megváltoztassuk az adott 
helyzetre vonatkozó szem-
léletünket.

2011-es kutatások sze-
rint az amerikai nők átlago-
san 5,3 alkalommal sírnak 
egy hónapban, míg a férfi-
ak 1,3 alkalommal. A nők 
azért sírnak többet, mint a 
férfiak, mert biológiailag a 
tesztoszteron gátolhatja a 
sírást, míg a prolaktin elő-
segítheti. Ezen túl termé-
szetesen igaz, hogy a sí-
rást társadalmi és kulturá-
lis szabályok befolyásolják, 
tehát a gyerekeknek megta-
nítják, hogy a fiúknak sír-
ni szégyen.

A namida sensei (japán 
sírásoktató) szerint a köny-
nyek jobbak, mint a neve-
tés vagy az alvás, és való-
di tanfolyamokat kínálnak. 
Trendinek számítanak a 
síró klubok, kocsmában és 
szórakozóhelyeken tartják, 
ahol csoportokban sírnak 
együtt idegenek, könnyfa-
kasztó filmrészleteket néz-
nek, vagy hagymát hasz-
nálnak. Ez a jelenség Eu-
rópában és az Egyesült Ál-
lamokban is terjed. De mi-
ért is jó sírni?

1. Megnyugtat
A sírás megnyugtat, 

csökkenti a fájdalmat, a fe-
szültséget, a haragot vagy 
más erős érzelmeket. Ak-

tiválja a paraszimpatikus 
idegrendszert, és segít pi-
henni.
2. Enyhíti a fájdalmat, 
és javítja a hangulatot

Kutatások és tapasz-
talatok igazolják, hogy 
az érzelmek által kivál-
tott könnyek oxitocin és 
endorfinok felszabadulá-
sával is járnak. Ettől a sí-
rás pihentető, nyugtat, az 
ember utána jobban érzi 
magát, sőt enyhítik a fizi-
kai fájdalmat is (az érzel-
mi mellett).

3. Mérgeket szaba-
dít fel, és csökkenti a 

stresszt
Azok a könnycseppek, 

amiket nehéz érzelmi hely-
zetek váltanak ki, tele van-
nak stresszhormonokkal 

és más kapcsolódó vegy-
szerekkel. A tanulmányok 
szerzői úgy tűnik, arra 
következtetnek, hogy a 
sírással biológiailag is 
csökkenthet jük a test 
stresszszintjét.
4. A sírás segít aludni

A 2015-ös tanulmány 
megállapította, hogy a sírás 
segíthet a gyerekeknek job-
ban aludni; a kutatás még 
nem vizsgálta a felnőttek-
re gyakorolt hatást. A tudó-
sok feltételezik, hogy min-
den ember elalvását köny-
nyíti, mivel a nyugtató ha-
tás, a hangulat javulás, és a 
fájdalom csökkenése min-
denkire ugyanolyan hatás-
sal van.

5. Legyőzi a 
baktériumokat

Igen, a könnyeknek 
antibakteriális hatásuk is 
van, és tisztán tartják a 
szemet.

6. Javítja a látást
A könnyek a szemet 

nedvesen tartják, ettől éle-
sebb a látásunk – száraz 
szemekkel homályosab-
ban látunk.
7. Csökkenti a pszicho-
szomatikus tünetek ki-

alakulását
Egyes kutatások szerint 

azok, akik gyakrabban sír-
nak, kevesebb gyomor-bél-
rendszeri és légzési rend-
ellenességtől szenvednek, 
mint azok, akik nem, vagy 
nem sokat sírnak.

8. Segít nézőpontot 
váltani

Amikor sírunk, job-
ban tudatában lehetünk a 
,,gyengeségeinknek”. Ez 
lehetővé teszi számunk-
ra, hogy szembesüljünk 
a dolgainkkal, és olyan 
nézőpontot találunk, ami 
helyzetünknek a leginkább 
megfelel.


