
4.
 o

ld
al

2.
 o

ld
al

3.
 o

ld
alKijev nem változtat 

az oktatási törvényen 6.
 o

ld
alEgészséges 

zöldségek itthonról 5.
 o

ld
al

Csernicskó István a 
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Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Aszály után jött a 
sok csapadék

Folytatás az 5. oldalon

Sokszínű sokszólamú, 
izgalmas világ

Jakab Sándor 
Trianon Cuvée-je

A lovasíjászok 
nyomdokaiban

Folytatás a 4. oldalon

Várunk a szigetvári
konzervgyárba!

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

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

○ Targoncavezető
○ Élelmiszertartósító
○ Savanyító és konzervgyártó

gancsos.janos@viapangroup.com

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

Jelentkezz!
+380 99 3 452 452

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

+380 (66) 285 0 283

,,leforrázott,, 
meggyfák

Lassan visszatér az 
élet a megszokott 

medrébe. Jelzi ezt töb-
bek között az is, hogy 
Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusa ki-
állítótermében június 
11-én hat nagyszőlősi 
grafikusművész mun-
kái kerültek bemuta-
tásra. Akiknek techni-
kája, szemléletmódja 
sokban eltér a hagyo-
mányos, főleg a táj- 
és a portréfestészet-
re irányuló kárpátal-
jai iskoláktól. A mű-
veket nézegetve sok-
színű, sokszólamú, iz-
galmas világba csöp-
penünk bele. Külön-
böző irányzatok, lá-
tásmódok és megjele-
nítési technikák van-
nak itt jelen egymást 
kiegészítő, gazdagító 
jelleggel, hangzott el 
a tárlat megnyitóján.

Nagyszőlősi grafikusművészek kiállítása a beregszászi konzulátuson

Rendhagyó együttléttel 
zárták a Kárpátaljai 

Magyar Nagycsaládosok 
Egyesülete (KMNE) ifi 
klubjának tagjai a nyá-
ri szünidő előtti utolsó al-
kalmat a nagyszőlősi Sze-
líd lovasközpontban júni-
us 6-án.

A lovakkal való ismer-
kedést követően mindenki 
kipróbálhatta, milyen érzés 
vezetni egy lovat, és milyen 
ülni, hasalni, feküdni, ka-
paszkodás nélkül fennma-
radni egy ilyen pompás és 
érzékeny állaton. 

Jellemző módon a 
május második de-
kádjában elvetett 

kukorica jobban néz ki, 
mint azok a táblák, ahol 
egy hónappal korábban 
került földbe legfonto-
sabb takarmánynövé-

nyünk magva. Mindez két 
okra vezethető vissza: a 
csapadékhiányra és a hi-
deg időjárásra. Ami viszont 
jelenleg mindkét parcellán 
komoly gondot jelent, hogy 
erőteljes növekedésnek in-
dultak a gyomnövények. 

A sűrűn előforduló esőzé-
sek miatt kényszerű módon 
a permetezéssel várni kell. 

– Az erős gyomosodás az 
őszi kalászosoknál is ugyan-
úgy megfigyelhető, különö-
sen az őszi árpánál – mondja 
ifj. Karafa András beregardói 

gazda. – Amikor ennél a nö-
vénynél eljött a gyomirtózás 
ideje, annak rendje-módja 
szerint elvégeztük a beavat-
kozást, rengeteg gyomnö-
vény még ki sem kelt. 

Mit mutat a határ?

Illusztráció
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Babják Zoltán, Beregszász pol-
gármestere nyílt levelélben írta le 
észrevételeit Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnöknek a tervezett köz-
igazgatási reform kapcsán.

„Tisztelt Volodimir Olekszand-
rovics!

Beregszász polgárait aggasztják 
az úgynevezett „kárpátaljai magyar 
járással” kapcsolatos spekulatív 
publikációk, amelyek rendszeresen 
megjelennek a sajtóban.

Mi is Ukrajna állampolgárai 
vagyunk! Az ország többi megyé-
jében élőkhöz hasonlóan nekünk 
is jogunk van az önkormányzati-
ságra. Beregszászban békében él-
nek egymás mellett az ukránok, 
magyarok és még 17 különböző 
nemzetiség képviselői. Mi együtt 
ünnepeljük a nemzeti és vallá-
si ünnepeket. Nálunk kétszer van 
húsvét és karácsony, színes az 
interetnikus kultúránk! Ez a tény 
erősíti Ukrajnát, nem pedig for-
dítva. Azok a tömegtájékoztatási 
eszközök, amelyek „magyarnak” 
titulálják a járást, akadályokat 
görgetnek az elé, hogy a Legfel-
sőbb Tanács elfogadja a vonatko-
zó határozatot. Meddig lehet még 
Ukrajna másodrendű polgárainak 
tekinteni bennünket, a nemzeti-
ségre célozgatva?!

Amennyiben felszámolnák a 
Beregszászi járást, és a települé-
sei Beregszász városával együtt a 
szomszédos Munkácsi járáshoz tar-
toznának (ahogy előzetesen tervez-
ték), akkor minden csendben zajla-

Beregszász polgármestere nyílt levelet 
intézett az ukrán elnökhöz

na le a munkácsi vezetők részéről! 
Beregszász nem akarja, hogy Mun-
kácshoz csatolják!

A Legfelsőbb Tanács közel 20 
éve megyei jogú városi rangot adott 
Beregszásznak, ami, véleményünk 
szerint, feljogosítja arra, hogy járá-
si székhely legyen. Nem fog sike-
rülni „gyarmatosítani” Beregszászt, 
mint megyei jogú várost!

Elnök úr!
Újévi köszöntőjében, amelyben 

megemlítette városunkat is, Ön több 
nyelven beszélt, aláhúzva Ukrajna 
minden polgárának egyediségét. 
Pontosan ez a sokszínűség tükrözi 
a mi reális mindennapjainkat. Bé-
kében! Interetnikus harmóniában! 
Vendégszeretően!

Ezért arra kérem Önt, avatkoz-
zon közbe annak érdekében, hogy 
megszűnjön az adminisztratív re-
form kapcsán a Beregszászi járás 
körüli, mesterséges szeparatizmus-
sal színezett spekuláció.

Elnök úr, engedje meg, hogy 
meghívjam Önt, hogy a közeljövő-
ben látogasson el városunkba, hogy 
személyesen ismerkedjen meg vív-
mányainkkal és problémás kérdé-
seinkkel.

Engedje meg, hogy meghív-
jam Önt személyesen, mint ba-
rátot a 957 éves Beregszászban 
lévő otthonomba, hogy megízlel-
je a saját készítésű magyar bog-
rácsgulyást ukrán szalonnával és 
bánossal.

Tisztelettel, Babják Zoltán, 
Beregszász polgármestere

A járványügyi helyzetre való te-
kintettel az ukrán kormány úgy 
döntött, módosítják a külső füg-
getlen tesztelés (ZNO) próba-
tesztjeinek lebonyolítását, írja az 
osvita.ua.

Hangsúlyozták, nem törölték 
el, csupán átvitték az online térbe.

Az egészségügyi miniszter úgy 
fogalmazott, a koronavírusos meg-
betegedések növekedése miatt úgy 
határoztak, hogy nem engedélye-
zik a próba ZNO-k oktatási intéz-
ményekben való megírását. A tesz-
tek viszont online elérhetők, min-
den érettségiző a saját fiókján ke-
resztül megoldhatja majd, elküld-
heti a feladatokat ellenőrzésre, tette 
hozzá Makszim Sztepanov.

Az előzetes megmérettetésre 
362 ezer végzős jelentkezett. Alig 
pár órával az online vizsga megkez-

ZNO: Online írták a próbatesztet, 
összedőlt az oldal

dését követően, az Ukrán Oktatás-
minőség Ellenőrző Központ oldala 
összedőlt, mivel nem bírta a terhe-
lést. Az illetékesek arra kérték a di-
ákokat, ne aggódjanak, dolgoznak a 
probléma megoldásán. A helyes vá-
laszokat egészen június 19-ig fel-
tölthetik. Eredetileg június 15-én és 
17-én kellett volna megírni a vizs-
gát a tesztközpontokban.

Mint arról az oktatási minisz-
térium tájékoztatott, a költségve-
tési minisztériummal azon vannak, 
hogy visszatérítsék a szülőknek a 
próbateszt összegét, mivel a szol-
gáltatás nem valósult meg.

A próbavizsga 53 millió hrivnya 
kiesést okoz a költségvetésben. 
Mint ismeretes, a próbateszt nem 
ingyenes, egy feladatlap ára 138-
150 hrivnya között váltakozik ré-
giótól függően.

Július 1-jétől az ittas vagy kábí-
tószer hatása alatt álló sofőrök 
újabb pénzbírságokra számít-
hatnak – írja az FBC.net.ua hír-
portál az ukrán belügyminisztéri-
um sajtószolgálatára hivatkozva.

A jövő hónap elejétől a sza-
bálysértő járművezetőknek 17–34 
ezer hrivnyát kell majd fizetniük a 
szabálysértésért. Ismételt jogsértés 
esetén a bírság összege elérheti az 
51 000 hrivnyát. Az ukrán Belügy-

Ukrajnában július 1-től újabb 
bírságokra számíthatnak a járművezetők

minisztérium emellett figyelmez-
tet, hogy három évre bevonhatják 
a vezetői jogosítványt is, ameny-
nyiben a járművezető részeg álla-
potban vezet. 

Anton Herascsenko, a belügye-
kért felelős miniszterhelyettes ko-
rábban elmondta, ha egy járműveze-
tő tíznél többször sérti meg a közle-
kedési szabályokat, megfosztják jo-
gosítványától, s újra vizsgáznia kell.

Makszim Sztepanov egészségügyi 
miniszter bejelentette, hogy Szlo-
vákiát az úgynevezett „zöld zóná-
ba” sorolták, ezért az onnan ha-
zatérő ukrán állampolgároknak 
nem kell kötelező obszervációba 
vonulniuk.

A Szlovákiából érkező ukrán 
állampolgároknak nem kell kötelező 

karanténba vonulniuk
Sztepanov hozzátette, hogy jú-

nius 15-én újraindítják a nemzetkö-
zi légi forgalmat, s a karanténba vo-
nulás attól függ majd, hogy az Uk-
rajnába belépő személyek a zöld 
vagy a vörös zónába tartozó orszá-
gokból érkeznek-e.

Az Állami Határőrszolgá-
lat hétfőn közösségi oldalán ar-
ról adott tájékoztatást, hogy jú-
nius 15-től Ukrajna megnyitja a 
határait a külföldi állampolgárok 
előtt. A közlemény szerint a kor-
mány döntése értelmében lehető-
vé teszik a külföldi állampolgá-
rok Ukrajnába történő 14 napos 
karanténmentes beutazását azok-
ból az országokból, ahol ellenőr-
zés alatt tudták tartani a korona-
vírus-járványt. Az Egészségügyi 

Magyar útlevéllel is be lehet 
utazni Ukrajnába

A koronavírus-helyzet miatt több mint három hónapja hozott ka-
ranténban végre valami jó hír: június 15-től magyar útlevéllel is 
be lehet jönni Ukrajnába. Ehhez mindössze egy utasbiztosítással 
kell rendelkezni, amely megbetegedés esetén fedezi a koronavírus 
gyógyításának költségeit, a hatósági és a megelőző jellegű karan-
ténnal kapcsolatos költségeket – tájékoztatta a kiszo.net-et Olena 
Tracsuk, a Csapi Határőregység sajtószóvivője.

Minisztérium nyilvánosságra hoz-
ta azon országok listáját, amelyek 
az úgynevezett zöld zónába esnek, 
vagyis az aktív koronavírus-fertő-
zöttek száma 100 ezer lakosra ve-
títve 40 fő alatt van. Ezek közé az 
országok közé tartozik többek kö-
zött Magyarország is, itt a lista sze-
rint 100 ezer lakosra 10,6 beteg jut. 
A vörös zónás országok állampol-
gárai – ahol 100 ezer lakosra 40-
nél több fertőzött esik – csak úgy 
utazhatnak be, hogy beleegyeznek 

abba, hogy 14 napos hatósági ka-
ranténba kerülnek, valamint an-
nak betartásának ellenőrzéséhez 
szükséges telefonos alkalmazás 
letöltésébe.

A hírrel kapcsolatban Olena 
Tracsuk, a Csapi Határőregység 
sajtószóvivője arról tájékozta-
tott, hogy miután az Egészség-
ügyi Minisztérium nyilvános-
ságra hozta az úgynevezett pi-
ros és zöld zónás országok lis-
táját, beengedik Ukrajnába azo-
kat a magyar állampolgárokat, 
akik rendelkeznek a kormány-
rendeletben előírt utasbiztosí-
tással, amelyet Magyarorszá-
gon kötöttek. A szóvivő kiemel-
te: ebben feltétlenül szerepelnie 
kell, annak, hogy megbetegedés 
esetén a biztosítás fedezi a ko-
ronavírus gyógyításának költ-
ségeit, a hatósági és a megelő-
ző jellegű karanténnal kapcso-
latos költségeket.

„A biztosítást beutazásnál 
kell bemutatni a határátkelőn” 
– hangsúlyozta Olena Tracsuk.

Dmitro Kuleba emlékezte-
tett arra, hogy a Velencei Bi-
zottság egyebek mellett java-
solta a törvény által előírt új 
rendszer bevezetésének tekin-
tetében az átmeneti időszak ki-
tolását 2023-ig. A miniszter le-
szögezte, hogy a jogszabályban 
foglalt alapelveket nem hajlan-
dó Kijev megváltoztatni. Kuleba 
felhívta a figyelmet arra: Ma-
gyarország soha, sem hivatalo-
san, sem informális tárgyaláso-
kon, sem nyilatkozatokban nem 
kifogásolta azt, hogy a magyar 
nemzetiségű ukrán állampolgá- 
roknak beszélniük kell az állam-
nyelvet, azaz az ukránt.

Felszólított arra, hogy a kár-
pátaljai vitás kérdéseket „ne 
mossák össze” Ukrajnában a 
szeparatizmusssal, mert tel-
jesen másról van szó, ugyan-
is – mint rámutatott – a Krím 
félszigeten és a Donyec-meden-
cében Oroszország hajtott vég-
re agressziót Ukrajnával szem-
ben. A miniszter hangsúlyozta: 
az ukrán fél a Magyarország-
gal fenntartott kapcsolatainak 
normalizálására törekszik, arra, 
hogy utóbbi feloldja a NATO 

Kijev nem változtat Budapest kedvéért az 
oktatási törvényen

Kijev nem fog további változtatásokat végrehajtani a 2017-ben el-
fogadott ukrán oktatási törvényen a Magyarországgal való komp-
romisszum kedvéért azon túlmenően, hogy már végrehajtotta az 
Európa Tanács Velencei Bizottságának minden ajánlását – jelen-
tette ki az ukrán külügyminiszter az 1+1 ukrán tévécsatorna egyik 
műsorában pénteken.

és Ukrajna közötti kapcsolattar-
tás blokkolását.

A magyar-ukrán viszony a 
2017-ben elfogadott ukrán okta-
tási törvény, különösen az abban 
lévő nyelvi cikkely miatt romlott 

meg. Magyarország és a kárpát-
aljai magyar szervezetek elsősor-
ban azt kifogásolják, hogy a jog-
szabály, valamint az ahhoz kap-
csolódóan azóta szintén elfoga-
dott, a középfokú oktatásról szó-
ló törvény a nemzetiségi iskolák-
ban az ötödik osztálytól elrende-
li a fokozatos áttérést egyre több 
tanórában az ukrán nyelvű oktatás-

ra, ami szerintük sérti a kisebb-
ségek már megszerzett jogait.

Budapest az oktatási törvény 
elfogadása óta blokkolja az Uk-
rajna-NATO Bizottság nagykö-
vetinél magasabb szintű tanács-
kozásait.

Kuleba május 29-én Buda-
pesten tárgyalt magyar kollégá-
jával, Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszterrel, akivel a 
vitás kérdések mellett az együtt-
működés lehetőségeit is áttekin-

tették. Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök május 20-án, beiktatá-
sának egyéves évfordulója alkal-
mából tartott sajtótájékoztatóján 
közölte, hogy kész találkozni Or-
bán Viktor miniszterelnökkel, és 
szeretne egy memorandumot alá-
írni vele a két ország közötti vi-
tás kérdések rendezéséről.

MTI

Kuleba szomorúnak nevezte a 
hétvégi hírt az „ukrán magyarok” 
számára fontos helyen, a Szolyvai 
Emlékpark siratófalánál történt 
vandál cselekedetről. „Ez a van-
dál tett provokáció, amely a kár-
pátaljai helyzet destabilizálására 
irányul, valaki meg akar zavarni 
minket a Magyarországgal fenn-
álló vitánk rendezésében” – írta.

Az ukrán diplomácia vezető-

Kuleba: A kárpátaljai helyzet destabilizálására 
irányuló kísérlet a szolyvai emlékmű meggyalázása

Dmitro Kuleba külügyminiszter a kárpátaljai helyzet destabilizálá-
sára irányuló kísérletnek minősítette a Szolyvai Emlékpark sirató-
falának hátoldalán elhelyezett szabadtéri kiállítás anyagának meg-
gyalázását, és bejelentette, hogy folyik a vandál cselekmény ható-
sági kivizsgálása – adta hírül az Interfax Ukrajina hírügynökség a 
tárcavezető Facebook-bejegyzésére hivatkozva

je meggyőződését fejezte ki, hogy 
a vétkeseket mindenképpen meg-
találják, ahogy az „Ungvári Ma-
gyar Ház” (KMKSZ-székház) fel-
gyújtói esetében történt. „Minden 
szóbeli és fizikai provokáció elle-
nére hiszem, hogy Ukrajna és Ma-
gyarország képes lesz kölcsönösen 
elfogadható megoldást találni a vi-
tás kérdések rendezésére anélkül, 
hogy a felek valamelyike átlép-

né a vörös vonalakat” – hang-
súlyozta.

Kuleba megjegyezte: az „uk-
rán magyarok” a más nemzetiségi 
kisebbségekhez tartozókhoz ha-
sonlóan fontos és elválaszthatat-
lan részei az ukrán társadalomnak. 
„Megértem, hogy nem kevés-
bé fontosak Magyarország szá-
mára” – fogalmazott. Úgy vélte, 
megengedhetetlen, hogy provoká-
ciókkal ismét felerősítsék „a ma-
gyarellenes hangulat témáját Uk-
rajnában és feszültséget szítsanak 
az ukrán–magyar kapcsolatok-
ban” – adta hírül az interfax.com.
ua-ra hivatkozva a karpat.in.ua.
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Elejét lásd az 1. oldalonA Kárpátaljai Magyar Főisko-
láért Jótékonysági Alapítvány 
Kuratóriuma döntése értelmé-
ben Csernicskó István nyel-
vész-professzor lett a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola megbízott rektora. 

A főiskolának hagyományai 
közé tartozik, hogy a vezetés 

két főből áll: egy elnökből és 
egy rektorból. A rektor hagyo-
mányosan az oktatási, képzé-
si, kutatási és tudományos fel-
adatok irányítását látja el, mi-
közben az elnök – együttműkö-
désben a rektorral – feladatai a 
műszaki bázis, az anyagi hát-
tér megteremtése, az intézmény 
menedzselése, együttműködés 
külföldi partnerekkel. Az intéz-
mény hosszú ideig ebben a ket-
tős vezetési struktúrában műkö-
dött, majd Szikura József rektor 
2015-ben bekövetkezett váratlan 
halála után a kialakult helyzetre 
való tekintettel az elnöki meg-
bízatása mellett a rektori posz-
tot is Orosz Ildikó töltötte be. Ő 
időközben betöltötte a nyugdíj-
korhatárhoz szükséges életévét, 
ezért március 20-tól lemondott 
rektori pozíciójáról.

„Az eltelt időszakban tett 
munkájáért, a főiskola alapításá-

Csernicskó István a megbízott rektor
tól kezdődően annak fenntartásáért 
és fejlesztésért nagyon hálásak va-
gyunk neki” – nyilatkozta a TV21 
Ungvár stábjának adott interjúban 
Brenzovics László, a kuratórium 
elnöke. „A kuratórium úgy döntött, 
hogy a főiskola tanárai közül prof. 
dr. Csernicskó Istvánt választja rek-
tornak, aki az intézmény tanára an-

nak alapítása óta, Magyarország- és 
Európa-szerte ismert nyelvtudós, s 
akinek nagyon komoly munkái van-
nak a kisebbségi nyelvhasználat té-
makörben” – mondta Brenzovics, 
hozzátéve: „A céljainkon nem vál-
toztatunk: azt szeretnénk, hogy ez az 
intézmény megmaradjon, szolgálja 
a kárpátaljai magyarságot mint fel-
sőoktatási, kulturális és tudományos 
intézmény. Különösen büszke va-
gyok arra, hogy tanáraink nagy része 
kárpátaljai és saját nevelés” – emel-
te ki az elnök.

„A szükségszerűség, hogy visz-
szatérjünk a két főből álló vezeté-
si struktúrához azzal magyarázha-
tó, hogy számunkra ez a normális, 
a hagyományos, a megszokott mű-
ködési rend, tehát ez nem újítás, ha-
nem visszatérés az eredeti állapo-
tokhoz” – magyarázta Csernicskó 
István. „A jelenlegi pozícióm azért 
megbízott rektor, mert az ukrajnai 
felsőoktatási törvény értelmében a 

rektor egy választott tisztség. A 
törvény azt mondja, hogy nyil-
vános pályázatot kell hirdetni, 
majd a megfelelő pályázatok be-
érkezését követően a fenntartó, 
az Alapítvány dönt arról, hogy 
ki az, akinek a pályázata meg-
felel a kiírási követelmények-
nek, melyik rektorjelöltnek a fej-
lesztési koncepciója illeszkedik 
az alapító és fenntartó elképze-
léseihez. Ezt követően, akiknek 
a pályázatát megfelelőnek minő-
sítették, rákerül a szavazólapra, 
majd az intézmény oktatói, ku-
tatói, a nem tanári állományban 
lévő dolgozók bizonyos száza-
léka és a hallgatóság bizonyos 
képviselői szavaznak, s a szava-
zás eredményét kell majd meg-
erősítenie a tudományos tanács-
nak és a fenntartónak.”

„Ami előttünk áll, az nem-
csak választást jelent; azt jelen-
ti, hogy strukturálisan is meg kell 
újítani az intézmény működését, 
szervezeti-működési szabályza-
tát, valamint meg kell fogalmazni 
a következő fejlesztési koncepci-
ót. Ebben én továbbra is azt a fel-
adatot szeretném ellátni, amit ed-
dig is tettem: az intézmény mene-
dzselését, valamint a már elkez-
dett folyamat kiteljesítését, hogy 
minél szélesebb körű képzési kí-
nálatot biztosítsunk a kárpátaljai 
fiataloknak. Mindennek a szak-
mai részét a rektornak kell me-
nedzselnie, hogy sikerüljön nem-
zetközi szintre is kilépni. Ez ügy-
ben az első lépést meg is tettük, 
s hogy nemcsak ukrajnai, hanem 
magyarországi akkreditációval is 
rendelkezzünk, megfogalmaztunk 
egy levelet a Magyar Felsőokta-
tási Akkreditációs Bizottsághoz, 
s amennyiben a törvényi keretek 
ehhez lehetőséget biztosítanak, 
akkor állunk elébe és várjuk őket 
is” – fogalmazott Orosz Ildikó.

A karanténhelyzet miatt egy-
előre nem lehet kitűzni a rek-
torválasztás pontos időpontját, 
azonban a következő őszi sze-
meszterben sok kerülhet rá. 

TV21 Ungvár/Kósa

Sepa János – a múlt elkötelezett őrzője

„Egy régi tárgy újjáéled, mikor 
beleöntünk két vödör lelket”

Egy honismereti múzeumban tett látogatás után más szemmel né-
zünk városunkra. Az utcák, az épületek más megvilágításba ke-
rülnek, önkéntelenül is felelevenedik előttünk a régmúlt. A bereg-
szászi múzeumban található több mint hétezer tárgy rólunk, ne-
künk mesél.

A Beregvidéki Múzeum ve-
zérigazgatója, Sepa János éle-
tét az antik tárgyak felkutatá-
sára, megmentésére tette fel. 
Szívügyének tartja, hogy ittho-
ni és külföldi látogatóival meg-
ismertesse a színes múltra tekin-
tő Vérke-parti várost. Elhivatott-
ságát a magyar kultúra iránt szá-
mos kitüntetés jelzi. 2007-ben a 
Beregszászi Szent Vencel Borlo-
vagrend, 2012-ben a Vitézi Rend, 
2016-ban a Nemzetközi Szent 
György Lovagrend avatta tag-
jává. 2019-ben pedig a Magyar 
Kultúra Lovagja címmel tüntet-
ték ki. Ismerjük meg őt.

– Meséljen magáról!
– 1957-ben születtem Búcsú-

ban. A középiskoláimat Bereg-
szászban végeztem, majd a mun-
kácsi technikumban tévé- és rá-
diószerelői szakmát tanultam. A 
sorkatonai szolgálatot Budapes-
ten töltöttem. Hazatérve előbb 
idegvezetőként dolgoztam, majd 
Ungváron nagyüzemi kazánok 
vegytisztításával foglalkoztam. 
Kárpátalján ekkor százharminc 

ilyen kazán volt. A ’90-es évek vé-
gén Beregszászban a lakásgazdál-
kodási és kommunális ügyosztály 
helyettes igazgatójaként tevékeny-
kedtem. 2002-ben pedig, tizenki-
lenc év bezártság után sikerült meg-
nyitnom a múzeumot. 2009-ben a 
Bethlen-kastély pincehelyiségében 
egy szőlészeti és borászati múzeu-
mot alakítottam ki, mely Ukrajná-
ban egyedülálló.

– Hogyan lett a régiségek sze-
relmese?

– Egy tragikus baleset kö-
vetkezményeként örököltem egy 
1936-os kibocsátású gépkocsit, 
majd pedig vásároltam egy szintén 
1936-ban épült családi házat. Új 
bútorokra azonban már nem ma-
radt anyagi forrás. Egy barátomtól 
kaptam egy régi petróleum csillárt, 
nagymamámtól örököltem egy mo-
zsarat, a szomszédtól vásároltam 
egy komódot, és elkezdtem ezeket 
a tárgyakat felújítani, visszaadni 
a régi fényüket. A ’70-es években 
nagy slágernek számított az M24-es 
Volga, mellyel én lakodalmas me-
neteken vettem részt. Az évek során 

hetven darab esküvői kendőt gyűj-
töttem össze. Ezek kézzel készített 
szőttes kendők, melyek között nincs 
két egyforma darab. Így indult a 
szenvedélyem, és azóta is gyűjtöm 
a régi darabokat, hisz mindegyik-
nek külön története van.

– Milyen ötletből született a 
múzeum megnyitása?

– Gajdos István, a Beregszászi Já-
rási Állami Közigazgatási Hivatal ak-
kori elnöke kezdeményezte a múze-
um megnyitását. Papp József képvi-
selő pedig engem ajánlott ennek ve-
zetésére. Így 2002-ben megnyitottam 

a múzeumot, ahol akkor még 42 kiál-
lított tárgyat és Garanyi József bereg-
szászi festőművész 30 festményét te-
kinthették meg a látogatók. Az épület 
nagyon rossz állapotban volt, aszta-
lok, székek sem voltak benne. Nagy 
erőfeszítésbe került megfelelő mó-
don helyreállítani, Beregszász pol-
gárai pedig számos értékes régisé-
get ajánlottak fel a múzeum számára.

– Ma már több mint hétezer 
tárggyal büszkélkedhetnek.

– Igen, a honismereti múzeum-
ban kiállítva hétezer-kétszáz tárgy 
van, a szőlészeti múzeumban pe-
dig 250 tárgy található. Időrendi 
sorrendben mutatjuk be vidékünk 
múltját. Az itt élt ősemberek tár-
gyaitól indulunk, ahol különböző 
kőszerszámok, karperecek, eszkö-
zök láthatók. Megtekinthető továb-
bá a vidékünkön található ásványi 
kincsek nagy része, valamint gaz-
dag néprajzi gyűjteményünk van. 
Számos Rákóczi-korabeli erek-

lyét sikerült bemutatnunk. Emel-
lett az első világháború előtti és 
utáni Beregszásszal is megismer-
tetjük a látogatót, városunk híres 
szülöttei példaként szolgálnak a 
következő nemzedékeknek. A fo-
lyosókon látható képekkel pedig 
városunk változatos, sokszor vi-
szontagságos múltját szerettem 
volna bemutatni.

– Városunk népszerű pri-
madonnájáról, Fedák Sáriról is 
igen gazdag gyűjteménye van.

– Több éven keresztül gyűj-
töttem a képeslapokat róla, 220 
darabot sikerült találnom, mely-
re büszke vagyok. Majd be-
szereztem egy Fedák Sári által 
1928-ban írt díszborítású köny-
vet, melynek a címe Útközben. 
Ő egy nagyszerű személyiség 
volt. Tisztelnünk kell azért, amit 
elért. Sokan és sokféleképp em-
legetik őt, de sok torzítás is van 
ezekben. Igazán a filmjeiben is-

merhetjük őt meg.
– A múzeum igazgatá-

sa mellett megszervezte a 
régiséggyűjtők találkozóját 
is. Miért volt erre szükség?

– Sajnos ma már egy-
re kevesebben foglalkoznak 
régiségek gyűjtésével, ezért 
is szerveztem meg ezt a ta-
lálkozót. Negyedévente gyű-
lünk össze, konzultálunk, 
cserélgetjük egymás között 
a meglévő tárgyakat. Remé-
lem, a fiatal generáció között 
is elterjed a gyűjtés szenve-
délye, hiszen ez egyfajta mű-
veltséget is ad.

– Miért tartja fontosnak 
a történelmünk bemutatását?

– Egy költő azt írta: aki nem 
ismeri a saját szülőföldjét, annak 
az édesanyja élete is homály. Úgy 
gondolom, hogy kötelességünk 
ismerni a szülőföldünket, a vá-
rosunkat, a múltunkat. Ezt adom 
át a látogatóknak.

– Sok sikert kívánunk hozzá!
Kurmay Anita

Aszály után jött a sok csapadék
Mit mutat a határ?

Ám mostanra ez megtörtént, és 
a hívatlan növények néhol már 
túl is nőtték az árpát. Szerencsé-
re a búzánál nem ilyen kritikus a 
helyzet. Mindezek ellenére őszi-
ekből közepes termésre számí-
tunk, bár mindezt nagyon befo-
lyásolja az utóbbi hetek időjárá-
sa. Most már jó volna egy csapa-
dékmentes időszak. 

– Mi a helyzet a tavaszi kultú-
rákkal? Először ezt a kérdést tettük 
fel Huszár Tibor falugazdásznak.

– A bevezetőben leírt mon-
datok jól jelzik, hogy a szán-
tóföldi kultúrák tekintetében 
mennyire összetett a jelenlegi 
helyzet – kezdi a választ a fiatal 
szakember. – Szerintem a legna-
gyobb gondban most azok van-
nak, akik kisebb-nagyobb terü-
leten napraforgó termesztésé-
vel próbálkoznak. Ugyanis sok 
helyen már térdmagasságig ér a 
növény, s ilyenkor a növényvé-
delmi munkálatokat nehéz elvé-
gezni jelentős taposási kár nél-
kül. Pedig én magam is nagy re-
ményeket fűzök ehhez az ola-
jos növényhez, amelynek egy-
részt a vetésforgóban fontos a 
szerepe, másrészt pedig tisztes-

séges jövedelmet tud biztosíta-
ni a gazdáknak.

– Sok helyütt a kukorica szin-
tén térdmagasságig ér már…

– Való igaz, csakhogy ennek 
a növénynek a felépítése más, 
mint a napraforgóé: nem terül 
úgy szét, és a szára is hajléko-
nyabb, így annak permetezése 
egyelőre nem jelent gondot. Vi-
szont aki ezt elmulasztja, az na-
gyot kockáztat. 

– Az idei szélsőséges időjá-
rás okozta károkat miként lehe-
tett valamelyest enyhíteni?

– Mint a korábbiakban már 
szó volt róla, április hónap folya-
mán gyakorlatilag nem kaptunk 
esőt, így a kalászosoknál a szárba 
szökkenés nagy vontatottan haladt. 
A több héten tartó aszály miatt je-
lentős stresszhatás érte a növénye-
ket, amit lombtrágyázással pró-
báltunk enyhíteni. Amikor hosszú 
időn át növényeink nem részesül-
nek égi áldásban, azt semmi sem 
tudja pótolni. Ilyenkor a lombtrá-
gyázás egy olyan beavatkozás, ami 
– ahogy egyik gazdatársam érzék-
letesen megfogalmazta – segítette 
növényeinket abban, hogy ne ad-
ják fel a létért való küzdelmet. Lát-
ható módon ez be is jött.

Eszenyi Gábor

Döntött a Rákóczi Főiskola kuratóriuma
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Szólj Uram, mert hallja a te 
szolgád.” (1Sám 3,10).

Isten mindig beszélt, szólt az 
emberhez. Közölte akaratát, pa-
rancsát, szóval, beszéddel. Rajzol-
hatta volna, vagy szobrokkal, ze-
nével is szemléltethette, illusztrál-
hatta volna az üzenetet. De Isten a 
szót, a beszédet tette kincsünkké. 

A kimondott szó, az üzenet 
nemcsak a szánkban képződik a 
hangszalagok és a nyelv, arc, száj 
mozgásával, hanem a szívünkben, 
az elménkben születik, és azután 
jelenik meg a szó az ajkunkon. A 
hangok és a beszéd érzékeléséhez 
teremtett Isten fület is. Amikor Ő 
szólt, akkor meghallotta Éva, és 
meghallotta Ádám. Meghallották 
és pontosan értették, mit mond, 
mit kér, mit kíván tőlük Isten: „...
csak arról az egy fáról ne egye-
tek!” De a sátán, a kísértő kígyó 
eltekeri a szót: „Igazán azt mondta 
Isten, hogy a kert egyetlen fájáról 
se egyetek?” Nem, nem, Éva vilá-
gosan hallotta, értette, hogy nem 
ezt mondta Isten, de ennek elle-
nére sem engedelmeskedett Éva, 
és elbukott. Jól hallotta Ádám is, 
és mégis evett a gyümölcsből, és 
elbukott ő is. 

Érthető szóval beszélt az Úr 
Káinnal is. Meg is hallotta Káin 
az üzenetet. „Ha jól cselekszel, 
emelt fejjel járhatsz, ha pedig nem 
jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt 
leselkedik, és reád van vágyódá-
sa, de te uralkodjál rajta!” És Káin 
gonoszul cselekedett. Ölt. Ártat-
lan embert. Ábelt, a testvérét gyil-
kolta meg. 

Isten a gyermekekkel is be-
szél. A kicsi Sámuel nagyon 
figyelmes és engedelmes gyer-
mek volt. Szerette és félte Istent, 
és amikor Isten megszólította, 
nem játszotta meg, hogy „én nem 
hallottam”. Istenfélelme, tiszta 
szíve, engedelmessége késztet-
te, hogy a főpaphoz menjen. Éli 
megtanítja a kicsi Sámuelt, hogy 
mit kell mondani, ha még egyszer 
hallja a nevét, a szólítást. „Menj 
el, feküdj le, és ha szólítanak té-
ged, ezt mondjad: szólj, Uram, 
mert hallja a te szolgád”. És Is-
ten újra szólt. Isten szerető szíve 
nem nyugszik bele, hogy az em-
ber a saját vesztébe rohan a bűn 
gyakorlásával. Ezért szól, elő-
re figyelmeztet, mert Ő nagyon 
szeret. Sámuel hallása tiszta volt, 
meghallotta, megértette és enge-
delmeskedett. Mondta, válaszol-
ta, ahogyan tanulta: „Imhol va-
gyok, Uram, szólj, mert hallja a 
Te szolgád”. 

Te hallottad-e már Isten hang-

Isten figyelmeztet
ját? Isten a mai emberhez is szól. 
Szól az ige szavával, Szentlelké-
vel. Nem, nem hallucináció, nem 
képzelődés az, amikor az a bi-
zonyos belső hang figyelmeztet, 
kérlel és int, hogy ne tedd a rosz-
szat, ne nézd a szennyet, ne hall-
gasd a bűn kínálkozását! 

Isten szól hozzád, figyel-
meztet! Lehet, még nem tanultad 
meg felismerni ezt a hangot. Le-
het, hogy még benned nagy a zaj, 
a zavar és nem vagy képes meg-
különböztetni Isten szavát a többi 
hangtól. Isten Szent Lelke meg-
tanít téged, hogyan ismerd fel és 
értsd meg hangját, beszédét, meg-
tanít kiszűrni a zavaró hangokat. 

A munkahelyi káromkodá-
sok, a tisztátalan ének, zene, a 
pletykák, a bűnre csábító kíná-
latok, a hazugság, a rettegtetés 
hangja, a gyalázkodás és meg-
alázás hangja mind zavaró, és 
rossz hatással van életvezeté-
sünkre. De ha már ismered Isten 
hangját, felismered a szót és azt 
az üzenetet, amit Isten mond ne-
ked, akkor jó a hallásod, és ki tu-
dod szűrni a hamis és bűnre csá-
bító hangokat. De vigyázz: ne 
szakadjon meg a kapcsolatod az 
Úrral! A sátán nagyon ravaszul 
tudta és tudja csűrni-csavarni a 
szót! Figyelj és légy csendben! 
Várj türelmesen, mert Isten fe-
lel a kérdéseidre, imáidat meg-
hallja és válaszol, csak várj! S 
ha nem válaszol azonnal, a hall-
gatása is válasz. Neki terve van 
az életeddel. Lehet, hogy még 
nem érted, nem világos előtted 
az út, amelyen vezet, de bízzál 
Benne! Soha nem hagyta az Úr 
népét, gyermekeit tanácstala-
nul, bizonytalanságban. Tanul-
mányozd az igét, Isten szavát, 
beszédét, ismerd meg jobban az 
Ő vezetését! Ha szól, ha hallod 
hangját, válaszolj Neki: „Szólj 
nekem, Uram, mert hallja a Te 
szolgád! Légy készen a válasszal 
és élj engedelmes életet. 

Tanulj meg gyönyörködni 
az Úr szavában, ízlelgesd az ige 
édes ízét! Figyelj a Szentlélekre, 
mert Ő vezet!

Köszönöm, Atyám, Istenem, 
hogy Te mindig szóltál az embe-
rekhez. Köszönöm, Szentlélek Is-
ten, hogy vezetsz és tanácsolsz. 
Ó, segíts nekem figyelmes életet 
élni, hogy felismerjem időben a 
Gonosz zavaró, csábító hangját 
és tudjak ellenállni! Szólj, Uram, 
mert hallja a Te szolgád! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A nagycsaládosok ifi klubjában

A lovasíjászok nyomdokaiban
Vendéglátóinknak köszönhe-

tően a lovak és a lovaglás termé-
szetével kapcsolatosan szakszerű 
elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel gazdagodott a csapat. 

Ezután a résztvevők az 
íjászkodással ismerkedhettek. 
A gyakorlat megmutatta, hogy 
a tartásszög, az ujjak helye az 
íjtesten, a betöltés, a célzás és 
a lövés pontossága, a kifejtett 
erő, a fegyelmezettség, a dél-
ceg testtartás mellett az önbi-

zalom is meghatározza a lövés 
sikerességét. Mindent egybe-
vetve, a résztvevő fiatalok ez 
alkalommal a lovak és az íjak 
segítségével találkozhattak ön-
magukkal, lehetőséget kaptak 
arra, hogy szorongásaikat ke-
zükbe vegyék, és bizonyítsák 
„kicsinyhitű” önmaguknak, 
hogy többre képesek annál, 
mint amit feltételeztek. 

Köszönet a megvalósulásért a 
Magyar Kormánynak és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

KRSz

– Hogyan mutatkozna be?
–  M é r n ö k e m b e r ,  é p í -

tőmérnök  vagyok ,  i l l e tve 
borászkodom is. Ez utóbbi 
minőségemben a Szent Ven-
cel Borrend alapító tagja, illet-
ve főpohárnoka, a Kárpátaljai 
Magyar Vállalkozók Szövetsé-
gében a turisztikai és borásza-
ti tagozatnak, valamint a Kár-

pátaljai Magyar Turisztikai Ta-
nács borászati tagozatának va-
gyok a vezetője.

– Tudom, hogy édesapja pin-
cemester volt – akkor bizonyá-
ra Önnek is a vérében lehetett a 
borászkodás szeretete…

– Hát, nem egészen így indult 
ez… A Kaszonyi Középiskolában 
végeztem, s amikor pályaválasz-
tás előtt álltam, két szakma nem 
vonzott semmiképpen: szőlész-
borász és pincér nem szerettem 
volna lenni! A Jóisten bizonyára 
megmosolyogta ezt az elhatáro-
zásomat, mondván: fiam, úgyis 
az lesz, amerre majd én terellek! 
Nem árulok el nagy titkot azzal, 
ha elmondom – neki lett igaza…

– Bár építőmérnök lettem, 
végül édesapám, Jakab Já-
nos nyomdokaiba léptem, aki 
a Beregszászi Szovhozüzem 
kaszonyi pincészetében volt 
pincemester. Odahaza – akkor 
még Kaszonyban – volt sző-
lőnk, pincénk a hegyen, így bo-
runk is. Édesapám mindig hí-
vott, hogy segítsek neki hol a 
hordót kimosni, hol a prést elő-
készíteni. Tőle tanultam meg, 
hogy a borhoz csak alázattal 
szabad viszonyulni. Az alapokat 
tehát mellette tanultam meg… 
Abban az időben mindössze két 
szakkönyvem volt, mostanra, 
hála Istennek, sokkal, de sok-
kal több!

– Aztán, immár bereg-
szászi lakosként is folytatta a 
borászkodást…

Jakab Sándor Trianon Cuvée-je

Egy különleges bor, egy 
különleges történet

A trianoni békediktátum a világ magyarságának igazi fájdalma, 
amely mély nyomokat hagy minden nemzedék lelkében. Immár 
száz esztendeje annak, hogy meghozták e mérhetetlenül igazság-
talan döntést, amiről manapság különösen sok szó esik. Arról vi-
szont szinte egyáltalán nem, hogy 1920. június 4-én is születtek de-
rék magyar emberek. Egyikükről, Jakab Jánosról kérdeztük fiát, a 
beregszászi Jakab Sándort, aki beszél a munkájáról, a kettős cen-
tenáriumról, illetve egy különleges borról is.

– Igen. Az Ardai-hegyen előbb 
a kolhoztól béreltünk egy szőlő-
ültetvényt, s a termés egy részét 
a gazdaságnak kellett beszolgál-
tatni. Ott már valamivel nagyobb 
volumenben foglalkoztunk a sző-
lővel és a borral édesapám se-
gítségével. Halálát követően vi-
szont már önállóan kellett folytat-
ni a megkezdett munkát… Meg-

jegyezném, hogy már Beregszász-
ban éltünk, amikor az első helyi 
borfesztiválon aranyérmet nyer-
tem az egyik borommal. Akkor 
odajöttek hozzám a kaszonyiak, 
gratuláltak, de megjegyezték: 
Sándor, ezt az aranyérmet nem te 
kaptad – ezt édesapád kapta! Na-
gyon kedves és megható dolog 
volt ez a részükről… Egyébként 
vallom, hogy a tapasztalat mel-
lett roppant fontos a folyamatos 
tanulás is egy borász számára. Jó-
magam például közel hetvenéves 
fejjel a Szent István Egyetem sző-
lész-borász szakmérnöki másod-
diplomás képzésében végzem a 
harmadik szemesztert.

– Édesapjáról mondana né-
hány szót?

– 1920. június 4-én született 
Beregardóban. A beregszászi ma-
gyar gimnázium befejezését kö-
vetően elkerültek Alsóvereckére, 
ahol az ottani körjegyzőségen 
volt segédjegyző. Tudni kell róla, 
hogy nagyon szép kézírása volt. A 
cseh érában már a gimnázium ru-
szin tagozatán kellett érettségiz-
nie. A háború után Kaszonyban 
dolgozott a helyi pincészetben, 
amely a Beregszászi Szovhoz-
üzem kirendeltsége lett. Érde-
kességként megemlíteném, hogy 
a helyiek csak „Sámpány”-ként 
emlegették ezt a pincészetet. Az 
a helyzet, hogy a magyar idők-
ben a budafoki  pezsgőgyár-
ba szállították a kaszonyi hegy 
Furmint, Bakator és Szerémi 
zöld szőlőinek borából készített 

pezsgőalapborokat, hogy iga-
zi champagne készüljön belő-
lük. Édesapám közben elvég-
zett egy borászati tanfolyamot 
is, s pincemester lett. Ő tehát 
nem vitte tovább édesapja, az 
én nagyapám, Jakab Sándor 
szakmáját, aki kovácsmester-
ként kereste kenyerét hosz-
szas inaskodást, tanulmányo-
kat követően. A Magyar Kirá-
lyi Államvasutaknál dolgozott 
ő. Aztán jött Trianon, s vele a 
cseh éra. Mivel a vasútnál, ál-
lami munkán volt, ezért köte-
lezték, hogy tegye le a cseh 
közhivatalnoki esküt – ő azon-
ban karakán magyar ember lé-
vén megtagadta ezt, ami miatt 
elbocsátották. Történt ez úgy, 
hogy öt saját gyermeke mellett 
egy árván maradt rokon gyer-
meket is neveltek…

– Ha már szóba került a bé-
kediktátum: Ön tudatosan ké-
szült ennek századik évfordu-
lójára, mégpedig nem is akár-
hogyan!

– A családunk számára 
öröm és szomorúság ez a cen-
tenárium, hiszen száz éve szü-
letett édesapám, illetve pont 
azon a napon következett be a 
magyarság legnagyobb tragé-
diája… Már az év elején ér-
lelődött bennem a gondolat, 
hogy valami módon meg kel-
lene emlékezni mindkét év-
fordulóról. Az ötletet az adta, 
hogy a főiskolai bálra készül-
ve elgondolkodtam azon, mi-
ként lehetne valami különle-
gességgel kirukkolni – ekkor 
jött a gondolat, hogy ezúttal 
egy Trianon Cuvée-t készítek 
és palackozok, s ezt ajánlom 
fel nyereményként a bál tom-
boláján. A gondolatot tett kö-
vette, így készült el a bor, még-
pedig – ahogy manapság diva-
tos szavakkal mondják – limi-
tált szériában: minden egyes 
palack címkéje meg van szá-
mozva. Ez az ital nem kerül 
értékesítésre, csak ajándéko-
zásra, ugyanis sokkal többet 
jelent számunkra!

– Milyen borokból készült e 
különleges ital?

– Hű a nevéhez, hiszen az 
elszakított nemzetrészekre jel-
lemző szőlők borait házasítot-
tam. A Furmint az egyik, amely 
Magyarországot, a Felvidéket, 
illetve Kárpátalját is képviseli, 
a másik, a Bakator, amelynek 
Érmellék a hazája, s onnan ter-
jedt el Magyarország több bor-
vidékére, a harmadik a Szerémi 
zöld, amely a Szerémségből 
származik. Feleségemmel, Nó-
rával, e különleges bor révén 
egyrészt szerettük volna kife-
jezni, jelképezni, hogy össze-
tartozunk, hogy megmaradunk 
magyarnak, bárhová is sodort 
bennünket a történelem viha-
ra. Megmaradunk, mint aho-
gyan mindmáig élnek, terem-
nek, kiváló bort adnak azok a 
szőlőfajták, amelyekből a Tri-
anon Cuvée készült… Aki ezt 
megkóstolja, érezheti az elsza-
kított nemzetrészekre jellem-
ző ízeket, megélheti az össze-
tartozás csodás érzését most, 
az anyaország kormánya által 
meghirdetett nemzeti összetar-
tozás évében. Hiszem eközben, 
hogy egyetlen más nemzetet 
sem bántunk azzal, hogy tuda-
tosítjuk, hogy kimondjuk: lelki-
leg együvé tartozunk! Másrészt 
pedig, ahogy már elmondtam, e 
borral szerettem volna tiszteleg-
ni a száz éve született édesapám 
emléke előtt is.

Kárpátaljaszeretlek.hu 
(Az interjút 

Bíró László készítette)
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Sokszínű, sokszólamú, izgalmas világ
Nagyszőlősi grafikusművészek kiállítása a beregszászi konzulátuson

A meghívott vendégeket és a 
jelenlevő művészeket Beke Mi-
hály András első beosztott konzul 
köszöntötte, aki annak a remé-

nyének adott hangot, hogy hama-
rosan megszűnik az ilyen kiállítá-
sok kamara jellege, s mint ahogy 
tette a korábbiakban, a konzulá-
tus Munkácsy Mihály kiállító-
terme minden korlátozás nélkül 
tudja majd fogadni a látogatókat. 

A Nagyszőlős és vidéke gra-
fikusainak munkáit szemlélve 
megállapíthatjuk, hogy a sok 
művészi szépség és alkotói út-
vonal ugyanúgy békésen megfér 
egymással, ahogyan a különbö-
ző itt élő nemzetek évszázadok 
óta egymást tisztelve, egymással 
békében és közös munkálkodás-
ban élnek és dolgoznak együtt, 

kezdte megnyitó beszédét Szilágyi 
Mátyás főkonzul. A közös munka 
alkotó közösséggé emeli az eltérő 
nyelvi és kulturális hátterű, ámde 
együtt élő és dolgozó művészeket. 
És mint tudjuk, a művészet közös 

nyelve hidat épít a más-más nyel-
ven beszélő, gondolkodó, de a szé-
pet és a jót egyaránt, s egymásban 
is meglátó emberek között. Meg-
győződésem, hogy az itt kiállított 
művek magas színvonala a bátor, 
nagyszabású grafikai megoldások-
nak köszönhetően bármelyik fővá-
ros galériáiban is helyet kaphatná-
nak. A főkonzul arról is tájékozta-
tott, hogy a jelenlegi kiállítás, az ed-
digiekkel egyező módon, szintén lá-
togatható lesz egyének és csoportok 
számára a konzulátus titkárságára 
beérkező egyéni telefonos megke-
resések révén. 

Az intézményvezető külön kö-

szönetet mondott Tóth Mártá-
nak, a nagyszőlősi Galéria tulaj-
donosának kurátori munkájáért, 
és azért, hogy tevékenységével 
ennek a rendezvény létrejöttét is 
elősegítve hozzájárul a kárpátaljai 
művészeti élet életben tartásához.

Tóth Márta, a kiállítás kuráto-
ra nemcsak az itt kiállító hat mű-
vész munkáit jellemezte, de szólt 
az alkotók eddigi pályájáról, törek-
véseikről, s arról is, hogy miként 
állnak helyt a hétköznapok során. 

A kiállító művészek nevében 
Marinics Sándor, illetve Havrilo 
Marianna mondott köszönetet a 
beregszászi magyar külképvise-
letnek a nagyszerű bemutatkozá-
si lehetőségért. 

A kiállításon Havrilo Ma-
rianna designer-grafikus, a 
Nagyszőlősi Bartók Béla Mű-
vészeti Iskola rajztanára, Tegze 
Margarita, a nagyszőlősi rajz-
képzés megalapítója, Marinics 
Sándor nagyszőlősi pedagógus, 
Kosztya Valentina fancsikai fes-
tő és grafikus, Aljona Sztaszjuk, 
a Sáradi Művészeti Iskola igaz-
gatója, valamint Diana Dobos-
Broda, a Nagyszőlősi Gyermek 
Művészeti Iskola tanára alkotása-
it tekintheti meg a közönség akár 
személyesen, akár virtuális for-
mában az internet segítségével. 

A tárlat megnyitóján Szarvadi 
Beáta, a Nagyszőlősi Bartók 
Béla Művészeti Iskola tanárá-
nak hegedűjátékában gyönyör-
ködhettünk. 

Kovács Elemér

Immáron egy év telt el azóta, 
hogy végső búcsút vettünk egy 
olyan embertől, aki a család, a 
barátok mellett a közösségre is 
figyelt, lokálpatriótaként szív-
ügyének tartotta szülővárosa 
felvirágoztatását.

Pfeifauf József Beregszász-
ban született, s a városához mind-
végig hű maradt. A Kossuth Lajos 
Középiskolát ezüstéremmel fe-
jezte be, majd egyetemi végzett-

séget szerzett. Szülővárosában a 
műszergyárban mesterként kezd-
te a munkát és főtechnikusi be-
osztásig vitte. De mindig is önál-
ló vállalkozásról álmodott. S nem 
csak álmodott, de mindent meg is 
tett annak megvalósításáért. Ami-
kor lehetőség nyílott rá, munka-
társaival, barátaival 1993-ban 
megalapította az EcotradeInfo 
Ltd. jogelődjét, a Tourinfo válla-
latot. A lelkes csapat nagy elán-
nal vágott bele a közös munkába.

Pfeifauf József nagyon a kor 
embere volt, minden idegszá-
lával érezte annak lüktetését. Ő 
volt az, aki egy lépéssel mindig 
előbbre járt a többieknél, meglát-
ta a jövő lehetőségeit, s az újabb 
meg újabb kihívások továbblé-
pésre inspirálták. Amikor arra 
volt szükség, cége a határon át-
menő áruk vámolását szervezte, 
majd valutás boltot nyitott, vagy 

Egy éve nincs közöttünk

Pfeifauf Józsefre emlékezünk
a máig működő gyorsfényképé-
szetet indította el, ahol öt perc 
alatt elkészültek az igazolványfo-
tók. Amikor a múlt század kilenc-
venes éveinek elején megnyílt a 
magyar főiskola – szakdolgoza- 
tok, diplomamunkák gépelését, 
kötését vállalták… A korral ha-
ladni kell, vallotta meggyőződés-
sel. Így a városban az elsők kö-
zött épített ki internet hálózatot… 
És hosszasan lehetne sorolni azo-

kat a tevékeny-
ségeket, ame-
lyekben élen 
járt. 

De Pfeifauf 
József nem csu-
pán a vállalko-
zás terén tarto-
zott az élvonal-
ba. Sokat tett a 
köz érdekében 
is. Képviselő-
ként, frakció-
vezetőként két 
cikluson át se-
gítette a városi 
tanács munká-
ját. Ötleteinek 
tárháza szin-
te kifogyhatat-
lan volt. Szívü-
gyének tekin-
tette a Vérke 
rendezését, s 
ehhez nemcsak 
elméletben, de 

gyakorlatilag is hozzájárult egy 
szakasz megtisztításával. Első-
ként kezdeményezte a városban 
lakóközösség megalapítását. Te-
vőlegesen támogatta a sztáliniz-
mus áldozatainak beregszászi em-
lékművének tervezését, harangjá-
nak felállítását, s nevéhez fűződik 
a Pro Urbe-díj alapítása is. 

Pfeifauf József a Beregszászi 
Szent Vencel Borlovagrend ala-
pító tagja, a vidékünkön egye-
dülálló kezdeményezés, a vállal-
kozók báljának egyik szervező-
je. De támogatott minden olyan 
ötletet, amely a város közösségé-
nek szellemi és gazdasági gyara-
podását szolgálta, segítette a tehet-
séges fiatalokat… Mindezek mel-
lett szerető férj, apa, nagyapa volt. 

Hálával, jó szívvel és tiszte-
lettel emlékezünk rád, kedves Jó-
zsef! Nyugodj békében!

Barátaid

A Beregsomban élő Nagy 
Csaba kertészmérnök már több 
mint tíz éve foglalkozik zöld-
ségtermesztéssel. Családi vállal-
kozásában egészséges, jó minő-
ségű zöldségek találhatóak, me-
lyeket nagy odafigyeléssel gon-
doz. Vele beszélgettünk sikerek-
ről, tervekről.

– Hogyan indult a vállal-
kozása?

– Kisgyermekként is szeret-
tem a kertben tölteni szabad-
időmet, és nagymamám kony-
hakertjét mindig csodálkoz-
va figyeltem, miként fejlőd-
nek keze munkája nyomán a 
növények. Magyarországi di-
ákmunkák alkalmával megfo-
galmazódott bennem az az el-
határozás, hogy én saját szü-
lőföldemen akarom kamatoz-
tatni a megszerzett tudásomat, 
és csak itt, Kárpátalján szeret-
nék családot alapítani, és egy 
saját vállalkozásba belevágni. 
Kertészmérnöki hallgatóként 
már 2004 tavaszán belevág-
tam a szabadföldi zöldségter-
mesztésbe. 2007-ben megháza-
sodtam, 2008-ban és 2015-ben 
megszülettek a gyermekeim. 
Ezek a pillanatok meghatáro-
zóak voltak az életemben, és 
megerősítettek abban, hogy jó 
az az irány, amelyet diákéveim 
alatt kijelöltem. Feleségem és 
a szüleim is mindig támogatták 
elképzeléseimet, s így ez a vál-
lalkozás családi vállalkozássá 

Beszélgetés Nagy Csaba kertészmérnökkel

Egészséges zöldségek itthonról  
A mezőgazdasági ágazat fellendítéséhez nagyfokú eltökéltség, kitar-
tás és tenni akarás szükséges. Ha valaki szabadfölfi zöldségtermesz-
tésre adja a fejét, vagy fóliaházat épít, annak a szeszélyes időjárással is 
szembe kell néznie, s ha egészséges, vegyszermentes zöldségeket akar 
termelni, a kártevők elleni biológiai védelemről is gondoskodnia kell.

nőtte ki magát, immár 16-ik éve.
– Hogyan emlékszik a kezde-

tekre?
– A vállalkozásunk kezdetén 

mindig akadtak nehézségek, mi-
vel szabadföldön ki voltunk téve az 
időjárás viszontagságainak. Elsőd-

leges célunk volt, hogy fólia alatt 
folyatódjon a termelés, s kihasz-
nálva a primőr zöldségek iránti na-
gyobb keresletet, fűtéssel láttuk el 
a fóliasátrainkat, így a bevételünk 
nagy részét kénytelenek voltunk 

visszaforgatni a vállalkozásunkba. 
De így biztosabbá vált a termesz-
tés, és ezzel a vállalkozásunk fenn-
maradása is. Családi vállalkozásban 
dolgozni nem mindig egyszerű, de 
a felmerülő problémáinkat közösen, 
együttes erővel oldjuk meg.

– Emellett egy igen különleges 
növényt, batátát is termesztenek.

– Így igaz. A batáta termesz-
tése feleségem ötlete volt. Há-
rom éve jött egy lehetőség, ami-
kor is egy tanulmányi út keretében, 
Ásotthalomra elutazva, betekintést 
nyerhettünk a batáta termesztésé-
nek fortélyaiba. Közösen úgy dön-
töttünk, hogy belevágunk eme cso-
dálatos növény termesztésébe és 
Kárpátalján való meghonosításába. 

Úgy gondoltuk, hogy mindenkinek 
ismernie kellene a batáta (édesbur-
gonya) jótékony hatásait. Renge-
teg jótékony hatása van. Fogyaszt-
hatják cukorbetegek, diétázók, test-
építők, kisbabák, illetve mindenki, 

aki az egészséges életmód mellett 
dönt. Készíthető belőle krémleves, 
főétel, köret és még desszert is. Az 
édesburgonyán kívül foglalkozunk 
még uborka (saláta és konzerv), pa-
radicsom, korai burgonya, téli ká-
poszta termesztésével.

– És mindezt egészséges, kör-
nyezetkímélő módon.

– Természetesen. Mindig is fon-
tos volt számunkra, hogy csak és ki-
zárólag egészséges zöldségekkel lás-
suk el vevőinket. Ezért a termelés so-
rán, ha szükség is volt növényvédel-
mi szerekre, odafigyeltünk arra, hogy 
rövid várakozási idejű készítménye-
ket használjunk, maximálisan be-
tartva az élelmezési előírásokat. De 
amint lehetőség nyílt itt, Kárpátalján 
is a biológiai növényvédelem adta 
lehetőségekre, elsők közt tértünk át 
mi is immár második éve a haszná-
latukra. Jelenleg a Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány falugazdásza-
ként is minden gazdát arra buzdítok, 
hogy próbálják elsajátítani ezt a ter-
mesztési technológiát, mert egész-
ségesebb, hatékonyabb, környezet-
kímélőbb és nem utolsó sorban költ-
ségkímélőbb, mint a hagyományos 
kémiai növényvédelmi eljárás.

– Mint minden, ez az ágazat is 

fejlesztésre szorul. Milyen ter-
vek vannak ezzel kapcsolatban?

– Elsősorban az árukínála-
tunkat szeretnénk bővíteni. Az 
idei évben megtapasztaltuk, hogy 
a marketing és az értékesítés te-
rén még van mit fejlődnünk. A 
terveink közt szerepel még egy 
értékesítési weboldal létrehozá-
sa is, amellyel lehetőség nyíl-
na a termékeink házhoz szállí-
tására is. Ezzel minél több vá-
sárlót szeretnénk elérni. Jelen-
leg Beregsomban vagyunk meg-
találhatóak. Néhány beregszá-
szi boltban és a környező falvak 
ABC-iben kaphatóak terméke-
ink, de természetesen igény sze-
rint megrendelésre is szállítunk.

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Azt, hogy a nehézségeket 
átlépve és maga mögött hagyva, 
a kitűzött céljait szem előtt tart-
va, nem „siránkozva” kitartó, lel-
kiismeretes munkával előbb vagy 
utóbb a befektetett munka és ener-
gia megtérül. És igenis vannak 
Kárpátalján is lehetőségek, hogy 
elképzeléseiket megvalósíthas-
sák, csak meg kell találni azokat!

Kurmay Anita
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A levéltetvek a szaporodás 
nagymesterei: évente 10-12 nem-
zedékük is megszülethet, így az 
egész tenyészidőszakban figyel-
met követelnek. Még az ürülékük 
révén is terjeszkednek, ugyanis az 
általuk kibocsátott nagy cukortar-
talmú mézharmat sok apró rovar 
kedvenc tápláléka. Nagy fogyasz-
tói a hangyák, amelyek bizonyos 
fajai még meg is „fejik” a tetve-
ket (azaz nyomogatják, „gyom-
rozzák” őket), hogy minél több 
mézharmathoz jussanak. Más fa-
jok pedig – szoros együttélésben 
a tetvekkel – szabályosan védik 
és terjesztik őket. További kelle-
metlen adalék, hogy a mézharma-
ton megtelepedhet a korompenész 
nevű gomba, amelytől megfeke-
tednek a hajtásvégek, és elvesz-
tik fotoszintetizáló képességüket. 

A borsfű és csalánlé
A levéltetvek ellen hatéko-

nyan véd a felszívódó és az érin-
tőlegesen ható növényvédő sze-
rek keveréke. A biotermesztésben 
eredményes a csalánlével végzett 
permetezés, 1-2 hetente végezve 
a nagy fertőzési hullám idején. A 
borsfű mint társnövény a legha-

Hangyák a kertben és a lakásban
Nem lelkes a szakember, ha a levéltetvekről kell írnia, pedig igen-
csak „hálás” téma, hiszen nincs az a kert, ahol ne találkozna a gaz-
da e hivatlan vendégekkel. Ez a legnagyobb népességű kártevő, szá-
mos faja különböző színekben és formákban ölt testet, s közös vo-
násuk, hogy szívó kártevők, elsősorban a növények rügyeinek, friss 
hajtásainak édes nedvét szívogatják. A levelek ettől eltorzulnak, a 
fonák felé sodródnak, növekedésük leállhat, ami terméskieséssel 
is járhat. Tetézi a bajt, hogy – mintegy „mellékesen” – több száz 
féle vírust is terjesztenek, amelyek ellen nincs hatékony védeke-
zés. A meleg, párás tavasz különösen kedvez a terjeszkedésüknek. 

tásosabban tartja távol a tetveket 
(például a babtól). 

A hangyák nagyjából hasonló 
szerepet töltenek be a kertben, mint 
a szántóföldeken a varjak, amelyek 
sok rovart pusztítanak el, de kárt is 
okoznak az elfekvő és a csírázó bú-
zaszemek kiszedésével.

A hangyák a gyümölcsfákon, 
a zöldségféléken, a díszbokrokon 
és a rózsatöveken akkor jelennek 
meg, ha azokon levéltetvek is van-
nak. Ha azt látjuk, hogy a növénye-
ken a hangyák le-fel korzóznak, ak-
kor biztosak lehetünk abban, hogy 
ott levéltetű károsít, szívogatja a 
leveleket.

A hangyák szimbiózist építettek 
ki a levéltetvekkel: masszírozzák a 
tetvek potrohát; ennek a hatására a 
tetvek több mézharmatot választa-
nak ki, amit a hangyák táplálékul 
használnak fel.

Az intenzívebb mézharmat-ki-
választáshoz viszont a levéltetvek 
több nedvet szívnak el a növények-
től, tehát kártételük fokozódik. Igaz 
viszont, hogy a hangyák sokszor 
megtámadják „teheneiket” és el-
pusztítják a levéltetveket.

Olykor megragadják őket a pot-

rohuknál fogva, és más – még 
egészséges, fertőzetlen – nö-
vényre hurcolják át, és ezzel ter-
jesztik a levéltetveket. Még na-
gyobb a baj, ha a levéltetvek ví-
rusfertőzött növényről az egész-
ségesre kerülnek, mert akkor a 
vírusos betegség is terjed.

Ahol a hangyák megjelen-
nek, ott fel kell készülni a levél-
tetvek elleni védekezésre. Erre a 
célra igen jó szerek állnak ren-
delkezésünkre; ilyenek a Bi 58, 
a Flibol E, az Unitron 40 EC, a 
Decis 2,5 EC, a Chinetrin 25 EC, 
a Piretrin stb.

A kerti ágyásokban, a gyep-
ben levő hangyabolyt a legegy-
szerűbb széttúrni, és rovarölő 
szerrel lepermetezni. Ezt több-
ször is meg kell ismételni, mert 
csak azok a hangyák pusztulnak 
el, amelyeket közvetlenül ért a 
permetlé, de ezek is elmásznak, 
és valahol a föld alatt szívódik 
fel testükben a halálos méreg. 
Helyettük más hangyák jön-
nek a felszínre; ezeket csak is-
mételt permetezéssel lehet el-
pusztítani.

Nagyobb baj, ha a lakásban 
találunk hangyákat. Őket rend-
szerint az ételhulladék csalo-
gatja, ezért a legbiztosabb vé-
dekezés ellenük a tisztaság! 
Ne legyen a lakásban por, el-
hullott ételmaradék, kenyér-
morzsa stb.

A kamrát gyakran ki kell ta-
karítani! Ha az alapos takarítás 
nem segít, akkor használják a 
Combat nevű hangyairtó szert, 
amely a háztartási boltokban sze-
rezhető be.

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta

– A párás júniusi napokat 
megélve, megszenvedve valószí-
nűleg kevesen emlékeznek már 
a hűvös májusra. 

– Ha mást esetleg igen, a kis-
kerttulajdonosok azt való-
színűleg nem felejtették 
el, hogy milyen keserve-
sen eredtek meg a május 
hónap elején kiültetett pa-
lánták – kezdi beszélgeté-
sünket Fedinisinec Erzsé-
bet, a Beregszászi Mete-
orológiai Állomás vezető-
je. – Ez nem véletlen, mi-
vel a legszebbnek mondott 
hónapunk idén nagyon is 
hidegre sikeredett. Mun-
katársaimmal tíznapon-
ként összegezzük az át-
laghőmérséklet mutatóit, s 
ezekből az adatokból kide-
rül, hogy azok legalább há-
rom fokkal elmaradnak az 
ilyenkor szokásostól. Ami 
ugyan nem tűnik soknak, 
de mégis… Talán még in-
kább beszédes, ha beszá-
molok róla, hogy nyolc olyan na-
pot regisztráltunk a múlt hónap-
ban, amikor a levegő hőmérsék-
lete éjszaka 4 fok alá süllyedt. A 
sajátos negatív rekord pedig má-
jus 13-án következett be, amikor 
is hajnali 4 órakor a földfelszín 
közelében mínusz 2 fokot mér-
tünk. A környező településeken 

Meteorológia: sok a szélsőség

Akár a trópusokon
Június első felében a Kárpát-medence lakói joggal érezhették úgy, 
hogy a trópusokon megszokott időjárás köszöntött be náluk is: 
minden nap, illetve minden másnap eleredt az eső. S hogy a meleg 
égövi fíling még inkább erősebb legyen, az égi áldás gyakran vil-
lámlásokkal kísért heves zivatarok – amolyan helyi trópusi viha-
rok – formájában érkeztek. Így aztán nem meglepő, hogy időjá-
rásunkat továbbra is a szélsőségek jellemzik leginkább. A levegő 
páratartalma szintén szélsőséges tartományban regisztrálható. A 
80% feletti értékek számunkra igencsak szokatlanok. Az ilyenkor 
jellemző fülledtség sokaknál levertséget okoz. 

élők visszajelzéséből tudom, hogy 
ekkor fagyott meg a már kiültetett 
korai paradicsom egy része. A mí-
nuszokat megsínylette a szépen zöl-
dellő korai burgonya is. A hideg na-

pok, ha nem is ilyen rekordokkal, 
folytatódtak később is.

– De szóljunk az aranyat érő 
májusi esőről.

– Arra egészében nem lehet 
panaszunk, mivel 55 milliméter-
rel zárt a hónap. Különösen annak 
fényében lehetünk elégedettek ez-
zel a csapadékmennyiséggel, ha 

tudjuk, hogy az április a maga 
6 milliméterével negatív rekor-
dot döntött. A szélsőséges időjá-
rás itt érhető igazán tetten, meg 
ott, hogy május közepén tíz na-
pon át alig hullott mérhető csa-
padék. Ezt növényeink szintén 
erősen megszenvedték. 

– Ebből a szempontból jú-
niusra igazán nem panaszkod-
hatunk.

– Így igaz. Június 8-án példá-
ul 24 óra alatt 41 mm-t regiszt-
ráltunk, ami jóval több, mint egy 
félhavi átlag. S azóta is egymást 
követik a kiadós záporok, felhő-
szakadások, amihez úgy tűnik, 
hozzá kell szoknunk. Ami pedig 
a méréseket illeti, már most, a hó-
nap felénél járva 80 mm-nél tar-
tunk, ami jóval felülmúl egy átla-

gos havi mennyiséget. Az év ele-
je óta 270 mm égi áldásban volt 
részünk, ami szintén fölötte van 
az utóbbi évek átlagának. 

A gazdák ezekben a hetek-
ben abban reménykednek, hogy 
a nagyobb jégesők elkerülnek 
bennünket. 

Kovács Elemér

– Magam sem hittem volna, 
hogy 15-20 éves öreg meggy-
fákon is komoly károkat okoz 
ez a kór – állítja Bodnár István 
nagybaktai kertészmérnök, ál-
landó szaktanácsadónk. – De 
most a környező falvakat járva 
ezzel kellett szembesülni.

– Eddig úgy tudtuk, hogy a 
moníliagombák szaporodásá-
nak leginkább a párás idő ked-

vez. Ezzel szemben az idei áp-
rilis nagyon száraz volt.

– Ez így igaz, ám az is tény, 
hogy azokban a hetekben haj-
nalonként igencsak lehűlt a le-
vegő, a harmat, s a nyomában 
képződő pára sok helyen a kora 
délelőtti órákban is megmaradt, 
ami úgy tűnik, elegendőnek bi-
zonyult a gombaspórák gyors 
szaporodásához. Az a sokéves 
tapasztalat, hogy a magára ha-
gyott gyümölcsfákon egyre in-
kább eluralkodik a betegség, s 
még egy ilyen nem túl csapadé-
kos tavaszon is rengeteg kóroko-
zó szaporodik el rajtuk. 

– Mi a teendő?
– Aki azt szeretné, hogy 

Idén is tarolt a monília

„Leforrázott” meggyfák
Sokan a kemény tavaszi fagyokkal magyarázzák, hogy meggyfá-
jukon tavasszal egész hajtások száradtak el, amelyek most úgy 
néznek ki, mintha leforrázták volna őket. Pedig ez a legtöbb eset-
ben annak a következménye, hogy kedvelt gyümölcsfájukat meg-
támadta a monília. Ez egy igen veszélyes gombabetegség, amely 
egyre gyakrabban nem csupán a termés nagy részét viszi el, de a 
hajtások jelentős részét is képes elpusztítani. 

meggyfái kiegyensúlyozott ho-
zamokkal örvendeztessék meg, 
annak bizony meg kell szervez-
ni azok védelmét. Nem hagyha-
tó ki az őszi és a tavaszi lemo-
só permetezés, amit őszibarack-
fáink mintájára a rendelkezésre 
álló réztartalmú szerek valame-
lyikével végzünk. Tavasszal, vi-
rágzás kezdetén pedig Fundazolt 
szórunk ki, majd a beavatkozást 

a virágzást követően megismé-
teljük. Természetesen ilyenkor 
használhatunk más készítményt 
is (Dithane, Orthocid), a lényeg, 
hogy ne hagyjuk magára növé-
nyeinket. 

– Mi legyen az elszáradt haj-
tások sorsa?

– Ezeket feltétlenül távolítsuk 
el és mihamarabb égessük el. Vé-
gezetül hadd mondjam el, hogy 
a meggy az egyik legértékesebb 
gyümölcsünk, óriási vitaminfor-
rás, mely megfelelő gondozás 
mellett kiegyensúlyozott hoza-
mokkal örvendeztet meg bennün-
ket. Semmiképpen sem szabad le-
mondani róla. 

Eszenyi Gábor

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete 2020 
márciusában meghirdette az 
Önellátó Nagycsalád Projekt-
jét, amely keretén belül élelmi-
szercsomag kiosztásának lehe-
tőségére is sor került. (Koráb-
ban – mint arról lapunk is be-
számolt, az azt igénylők ha-
szonállatokat vehettek át. A 
szerk.)

Az egyesület elnökségének 

Élelmiszerutalvány a 
nagycsaládosoknak

döntése alapján kész csomagok 
helyett 1500 hrivnya értékben 
levásárolható utalványokat osz-
tottunk tagcsaládjainknak júni-
us 1–15. között. Az utalványo-
kat Beregszászban, Balazséron, 
Tiszaújlakon, Salánkon és Mun-
kácson lehetett kiváltani az egye-
sület által kijelölt boltokban. 

Összesen 120 család élt ezzel 
a lehetőséggel. 

Szedlák Eszter
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A burgonya – most jelen-
tek meg tömegesen – kicsit kés-
ve – a burgonyabogár lárvái. Sok 
termelő úgy gondolja, hogy mi-
kor a burgonya virágzik, utána 
már nem kell védekezni a boga-
rak ellen. Ez egy téves felfogás, 
és rá lehet fizetni. A burgonyát 
az egész vegetációs időszak alatt 
mindig védeni kell a lárvától. Kü-
lönös figyelmet kell fordítanunk a 
vegyszerek (rovarölőszerek) he-

Halaszthatatlan tennivalók

A burgonya és a szabadföldi 
zöldségek védelme

Az utóbbi napok heves esőzése, amely egyébként nagyon kellett a 
növényeknek, sok problémával állította szembe a termelőket. De 
ez mindig így van, mint tudjuk a gyakorlatból, a meleg csapadé-

kos időjárás, ami lényegében nélkülözhetet-
len a növények jó fejlődéséhez, mindig prob-
lémákkal ütközik. Arra gondolok, hogy ilyen-
kor szinte járványszerűen terjednek a beteg-
ségek és a kártevők. Ez egyébként a természet 
szerves része, ami fenntartja a biológiai egyen-
súlyt is. Ezúttal a tennivalókról szeretnék írni, 
hogy mi ilyenkor a feladatunk, hogyan tudjuk 
hatékonyan megvédeni a növényeinket a kár-
tevőktől és kórokozóktól.

lyes megválasztására. Például tilos 
használni kétszer a vegetációs idő-
szakban egyforma kémiai össze-
tételű rovarölőszereket. Ha példá-
ul először Aktarát használtunk (2 g 
10 liter vízhez), a másik permete-
zéskor már csak más kémiai össze-
tételű rovarölőszert használunk, pl.: 
Confidor Maxit (1 gr 10 liter víz-
hez). Ezt azért tesszük, hogy meg-
őrizzük a rezisztencia (megszo-
kás) kialakulását a kártevőknél. 

(Már kaptam olyan visszajelzése-
ket, hogy egyes rovarölőszerek el-
vesztették hatásukat.)

A csapadékos időjárás meghoz-
ta a burgonya egyik legveszélye-
sebb betegségét, ami napok alatt 
(2-3) elpusztítja a növényeket – ez 
a fitoftóra vagy „burgonyavész”. 
Hasonló tünetei vannak még az 
alternáriának is, ez egy másik gom-
babetegség. Mind a két gombabe-
tegség ellen rendelkezésünkre áll 
több gombaölőszer, amelyek haté-
konyan védik a burgonyát e beteg-
ségek ellen: Ridomil Gold, Acrobat, 
Curzate, Reusz, Infinitó stb. A 
gombaölőszereket is úgy használ-
juk, hogy mindig más kémiai ösz-
szetételű szert használunk a rezisz-
tencia megelőzésére. 

Ugyanezek a gombatörzsek tá-
madják meg a paradicsomot, így 
ugyanezekkel a vegyszerekkel tu-
dunk védekezni itt is, mint a bur-
gonyánál. 

A kártevők közül különösen az 
uborkán terjednek rohamosan a tet-
vek és atkák, illetve a tripsz jelen-
létére gondolok ilyenkor. A tetvek 
és a tripszek elleni védekezéséről 
már korábban is írtam. Az új hatás-
mechanizmusú rovarölőszerek ha-
tékonyak a kártevők elleni véde-
kezésben, kivéve az atkákat. Az at-
kák elleni védekezést az atkák meg-

jelenésekor azonnal el kell kez-
deni speciális rovarölőszerekkel, 
amelyekről már említést tettünk 
előző cikkünkben. Ne ismétel-
jük évről évre ugyanazokat a hi-
bákat, hogy nem helyesen hasz-
náljuk az atkaölőszereket s ezért 
nem érjük el azt a hatékonyságot, 
amit várunk! Újra ismételném, 
hogy ugyanazt az atkaölőszert 
csak egyszer használhatjuk a ve-
getációs időszakban! Ezt gya-
korlatilag mindig megszegjük, 
és ezért a következő években 
az atkaölőszerek már nem ha-
tásosak. 

Az atkák ellen, hogy hatéko-
nyan tudjunk védekezni, ne fe-
lejtsük el, hogy az atkaölőszerek 
kontakthatásúak. Ez azt jelenti, 
mivel az atkák a levelek fonák ol-
dalán élősködnek, ezért úgy kell 
permetezni, hogy a vegyszer a le-
vél hátsó oldalát érje, érintkezze-
nek a kártevővel. Másképpen ha-
tástalan lesz a vegyszer használa-
ta. Ezt csak háti motoros perme-
tezőgéppel lehet elérni.

Telefonszámom nem válto-
zott, kérdéseikkel fordulhatnak 
hozzám bármikor, szívesen vála-
szolok Önöknek. Elérhetőségem: 
0503723469 és 0975166318.
Novák András, a Terra Dei 

szaktanácsadója

Hová ültessünk? Az édesbur-
gonya a 20–25 cm mélyen jól 
megmunkált, laza szerkezetű ho-
moktalajokat kedveli, de a közép-
kötött, kötött talajokban is ered-
ményesen termeszthető. A terü-
let kiválasztásakor a jó talajszer-
kezeten kívül fontos szempont 
még, hogy árnyéktól mentes terü-
let mellett döntsünk. Ültetés előtt 

a talajmegmunkálással egyszerre 
dolgozzuk be az alaptrágyát, és 
ekkor fontos megejtenünk egyes  
talajlakó kártevők elleni talajfer-
tőtlenítést is, mert ezek elősze-
retettel fogyasztják a batáta édes 
gumóját, sok kárt okozva a ter-
melőknek. A palántákat előre ki-
jelölt (kihúzott) sorokba, vagy ki-
emelt ágyásokba (bakhátakba), 
1 méteres sor és 30 centiméteres 
tőtávolságra ültetjük. A bakhátas 
megoldások előnyösebbek abból 
a szempontból, hogy formásabb 
gumók fejlődnek, és könnyebb 
ősszel a betakarításuk. A bakhá-
takat takarhatjuk még fekete fó-
liával, ez a gyomok ellen nyújt 

Az édesburgonya ültetéséről
Folytatva korábban elkezdett cikksorozatunkat, szeretnénk az 
édesburgonya, vagy másik ismertebb nevén 
a batáta ültetése körül felmerülő kérdéseket 
alaposabban kielemezni olvasóinknak. Mint 
azt már sokan tudják, ezt a növényt gyöke-
reztetett hajtásokról, palántákról szaporít-
juk. A kiültetést megelőző 10–12 hétben kell 
az átteleltetett gumókat hajtatni, gyökerez-
tetni és edzetni, hogy minél erősebb hajtáso-
kat, palántákat kapjunk. 

nagy segítséget, de ebben az eset-
ben, a nyári záporok okozta plusz 
csapadék mennyiségből nem tud a 
növényünk ,,profitálni”, így az év 
folyamán sűrűbb öntözésekre lesz 
szükség. 

Mikor ültessünk? Az édesbur-
gonya ideális ültetési ideje május 
második fele, miután megszűn-
nek az éjszakai fagyok. Mivel a 

batáta egy kiemelkedően meleg 
igényes növény, a huzamosabb 
ideig tartó hideg éjszakákat nem 
tolerálja. Ilyen kivételes esetek-
ben, mint az idei rendkívül hi-
deg májusi időjárás, érdemesebb 
az ültetést 1–2 vagy akár 3 hét-
tel is kitolni, mindaddig, amíg 
az éjszakai minimum hőmérsék-
let el nem éri az optimális 10–15 
0C-ot, ilyenkor a növényeink in-
tenzív gyökeresedésnek és fejlő-
désnek indulnak, behozva vala-
melyes késést.

Milyen palántákat ültessünk? 
Jelenleg vidékünkön 3-4 külön-
böző fajta édesburgonya termesz-
tésével találkozhatunk. Ezek szín-

ben, ízben, formában, lombozat-
ban és tenyészidejükben is külön-
böznek egymástól, de tápanyag-
tartalmukat tekintve minimális az 
eltérés közöttük.

A palánták gyökerük fejlett-
ségi szintjét tekintve különböző-
ek lehetnek. Ültetésükkel kap-
csolatban megoszlanak a véle-
mények és a termelői tapasztala-
tok. A termelők egy része a gyö-
kér nélküli dugványokat, vagy a 
minimális gyökérrel rendelke-
ző palántákat részesíti előnyben, 
mondván, a helyben (talajban) ki-
alakított gyökérzetek szebb, for-
másabb gumókat nevelnek. Más 
termelők viszont a gyökeres (sejt-
tálcás) palántákra ,,esküsznek”, 
és állítják, hogy ezek a palánták 
hamarabb fejlődésnek indulnak, 
könnyebben átvészelik az ülte-
tés utáni stresszt, és ezzel akár 
3-4 héttel is lerövidülhet a növé-
nyek tenyészideje. Ahhoz, hogy 
ebben a vitás kérdésben dönteni, 
választani tudjunk, saját magunk-
nak kell kitapasztalni azt, hogy a 
mi éghajlati és talajadottságaink-
hoz mérten melyik az a techno-
lógiai változat, amelyikből a le-
hető legjobb minőségű és meny-
nyiségű termést tudjuk kihozni. 
Mindhárom fejlettségű palánta 
esetében elengedhetetlen az ülte-
tés utáni beiszapoló öntözés, ez-
zel bebiztosítva a nagyobb mér-
tékű foganást.

Milyen mélyre ültessünk? 
Az ültetést kis területeken leg-
gyakrabban ültetőfával, ültető 
vassal („furkó”-val) végezzük. 
A palánta gyökérzeti fejlett-
ségétől függetlenül az ültetés 
mélysége kb. 10-13 cm. Fon-
tos, hogy legalább 2-3 nódusz 
(levélhónalj) a földfelszín alá 
kerüljön. Ugyanis ezekből a 
hónaljakból képződnek később 
azok gyökerek, amelyek a sze-
zon folyamán elszíneződve, 
majd megvastagodva adják a 
termést, azaz batáta gumókat, 
nóduszonként kb. 2-4 db-ot.

Ezt követően már nincs más 
dolgunk, mint az, hogy az ültetés-
től a betakarításig gyommentesen 
tartsuk a területünket és kellő víz-
mennyiséggel lássuk el az édes-
burgonya palántákat.

Nagy Csaba 
falugazdász,

Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány

A jelenségnek többféle oka is 
lehet!

Ezek közül a leggyakorib-
bak:

1. A poloskaszagú szilvada-
rázs nősténye a megterméke-
nyült szilvavirágok magházába 
rakja a tojásait. Ezekből lárvák 
kelnek ki és belülről fogyaszt-
ják a gyümölcskezdemény húsát. 
A fertőzött gyümölcsök egy idő 
múlva, még zölden lehullanak, 
ezeket felhasítva erősen polos-
kaszagúnak érezzük.

2. Zölden hullanak le a szil-
vamoly által megtámadott gyü-
mölcskezdemények is.

3. Bőséges virágzás és jó 
megtermékenyülés után a gyü-
mölcsök egy részétől a fa meg-
szabadul. Ezt nevezzük termé-
szetes gyümölcsritkulásnak.

4. Súlyos baj az, amikor a szí-
nesedő szilvák hullanak le. Ezt a 
szilvavírus (Sharka-vírus) fertő-
zése okozza. Ez a vírus igen gya-
kori a hazai szilvafák – különö-
sen a Besztercei szilvafák – kö-
zött és a betegség (a levéltetvek 
útján terjedve) a fiatal fákat is 
megfertőzi. 

Miért hullatja a 
szilvafa az éretlen 

gyümölcseit?

A beteg fák könnyen felismerhetők arról, hogy a lombozatuk nem 
élénkzöld, hanem tompán szürkés árnyalatú, a levelek olyanok, 
mintha porosak lennének. A vírusfertőzött szilvafákat minél előbb 
ki kell vágni!

Amikor a fürtök érni kezdenek, a szőlőjét szerető gazda kétség-
beesve tapasztalja, hogy egyes tőkék fürtjeinek bogyóin vastag, 
szürke penészgyep jelent meg. 

Ez a szürkerothadás, amely csapadékos időben okoz különö-
sen nagy termésveszteséget, ezért a megelőzésben nagy jelentősé-
ge van a hajtásválogatásnak, a kacsozásnak és a tetejezésnek. Rög-
tön a bogyók kifejlődése után kell ellene megkezdeni a permete-
zést gombaölőszerrel. Minthogy a gomba elsősorban a sebeken ke-
resztül jut a növény szöveteihez, ezért jégverés után haladéktalanul 
permetezni kell.

A szürkerothadás jelentős kárt okozhat a szamóca-, a málna- és 
a hagymaültetvényekben is.

Hogyan védjük meg a szőlőfürtöket 
a szürkerothadástól?

A lótücsök (Gryllotalpa vulgaris) igen kellemetlen kártevő a 
kertben.

Főként ott jelenik meg és ott szaporodik el, ahol sok gyomnö-
vény van és a talaj nagy mennyiségű szerves anyagot (el nem bom-
lott istállótrágyát) tartalmaz. Kedvenc tartózkodási helyei a palán-
tanevelő meleg- és 
hidegágyak, a fólia-
sátrak és a növényhá-
zak; jelenlétét a talaj 
felszínéből kidombo-
rodó, tekervényes já-
ratok jelzik.

A lótetvek válo-
gatás nélkül rágják a 
zsenge zöldségek és 
virágok gyökereit, sőt 
gyakran kiforgatják a 
földből a növényeket.

A lótetű ellen Ló-
tetű Arvalinnal lehet eredményese védekezni. A növényvédő szert 
ferdén megfaragott nádvesszővel célszerű a friss járatokba juttatni. 
Kávéskanalat ne tessék használni erre a célra!

balintgazda.hu

Hogyan védekezhetünk a lótücsök 
kártétele ellen?



Csütörtök Június 25.

Köszöntjük Vilmos, Vilma nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 22.

Köszöntjük Paulina nevű olvasóinkat!

Kedd Június 23.

Köszöntjük Zoltán, Szidónia nevű olvasóinkat!

Szerda Június 24.

Köszöntjük Iván nevű olvasóinkat!
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04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
12:05 Fókusz
13:30 A tanár

Magyar filmsor.
14:40 Bosszú

Török filmsor.
15:40 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
22:05 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:40 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:40 Autogram
01:15 Harry Potter és 

az azkabani fogoly
Angol-am. kaland-
film

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

Magyar fikciós sor.
11:25 Mintaapák

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

Különkiadás 1.
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
22:55 Magánnyomozók
00:00 Családi Titkok
01:00 Doc Martin - 

Különkiadás 1.
Angol filmsor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Tények Este
03:25 Csapdába csalva

05:50 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!
08:05 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
08:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Az új vadon - A 

természet nagy 
csodája egy kis 
országban

14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Agatha Raisin
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

21:25 A tengeralattjáró 
Német tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:20 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:05 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:50 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:40 Rúzs és selyem
02:10 Mesterember
02:40 Magyar Krónika
03:15 Unió27
03:35 Summa

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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Görögkatolikus 

szent liturgia
11:25 Mozogj otthon!
11:35 Haszontalanok

Magyar tévéjáték
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
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Charlie 70
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Charlie 70
02:15 Haszontalanok

Magyar tévéjáték
03:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve

04:45 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

07:00 Kosárlabda 
közvetítés

08:25 Góóól
08:55 Labdarúgó 

közvetítés
10:45 Labdarúgó 

közvetítés
12:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:05 Labdarúgó 

közvetítés
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:55 Téli olimpia - 

Jégkorong
19:30 Góóól2
20:30 Labdarúgó 

közvetítés
22:35 Magyar sikerek 

az olimpiákról
00:45 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:05 Fókusz
13:30 A tanár

Magyar filmsor.
14:40 Bosszú

Török filmsor.
15:40 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 Briliáns csapda

Am. akciófilm
01:35 Édesítő
02:05 CSI: A 

helyszínelők
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 - 

Különkiadás 2.
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
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:45 Doc Martin - 

Különkiadás 2.
Angol filmsor.

01:45 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:30 Tények Este
03:10 Csapdába csalva

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Az új vadon - A 

természet nagy 
csodája egy kis 
országban

14:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:30 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:35 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:35 Rúzs és selyem
02:10 Mesterember
02:40 Magyar Krónika
03:20 Esély
03:40 Család'20

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 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Református 

magazin
10:35 Evangélikus 

riportok
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Burok

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
18:05 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
21:35 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:15 Burok

Tévéfilm
03:40 Magyar elsők

04:55 Labdarúgó 
közvetítés

06:45 Téli olimpia - 
Jégkorong

09:10 Góóól2
10:10 Labdarúgó 

közvetítés
12:05 Jövünk!
12:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:05 Magyar sikerek 

az olimpiákról
15:25 Góóól2
16:30 Téli olimpia - 

Jégkorong
18:30 Fradi Tv
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
23:00 Fradi Tv
23:30 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
12:05 Fókusz
13:30 A tanár

Magyar filmsor.
14:40 Bosszú

Török filmsor.
15:40 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

23:20 Rendes fickók
Am. akcióvígjáték

01:40 Édes Otthon
02:15 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

03:10 CSI: A 
helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 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
22:50 Magánnyomozók
23:55 Családi Titkok
00:55 Doc Martin

Angol filmsor.
01:55 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:40 Tények Este
03:20 Csapdába csalva

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!
08:20 Mámoros szerelem

Spanyol telenovella
09:05 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Az új vadon - A

természet nagy 
csodája egy kis 
országban

14:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:40 New York-i 
történetek
Angol játékfilm

23:40 Kenó
23:45 Szabadság tér ́ 89
00:25 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:00 Új idők, új dalai
02:25 Rúzs és selyem

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 Család'20
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Kérdések a 

Bibliában
11:10 Tanúságtevők
11:35 Mozogj otthon!
11:50 A Hanákné ügy

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

Kronika
13:50 Ecranul nostru
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
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 Ridikül
22:30 Örvényben
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:45 A természet 

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

Tévéfilm

05:25 Labdarúgó 
közvetítés

07:20 Téli olimpia - 
Jégkorong

09:15 Labdarúgó 
közvetítés

11:15 Szabadidő
11:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:15 Labdarúgó 

közvetítés
14:10 Fradi Tv
14:40 CHI – A belső erő
15:10 Téli olimpia - 

Jégkorong
17:35 Aranyoroszlánok
18:10 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:45 Labdarúgó 

közvetítés
20:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:05 Fókusz
13:30 A tanár

Magyar filmsor.
14:40 Bosszú

Török filmsor.
15:40 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:50 Doktor Murphy

Am. filmsor.
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:15 Szuperzöld
00:50 KölyökKalauz
01:25 ÉletmódKalauz
01:55 Cápák között
03:05 CSI: A 

helyszínelők
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
22:40 Magánnyomozók
23:45 Családi Titkok
00:45 Doc Martin

Angol filmsor.
01:45 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:30 Tények Este
03:10 Csapdába csalva

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:50 Napi áhítat
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:00 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:45 Gasztroangyal
17:40 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Csak színház 
és más semmi
Tévéfilmsor.

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:05 A kincs
Román filmvígjáték

23:30 Kenó
23:35 Hideg napok

Magyar filmdráma
01:15 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:55 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:50 Rúzs és selyem
03:15 Magyar gazda
03:40 Kék bolygó

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 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Útravaló
10:20 Isten kezében
10:45 Útmutató
11:15 Mozogj otthon!
11:30 A bunda

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-

Adria
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 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Örvényben
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:40 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
02:20 A bunda

Tévéjáték
03:40 Magyar elsők

 

04:45 Labdarúgó 
közvetítés

06:40 Téli olimpia - 
Jégkorong

09:00 Góóól
10:00 Labdarúgó 

közvetítés
11:55 Forma-1 legen-

dák: Alain Prost
12:40 CHI – A belső erő
13:10 Aranyoroszlánok
13:45 Labdarúgó 

közvetítés
15:40 Pecatúra
16:05 Strandkézilabda
16:30 Lendület
17:00 Röpte
17:30 Labdarúgó 

közvetítés
19:30 Góóól2
20:30 Labdarúgó 

közvetítés
22:30 Labdarúgó 

közvetítés
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A műsor és a kezdési 
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sának jogát minden 
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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 17. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:05 Fókusz
13:30 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:40 Bosszú

Török filmsor.
15:40 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:15 Halálos fegyver
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:15 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

01:10 Profi a konyhámban
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:45 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:20 Amerika legvicce-
sebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 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
22:55 Magánnyomozók
00:00 Családi Titkok
01:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:00 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:45 Tények Este
03:25 Magánnyomozók

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Életkerék
07:15 Öt kontinens
07:50 Napi áhítat
08:00 Mozogj otthon!
08:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Tengerek, város-

ok, emberek
14:00 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Gyilkosságok
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:05 Róma ege alatt
Olasz életrajzi film

23:50 Kenó
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

05:00 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 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:00 EtnoKlub
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:35 Mai hitvallások
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Vidám elefántkór

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

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

operamesék
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz

04:40 Strandkézilabda
04:55 Múlt és Jelen egy

időben
05:25 CHI – A belső erő
05:50 Labdarúgó 

közvetítés
07:45 Góóól
08:40 Labdarúgó 

közvetítés
10:35 Labdarúgó 

közvetítés
12:30 Pecatúra
13:00 Lendület
13:30 Röpte
14:00 Labdarúgó 

közvetítés
15:55 Golf magazin
16:25 Puskás 

Akadémia
17:00 Téli olimpia -

Jégkorong
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:00 Labdarúgó 

közvetítés
23:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
01:10 Pecatúra

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

05:00 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:30 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

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

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:25 Ház a tónál
Am. romantikus film

15:20 Castle
Am. krimisor.

17:00 Castle
Am. krimisor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Egyik kopó, 
másik eb
Am. akcióvígjáték

21:00 Kutya hideg!
Am. kalandfilm

23:35 Összeláncolva
Am. thriller

01:40 Házikaranténban
Magyar kisjátékfilm

01:45 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:45 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:15 Családi Titkok
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
09:45 Trendmánia
10:20 Bitter magazin
10:50 SzÉpítők
11:25 Poggyász
11:55 Miért éppen 

Minnesota?
Am. romantikus 
vígjáték

13:55 Valami Amerika
Magyar vígjáték

16:25 Columbo
Am. krimi

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

Am. akció-kaland-
film

22:30 Drágán add 
az életed!
Am. akciófilm

01:25 Terminátor - 
Megváltás
Am.-angol-német 
akciófilm

03:15 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:55 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:20 Napi áhítat
07:30 Mozogj otthon!
07:45 Térkép
08:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:55 Divat & dizájn
09:25 Nálatok, laknak

 állatok?
Tévéfilmsor.

10:00 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 Vuk
Magyar rajzfilm

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

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

Winnetou
Kalandfilmsor.

21:20 Hullámok hercege
Angol romanti-
kus film

23:25 Kenó
23:30 Csak színház és

más semmi
Tévéfilmsor.

00:25 Diagnózis
Lengyel tévéfilmsor.

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

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
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Opera Café
07:30 Püspökkenyér
07:55 Evangélium
09:05 Gasztroangyal
10:00 Rejtélyes 

XX. század
10:25 Öt kontinens
10:55 Mozogj otthon!
11:05 Rákóczi hadnagya

Magyar történel-
mi film

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

lia vetélkedő
14:20 Család-barát 

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

a családi talkshow
18:00 Mit főzzünk ma?
18:10 Mit főzzünk ma?
18:25 Angi jelenti
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:30 Szőke Duna - Van 

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

Magyar rajzfilm
03:35 Magyar elsők

05:40 Téli olimpia - 
Jégkorong

07:35 Puskás Akadémia
08:05 Bringasport
08:25 Szabadidő
08:55 Kékek
09:20 Labdarúgó 

közvetítés
11:15 Forma-1 legen-

dák: Ayrton Senna
12:05 Golf magazin
12:35 Forma-1 legen-

dák: Alain Prost
13:25 Labdarúgó 

közvetítés
15:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:45 Téli olimpia - 

Jégkorong
18:10 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:45 Labdarúgó 

közvetítés
20:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:50 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés

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

05:00 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:30 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:10 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

09:40 Teleshop
10:35 A Muzsika TV

bemutatja!
11:05 Édes Otthon
11:35 Szuperzöld
12:10 Profi a konyhámban
12:35 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

13:30 A kis szuperhős 
nagy álma

15:10 Harry Potter és a 
Főnix Rendje
Am.-angol kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

19:45 Excsajok szelleme
Am. vígjáték

21:35 Sherlock Holmes 
2. - Árnyjáték
Am. akcióvígjáték

00:00 Kémvadászok - A 
szolgálat kötelez
Angol akciófilm

02:05 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:00 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

04:40 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami család

10:30 Több mint 
TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

11:05 Super Car
11:35 Életmódi
12:10 OtthonTrend
12:40 StartupBörze
13:15 Tucatjával 

olcsóbb 2.
Am. családi vígjáték

15:15 James Bond
Am. akciófilm

18:00 Tények
18:50 Pixel

Am. sci-fi-vígjáték
21:00 Az 5. hullám

Am. sci-fi thriller
23:20 A fogoly

Kanadai krimi
01:50 Poligamy

Magyar romantikus 
vígjáték

03:10 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

03:50 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Mozogj otthon!
06:50 Balatoni nyár
08:05 Az utódok 

reménysége
08:30 Unitárius magazin
09:00 Református is-

tentisztelet Ko-
máromból

10:00 Református 
ifjúsági műsor

10:05 Evangélikus 
ifjúsági műsor

10:15 Görögkatolikus 
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:20 Így szól az Úr!
10:30 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus 

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:25 Antoine de Saint-

Exupery, az utol-
só romantikus

14:20 Édes anyanyelvünk
14:30 Kárpáthy Zoltán

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó sorsolás
17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
19:40 Katharina meg-

oldja - Az újra-
kezdés
Romantikus film

21:20 A tábornok lánya
Angol bűnügyi film

23:10 Kenó
23:15 A merénylet - 

Szarajevó 1914
Német történelmi film

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
06:40 Esély
07:00 Világ
07:20 Multiverzum
07:50 Mesterember
08:15 Noé barátai
08:40 Operatőrmesék
09:05 Önök kérték
10:00 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:25 Térkép
10:55 Mozogj otthon!
11:05 Valahol Európában

Magyar filmklasz-
szikus

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

lia vetélkedő
14:15 Herman Ottó 100 

- MME 40, avagy 
a természetvéde-
lem hajnala

15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
16:50 Novum
17:20 Családmeséink - 

a családi talkshow
17:55 Mit főzzünk ma?
18:20 Divat & dizájn
18:50 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Keresztesek 

egykor és ma
22:35 Szőke Duna - Van

élet a városon túl
23:30 Hagyaték

05:00 Téli olimpia - 
Jégkorong

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

közvetítés
10:45 M4 Sport: 

Asztalitenisz
11:00 Asztalitenisz ma-

gyar csapatbaj-
nokság

13:15 M4 Sport: 
Asztalitenisz

13:35 Kékek
14:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:45 M4 Sport: 

Asztalitenisz
15:00 Asztalitenisz ma-

gyar csapatbaj-
nokság

17:30 M4 Sport: 
Asztalitenisz

17:50 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

18:30 Góóól2
19:35 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
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5 szuper bőrmegújító tipp
A megfelelő előkészület nem csak azért fontos, hogy lelkünk job-
ban érezze magát, de azért is, mert bizony csúnyán beéghetnek a 
szennyeződések a bőrünkbe az első napsugarak hatásától.

1. Tavaszi megújulás a 
bőrnek

Bár a tavasz közeledte min-
denkit jókedvre derít, szerveze-
tünk mégsem ragyog annyira. 
Ilyenkor fáradtabbak vagyunk 

a kelleténél, a hosszú téli hó-
napok alatt szervezetünk leme-
rült. Bőrünk szárazabbá válik, 
a bőr anyagcseréje és keringé-
se is romlik, mivel a szerveze-
tünk tartalék üzemmódra kap-
csol. Ma már rengeteg arckeze-
lés közül válogathatunk, melyek 
segítenek, hogy arcbőrünk ismét 
ragyogó és feszes legyen. „Az 
egyik leghatékonyabb bőrmeg-
újító módszer a Biolifting, mely-
nek során akupunktúrás pontok-
ba juttatják be a bőrfiatalító ha-
tóanyagokat. A kezelés serkenti 
a bőr kollagén termelését, a bőr-
szövet tónusa javul, a ráncok ki-
simulnak. Az arc mindössze 20 
perc alatt kipihentté válik, visz-
szanyeri üde báját” – árulta el a 

bőrgyógyász-kozmetológus szak-
orvos.

2. Ne becsüld le a 
hidratáló krémeket!

A hidratáló krémek és pakolá-
sok nyáron ugyanolyan fontosak, 

mint télen, ám érdemes könnyebb 
készítményekre váltani. Egy trükk: 
keverj rózsavizet az általad használt 
krémbe, a benne található összete-
vők ugyanis regenerálják a bőrt, 
antibakteriális hatásúak, és ragyo-
góvá varázsolják a szem környékét. 
Ha száraz vagy érzékeny a bőröd, 
dobj fel egy hidratáló pakolást, le-
hetőleg válassz E- és C-vitaminos 
maszkot, így bőröd felélénkül, és 
ragyogó lesz.

3. Együk szépre magunkat!
A kellő mennyiségű zöldség-

gyümölcsfogyasztással és frissen 
facsart levekkel nagyszerű eredmé-
nyeket érhetsz el. Ha teheted, igyál 
naponta sárgarépalevet, a benne ta-
lálható karotin ugyanis segít, hogy 
a bőr gyorsabban és egyenletesen 

aranybarna legyen. Az étrended 
legyen tápláló és könnyű, az étke-
zések fele álljon nyers tápanyag-
okból. Használd ki a gyümölcsök 
előnyös tulajdonságait, az ana-
nászban lévő bromelint például 
már 1975 óta alkalmazzák, mi-
vel erős gyulladáscsökkentő, és 
fájdalomcsillapító, ezen kívül ez 
az enzim kiválóan használható az 
elhalt hámsejtek eltávolítására. A 
száraz bőr kezelésére és a ráncok 
eltüntetésére az ananászmaszk 

egyaránt tökéletes.
4. Testünk 

nagytakarítása
A leghatásosabb 

módszer a tisztítókúra. 
Ennek eredménye nem-
csak a kilókban, de köz-
érzetünkön és bőrünkön 
is megmutatkozik. A bőr-
tisztítást és a méregtele-
nítést elősegítheted sza-
unával, esetleg gőzfür-
dővel, ez ugyanis élén-
kíti a vér- és nyirokke-
ringést. Jó megoldás le-
het az is, ha forró gyógy-
növényes vizet készítesz, 
majd a gőz fölé hajolsz. 
Az étkezésekből lehető-
leg száműzd a finomított 
cukrot, és a szénhidráto-
kat, helyette válassz ás-
ványi anyagokban, vita-

minokban gazdag étrendet.
5. Vess véget a 
sápadtságnak!

Nagyon fontos, hogy vita-
minokkal és antioxidánsokkal 
lássuk el arcbőrünket. Érdemes 
külön nagy hangsúlyt fektetni a 
C-vitamin bevitelre külsőleg és 
belsőleg egyaránt. A C-vitami-
nos peeling és a biopeeling tö-
kéletes megoldást nyújthat, ha 
bőrünk tápanyagokra szomja-
zik. A biopeeling antioxidánssal 
tölti fel az arcbőrt, így segítve az 
ellenállóképességét, míg a C-vi-
taminos hámlasztás mindössze 
fél óra alatt fontos vitaminokhoz 
juttatja a bőrt, fokozza a hajszál-
erek regenerációját, és látványos 
hatást eredményez.

Tények és tévhitek a 
napégésről

Elterjedt tévhit, hogy a le-
égett bőrfelületet különbö-
ző tejtermékekkel, ecettel, 
vagy gyógynövényekkel ke-
zelni lehet.

A hűtőből éppen kivett tej, 
joghurt, vagy tejföl a hűsítő ha-
tása miatt nyújthat némi átmene-
ti enyhülést a felhevült, érzékeny 
bőrnek, de ez a hatás gyorsan el-
illan. Az ecetes borogatás az ér-
zőidegeket átmenetileg blokkol-
ja, ezért rövid ideig nem érez-
zük a fájdalmat, viszont a sa-
vas vegyhatás miatt az egyéb-
ként is égett bőrt irritálja, így a 
bőr károsodását tovább fokoz-
za. A házi pakolásokban alkal-
mazott – egyébként elfogyaszt-
va antioxidáns hatású – gyógynö-
vények pedig égett bőrön gyak-
ran allergizálnak, ezért nemcsak 
az égés okoz hólyagos tünete-
ket, hanem néhány nap múlva 
a kialakult ekcéma is. Az ilyen 
megoldások hosszú távon való-
jában csak súlyosbítják a meglé-
vő tüneteket.
Hogyan kezeljük a leégett 

bőrt?
Napégés után a legfonto-

sabb a bőr szöveteinek hű-
tése, amivel a hólyagok ki-
alakulása megelőzhető. Erre 

hűsítő tusolás, hideg vizes 
borogatás, hűsítő zselék al-
kalmazása a legjobb. A házi 
praktikák helyett válasszuk a 
gyógyszertárakban, drogéri-
ákban is beszerezhető, e cél-
ra kifejlesztett gyulladáscsök-
kentő készítményeket, melyek 
hidratálják a bőrt, segítik a 
hólyagok alatt a regeneráci-
óját és igazoltan felszívódó 
antioxidáns komponensekkel 
csökkentik a szöveti károso-
dást. Napégés után pedig né-
hány napig kerüljük a direkt 
napfényt, mivel az újdonkép-
zett bőr nagyon vékony és is-
mét gyorsan leéghet.
Létezik tökéletes napvédő?

A jelenleg kapható fényvé-
dők szinte minden igényt ki-
elégítenek. Érdemes ezek kö-
zül a minél kevesebb illat-
anyagot és színezéket tartal-
mazó készítményeket válasz-
tani, mivel a napvédő kré-
mek is allergizálhatnak. A 
leggyakoribb al lergének a 
p-aminobenzoesav (PABA), 
vagy különböző UV-szűrő kom-
ponensek lehetnek. Gyógyszer-
tárakban kaphatók olyan ter-
mékek, amelyek speciálisan 
fényérzékeny egyének számá-
ra vannak kifejlesztve. Fon-
tos szempont az is, hogy arca 
(fényvédő krém) vagy testre 
(naptej vagy spray) használ-
juk a napvédőt, illetve a kü-
lönböző bőrtípusokra is kap-
hatók optimális készítmények 
(száraz bőr, pattanásos vagy 
rosaceás bőr).

Milyen faktorszámot 
válasszunk?

Akik a napozás kezdetén elő-
ször megpirulnak, illetve az egé-
szen világos bőrűek, szőke vagy 
vörös hajú egyének és a gyere-
kek 50+ faktoros készítményt 
használjanak, mely egész nyá-
ron megfelelő védelmet nyújt. 
Akik néhány nap után egyenle-
tesen barnulnak tovább, fokoza-
tosan áttérhetnek 30-as faktor-
számú fényvédőkre. Sokan es-
nek abba a hibába, hogy pár nap 
alatt szeretnének napbarnított 
bőrszínt elérni és emiatt esetleg 
spórolnak a naptej használattal, 
vagy alacsonyabb faktorszámú 
készítménnyel igyekeznek gyor-
sítani az áhított bőrszín elérését. 
Egyik sem jó megoldás, azonna-
li hatás a bőr leégése, hosszútá-
von a bőr korai öregedése, rán-
cok megjelenése lehet a követ-
kezmény, emellett megnő a bőr-
daganatok kockázata is.

Aki napra megy, ne 
sminkeljen?

A jó smink önbizalmat ad, jó 
közérzetet, erről senkinek sem 
kell lemondania nyáron sem. 
Vastagon sminkben értelem-
szerűen nem indulunk strand-
ra, esztétikailag sem nyújt szép 

látványt az izzadtságtól, víztől 
megfolyt alapozó, vagy szemfes-
ték. Egyébként csak a napsuga-
rak miatt nem szükséges kerülni 
a sminkelést, sőt a színezett nap-
pali krémek, alapozók közt talá-
lunk UV-szűrős termékeket is, il-
letve a fényvédő krémek színe-
zett formában is elérhetők. Érde-
mes szakember tanácsát kérni a 
bőrtípusnak megfelelő készítmé-
nyek megválasztásához. Az ide-
ális termék egyben fényvédő is, 
megoldást nyújt a bőrhibák el-
fedésére, tartós és nem zárja el 
a pórusokat.
Ott is leéghetsz, ahol nem 

gondolod
Azt gondolnánk, hogy fény-

védelemre csak a parton van 
szükség, pedig a vízben is köny-
nyen leéghetünk. Az UV-fény 
– különösen a tiszta tengervíz-
ben – akár méterekig is lejuthat, 
ezért fontos, hogy úszás előtt is, 
az egész testfelületen használ-
junk napvédő krémet. Sokan fe-
hér pólóba bújnak, vagy öltöz-
tetik gyermeküket, így keresnek 
menedéket a déli órákban külö-
nösen erős napsugarak ellen. Dr. 
Garaczi Edinától azonban meg-
tudtuk, hogy csak sötét színű ru-
házatban lehetünk biztonságban 
a nap alatt, illetve a legideáli-
sabb, ha speciálisan erre a cél-
ra kifejlesztett, UV-szűrős ruhá-
val védjük bőrünket a leégéstől. 
Ne feledjük el az UV-szűrős nap-
szemüvegeket sem, a sok anya-
jeggyel rendelkező egyéneknél 
a szemben is előfordulhatnak 
pigmentfoltok.

5 trükk az egészséges hajért
Sokat tehetsz azért nap mint nap, hogy a hajad egészséges és csil-
logó maradjon. Ehhez csak pár apró szabályt kell betartani! Hogy 
pontosan miről van szó? Mondjuk!

Figyelj az étkezésre!
A haj 97 százalékát keratin 

alkotja. A fehérjékben, zöldsé-
gekben, gyümölcsökben gazdag 
étrend és az elegendő folyadék-

fogyasztás segíti elő a szerve-
zet megfelelő keratin termelé-
sét. Leginkább ezzel lehet a ha-
jat új erővel megtölteni.

Hagyd megszáradni!
Sokat  tehe tünk  ha junk 

egészségéért azzal is, ha hajmo-
sás után hagyjuk megszáradni 
természetes állapotában. Minél 
kevesebb fizikai behatás éri a 
hajat, annál jobb állapotú marad.

Hidratálj!
Hogy a hajunk egészséges és 

könnyen kezelhető legyen, fo-
kozottabban kell figyelnünk a 
hidratálására. Igyunk elég vizet 
és táplálkozzunk egészségesen. 

Ha ezt be tudjuk tartani, már-
is sokat tettünk hajunk egész-
ségéért.

Igenis fontos a hajvágás!
A haj egy hónap alatt nagy-

jából fél centit nő. Fontos, hogy 
3-4 havonta vágassunk a ha-
junkból, hogy erős és egészsé-
ges maradjon!

Nem szabad minden nap 
hajat mosni!

A túlzásba vitt hajmosás 
kiszáríthatja a hajat, mivel a 

természetes nedvességtartal-
mát is elvonja. Tartsuk szem 
előtt: még a legkímélőbb sam-
ponnal történő mosás is káro-
sítja valamelyest a haj állagát 
és a fejbőrt.
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Az öt lejárt okmányokkal rendelkező 
külföldi személyt a rendőrök fogták el, 
és jegyzőkönyvet állítottak ki a szabály-
sértésük miatt. Az illetékesek vizsgálják 
a vietnami állampolgárok Kárpátalján 
való tartózkodásának célját.

Június 10-én kijevi idő szerint körül-
belül 15:30 órakor a rendőrség munkatár-
sai Katlanfalu (Котельниця, Volóci járás) 
közelében a Kijev-Csap autóúton 5 viet-
námi állampolgárt fedeztek fel. A 23-25 
év közötti három férfi és két nő az M-08 
autóúton Katlanfalu irányába gyalogolt. 
A külföldiek nem tudták megmagyaráz-

Illegálisan tartózkodtak Kárpátalja területén 
külföldi személyek

ni tartózkodásuk okát, mivel nem beszél-
nek sem angolul, sem ukránul. Felmutat-
ták személyazonosító okmányukat, de az 
országban való tartózkodási engedélyük 
már lejárt.  Ez okból a tisztviselők a Volóci 
Kerületi Rendőrségre kísérték be a külföl-
dieket. A kihallgatás során kiderült, hogy 
Odesszából utaztak, s az ukrán fővárosba, 
Kijevbe akartak eljutni.

A polgárokat átadták az Ukrán Ál-
lami Migrációs Szolgálat Volóci kerü-
leti osztályának – olvashatjuk a Kárpát-
aljai Megyei Rendőrkapitányság hivata-
los honlapján.

Demicső településen június 8-án 17 óra 
körül egy női holttestre bukkantak a he-
lyi lakosok.

A nő a település melletti csatorna partján 
feküdt. Az áldozat személyazonossága egy-
előre ismeretlen. A rendőrség megvizsgálta a 

Holttestet találtak az Ungvári járásban
holttestet, de az előzetes szemle során erősza-
kos halálra utaló jeleket nem találtak. A halál 
pontos okát a boncolás fogja megállapítani.

Az ügyben tart a nyomozás, vizsgál-
ják az áldozat kilétét és halálának körül-
ményeit, írja a 0312.ua.

Az Állami Munkaügyi Szolgálat kár-
pátaljai kirendeltsége számolt be ar-
ról, hogy megyénk területén aktivizá-
lódtak a csalók.

A csalók tisztviselők nevében hív-
ják fel azokat a vállalkozókat, akik nem-
rég kapták kézhez engedélyeiket, és re-
gisztrálták őket a munkaügyi hivatalnál, 

Ezúttal a vállalkozókat célozták meg a csalók
s pénzt kérnek a különböző szolgáltatá-
sokért. A hivatal felhívja a vállalkozók 
figyelmét, hogy az említett okmányok 
regisztrációja és az engedélyek kiadá-
sa ingyenes.

Amennyiben hasonló ügyben kapnak 
hívást, azonnal értesítsék a hatóságokat, 
számol be a mukachevo.net.

A Munkácsi járásban egy 25 éves férfi 
rendszeresen meglopta falubelijeit, szá-
mol be a prozak.info.

A várkulcsai (Kljucsarka) lakost ed-
dig három magánportára való behatolás-
sal vádolják. Minden esetben elektronikai 
eszközöket, fémtárgyakat, háztartási kel-
lékeket lopott, majd a helyi piacon érté-
kesítette azokat. Egy hét alatt három lo-
pást követett el: egy 47 éves lakos ottho-

Rendőrkézre került egy tolvaj
nából laptopot, televíziót és tv-tunert tulaj-
donított el. Majd néhány nap múlva visz-
szatért és a fémkaput, illetve egyéb fém-
tárgyakat vitt magával. Egy másik portára 
éjjel hatolt be, s különböző háztartási esz-
közöket lopott.

A rendőrség büntetőeljárást indított 
az ügyben, vizsgálják, hogy köze van-e 
a férfinak más hasonló bűntények elkö-
vetéséhez.

Június 9-én 5 óra 29 perckor tűzesetről 
érkezett bejelentés a técsői járási tűzol-
tókhoz, írja a pmg.ua.

A telefonáló elmondta, hogy Irhócláz 
(Vilhivci-Lazi) településen a Sevcsenko 
utcában tűz keletkezett egy lakóházban. 
A dombói (Dubove) állami tűzoltóegység 
és a nyéresházai (Neresznica) helyi tűz-

A Técsői járásban két nő halt meg egy 
tűzesetben

oltó-alakulat közösen végezték az oltási 
munkálatokat. 6 óra 15 percre sikerült lo-
kalizálniuk, majd 6 óra 35 perckor teljes 
egészében felszámolták a tüzet mintegy 
28 négyzetméteren. Az oltás közben két 
női holttestet találtak a tűzoltók.

A rendőség vizsgálja a tűz keletkezé-
sének okait és körülményeit.

A baleset június 12-ére virradóan, kije-
vi idő szerint körülbelül két órakor tör-
tént az ungvári járási Kincseshomok 
(Холмок) településen.

A helyszínre kiérkezett rendőrök meg-
állapították, hogy a Fiát típusú gépkocsi 
sofőrje nem vette figyelembe az útviszo-
nyokat, nem választotta ki a biztonságos 

Részeg sofőr okozott balesetet 
Kincseshomokon

sebességet, és nekiütközött egy villanyosz-
lopnak – írja a mukachevo.net. Az is kide-
rült, hogy a sofőr ittas állapotban volt, vé-
rében 2,39 ezrelék alkoholt mért a szonda.

A járőrök végül közlekedési szabály-
sértésért és ittas vezetésért állítottak ki 
jegyzőkönyvet a férfi ellen, kinek továb-
bi sorsáról a bíróság dönt majd.

A rendőrök bíróság által engedélyezett 
házkutatást tartottak egy nagyszőlősi 
férfi házában. 

Június 11-én a Nagyszőlősi Kerületi 
Rendőrség munkatársai bíróság által enge-
délyezett házkutatást tartottak egy 27 éves 
nagyszőlősi férfi házában. A fiatalember 
ellen korábban kábítószerbirtoklás mi-
att indítottak eljárást. A férfi lakásában a 
tisztviselők marihuánát találtak. Az utób-
bi száraz formában történő tárolása mel-

Marihuánát termesztett egy férfi Nagyszőlősön
lett az illető különféle cserepekben ken-
dert termesztett, amelyeket később a kábí-
tószerfüggők számára kész keveréké dol-
gozott fel. Ezenkívül a nyomozók négy 
dohányzó eszközt foglaltak le. A tisztvi-
selők szakértői vizsgálatra továbbították 
a talált anyagokat.

Az ügyben illegális kábítószer-termesz-
tés miatt indítottak büntetőeljárást. Még 
tart a nyomozás – jelentette a Kárpátaljai 
Megyei Rendőrkapitányság sajtóosztálya.

Beregszászon letartóztatták azt a 49 éves 
magyarországi férfit, aki megpróbál-
ta elkerülni az általa elkövetett bűncse-
lekményekért járó felelősségre vonást. 

A rendőrök információt kaptak arról, 
hogy az Interpol által körözött 49 éves ma-
gyarországi férfi Kárpátalja területén buj-
kál. A lopást, csalást és jogellenes birtok-

Interpol által körözött magyarországi férfit 
fogtak el Beregszászon

lást elkövetett férfi megpróbálta elkerül-
ni a büntetést. A bűnözőt azonban június 
10-én letartóztatták Beregszászon, ideigle-
nes letartóztatásba helyezték és hamarosan 
kiadatják Magyarország rendőrségének. 

Tetteiért felelni fog a törvény előtt – ol-
vashatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőr-
kapitányság hivatalos honlapján.

A 26. fordulóban sem botlott az éllovas 
és címvédő Sahtar Donyeck az orszá-
gos élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban, így Pjatovék akár már a követke-
ző fordulóban matematikailag is bebiz-
tosíthatják újabb elsőségüket.

A donyeckiek a kijevi Olimpiai stadion-
ban léptek pályára a Kolosz Kovalivka ven-
dégeként, és Moraesnek a 48. percben esett 
találatával 1-0-ra legyőzték ellenfelüket.

Nagy feltámadást produkált a Dinamo 
Kijev Zaporizzsjában a Zorja Luhanszk 
vendégeként, hiszen szűk 20 perccel a 
vége előtt még a luhanszkiak vezettek 
Jurcsenkónak az 54. percben esett bünte-
tőgóljával. A 71. percben aztán Bujalszkij 
egyenlített, négy perccel később pedig de 
Pena találatával már vezettek is a főváro-
siak. A győzelmet Cihankov biztosította 
be a 96. percben.

A Minaj FC holnaputáni Ukrán Kupa-
elődöntős ellenfele javuló formáról tett tanú-
bizonyságot, és győzelmével megerősítette 
a BL-selejtezőt jelentő 2. helyét a tabellán.

A játéknap eredményei:  Zorja 
Luhanszk – Dinamo Kijev 1-3, Kolosz 
Kovalivka – Sahtar Donyeck 0-1, FK 
Mariupol – FK Vorszkla 1-1, Olimpik 
Donyeck – FK Lviv 2-0, FK Olekszandrija 
– Gyeszna Csernyihiv 1-5.

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt 
a Sahtar Donyeck 68 ponttal vezeti a ta-
bellát az 52 pontos Dinamo és az egyfor-
mán 49 ponttal álló Gyeszna és Zorja előtt.

***
Az OTP Bank Liga a 29. fordulónál 

tart, és könnyen elképzelhető, hogy mire 
a kedves sportkedvelő ezeket a sorokat ol-
vassa, akkorra már bajnokavatásra is sor 
kerül. Mindehhez annyi kell csupán, hogy 
a lapzártánk után, kedden este sorra ke-

Már a következő játéknapon bajnok 
lehet a Fradi és a Sahtar

rülő Honvéd – FTC rangadót megnyerje 
Szerhij Rebrov csapata…

A hétvégi játéknapnak amúgy is a Fra-
di volt a nagy nyertese, mivel pocsék já-
tékkal ugyan, de nyerni tudott a tartalé-
kosan felálló Kisvárda ellen, miközben 
a nagy rivális Mol Fehérvár az UTE el-
len vesztett újabb pontokat. A zöld-fehé-
rek meddő mezőnyfölényben játszottak 
ugyan, de igazi gólhelyzetet nem tudtak 
kialakítani a kisvárdai kapu előtt, és a 
Sigér által a 75. percben született győztes 
találat is úgy jött össze, hogy Minca ka-
pus alaposan bevédte a lecsúszott beadást.

Érdekesség, hogy szünet után a 
várdaiak soraiban három kárpátaljai lab-
darúgó is szerepelt: Viktor Hej mellett 
Abov Avetiszjannak és Vaszil Himicsnek 
is bizalmat szavazott Bódog Tamás ve-
zetőedző.

Az örmény származású Avetiszjan 
2014 óta, a kelet-ukrajnai konfliktus óta 
él családjával Beregszászban (azelőtt 
Donyeckben nevelkedett), az utóbbi évek-
ben pedig a kisvárdai sportiskolában fej-
lesztette tehetségét. Vaszil Himics pedig 
Pisztraházáról származik.

Visszatérve a fordulóra, a legnagyobb 
meglepetést a már kiesett Kaposvár okoz-
ta azzal, hogy három találattal verte a még 
a dobogóra is esélyes Diósgyőrt, míg a ki-
esés szélén táncoló Debrecen most sem 
tudott három pontot szerezni.

Eredmények: Mezőkövesd – Hon-
véd 1-2, FTC – Kisvárda 1-0, Debre-
cen – Puskás Akadémia 2-2, ZTE – Paks 
3-3, Kaposvár – Diósgyőr 3-0, Mol Fe-
hérvár – UTE 2-2.

A bajnoki tabellát 67 ponttal veze-
tő FTC előnye immáron 11 pontra nőtt a 
Mol Fehérvár előtt.

Néhány sorban
A tavalyi évhez hasonlóan, az idén is az 
FC Minaj kupaellenfele lesz a Dinamo Ki-
jev labdarúgó-csapata az Ukrán Kupában.

A fináléba kerülésért lapzártánk után, 
szerdán találkozik a két együttes a Minaj 
Arénában, ahol természetesen, óvintéz-
kedések miatt, most sem lehetnek nézők.

Az Olekszij Mihajlicsenko által irá-
nyított vendégeknek kedvezhet az a tény, 
hogy az élvonalbeli pontvadászat már há-
rom hete újraindult, és a fővárosiak egy-
re jobb formát mutatnak az utóbbi mérkő-
zéseken. Mindeközben a Vaszil Kobin ál-
tal vezetett kárpátaljai együttes több mint 
három hónapja nem játszott tétmérkőzést, 
mivel a másodosztályú pontvadászat újra-
indítására június 24-én kerül sor.

Ugyanakkor a vendéglátók bizako-
dóak, hiszen a továbbjutás sorsa egyet-
len mérkőzésen dől el, és szerdán akár a 
minajiak fel is boríthatják a papírformát.

***
A jövőben is a Danyi Gábor, Elek Gábor 
páros irányítja a magyar női kézilabda-vá-
logatottat – derül ki a kézilabda-szövetség 
(MKSZ) hivatalos közleményéből.

A Győri ETO és az FTC trénerének 
kapitányi megbízatása 2020. július 1-től 
2021. március 31-ig tart, de sikeres olim-
piai kvalifikáció esetén automatikusan 

meghosszabbodik 2021. augusztus 15-ig. 
Mint ismert, a decemberi világbajnokság 
után január elején az MKSZ felmentet-
te a munkavégzés alól Kim Rasmussent, 
helyét a női válogatott élén a Danyi Gá-
bor, Elek Gábor kettős vette át. Az edző-
párost március végéig, az olimpiai selej-
tezőig bízta meg a honi szövetség, ám a 
koronavírus közbeszólt: a győri tornát el-
halasztották. 

A nemzetközi szövetség (IHF) az-
óta kiírta az új időpontot (2021. már-
cius 19-től 21-ig), összhangban a jövő 
nyárra halasztott tokiói olimpiával. Az 
MKSZ úgy határozott, a folytatásban is 
a Danyi-Elek kettőst kéri fel a válogatott 
irányítására.

***
A labdarúgó NB I leendő újonca, a Bu-
dafoki MTE hivatalos honlapján közölte, 
hogy kölcsönszerződése után végleg szer-
ződtette Oláh Bálintot Mezőkövesdről.

A 25 éves középpályás 2018 nyarán 
érkezett kölcsönbe Budafokra, a klub szí-
neiben eddig 66 mérkőzésen lépett pályá-
ra, három gólt szerzett. Az NB I-be felju-
tó együttes hétfőn bejelentette, hogy vég-
legesítette Oláh Bálint szerződését, azt 
azonban nem közölte, hogy hány évre kö-
telezte el magát a korábban a DVTK-ban 
futballozó játékos.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség 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 szo-
ba kiadó diákok, egyedül-
állók vagy turisták részé-
re, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 
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 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. Csere is érdekel 3 
szobás felújított lakásra. Tel.: 
+38050-0596146. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Bereg-
szászban (Búcsú) a Geleji 
Katona István u. 12. szám 
alatt kertes ház bútoros-
tól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
+38099-6608338. 
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. 
Beregszászban a Munkácsi 
u. 24/3. szám alatt, közös ud-
varban, eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Mob.: 
050-5385374. 

lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában 3 szobás lakás eladó 
a második emeleten, önálló 
fűtéssel, internettel. Mob.: 
099-9070381. 
Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

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, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, felújí-
tása, sírok ápolása, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

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

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

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

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműves kollé-
gákat, kőműves brigádo-
kat, gipszkartonost, fes-
tőket, burkolókat. Szál-
lást díjmentesen bizto-
sítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri 
hazautazási 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). 

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

Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha 
telepre keresünk munkavál-
lalókat. A szükséges kép-
zést helyben elvégezzük. 
Szállást, versenyképes jö-
vedelmet biztosítunk. Mob.: 
+3620-5692722 (Kovács 
András). 

Szlovákiába keresünk beta-
nított munkára két fiatalem-
bert. Szállás biztosítva, fize-
tés megegyezés szerint. Tel: 
095-7391445 (csak Viber).

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 vál-
lalok Beregszászon belül. 
Termelői áron. Tel.: +38066-
2406034. 

Házi bor nagy mennyiségben 
eladó. Mob.: 050-2660111. 

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

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

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.

Felhívás
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács pályázatot 

hirdet „Kárpátalja legvirágosabb vendégháza és legszebb 
konyhakertje” néven a kárpátaljai magyar minősített ven-
dégházak között, melynek célja olyan rendezett környezet 
teremtése, ahonnan a látogatók jó benyomással távoznak.

Az alábbi két kategóriában lehet pályázni:
● Legvirágosabb porta
● Legszebb konyhakert
A pályázaton csak napraforgós minősítéssel rendel-

kező vendégháztulajdonosok vehetnek részt. A pályá-
zathoz jelentkezési lapot kell kitölteni az alább található 
linken, legalább öt fényképet feltöltve a kérdőív végén 
2020. június 30-ig.

A pályázat legeredményesebb résztvevői – kategóri-
ánként az első három helyezett – oklevelet kapnak és tár-
gyi jutalomban részesülnek.

Mezőgazdasági eszköz

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

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. 

Felhívás a Kárpát-
medencében levő magyar 

középiskolák részére
A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Tár-

sadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-me-
dencében levő magyar középiskolák diákságának a nemze-
ti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében meg-
alapította a Stádium Díjat.

A díj társadalmi fővédnöke Novák Katalin, család- és if-
júságügyért felelős államtitkár, a család részéről felkért fő-
védnök Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája. 
A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diák-
ság szavazata alapján három kategóriában adományozha-
tó azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet 
területén Széchenyi István szellemiségével összefüggés-
be hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelen-
tős eredményt értek el.

A díj adományozására a Kárpát-medencében levő ma-
gyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon, 
hogy minden év januárjától május végéig a díjazottakra 
az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezető-
ségénél írásban jelölteket állíthat. Az iskolák részvételi 
szándékukat (regisztráció) 2020. július 10-ig, majd az írás-
beli jelöléseket legkésőbb 2020. július 31-ig megküldhe-
tik a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.

Arra kérjük tehát a középiskolák tanulóit, hogy arra 
a személyre, akiről úgy gondolják, hogy akár közéle-
ti, akár tudományos, vagy a művészeti munkássága Szé-
chenyi István szelleméhez méltó, s megítélésük alapján a 
Stádium Díjra érdemes lehet, tegyenek írásbeli javaslatot. 
Jelöltté csak az válhat, akire az összesítések alapján leg-
alább 100 diák írásbeli javaslatot tett (kis létszámú is-
kolák esetében lehetőség van az egyedi elbírálásra). 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a diákok elektro-
nikus javaslatainak összesítését tekintjük a javaslattétel 
alapjának, melyet az összesítéssel megbízott diák vagy 
tanár a jelöléshez szükséges űrlap beküldésével az Ala-
pítványhoz eljuttat.

Az érvényes jelöltek listáját – a beérkezett jelölések 
alapján (JELÖLÉS űrlap) – a Gróf Széchenyi Család Ala-
pítvány kuratóriuma az Alapítvány honlapján és Facebook 
oldalán legkésőbb 2020. augusztus 15-én kategóriánként 
közzéteszi. (A jelölésekhez kérjük csatolni a jelölt írásbe-
li bemutatását és fényképét is, amelyeket közzéteszünk.) 
Ezt követően a diákságnak lehetőségé nyílik a jelölteket 
bemutatni és népszerűsíteni, melyhez a Gróf Széchenyi 
Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális 
Hírlap, online felület biztosításával, konferenciák és in-
teraktív játékok szervezésével, publikációk közlésével és 
más hasonló módon segítséget ad.

A díjról a Kárpát-medencében lévő magyar középis-
kolák diáksága szavaz 2020. szeptember 21-től (Széche-
nyi István születésnapjától) 2020. október. 16. 24.00 órá-
ig, oly módon, hogy az közjegyző által is ellenőrizhető. 
Az elektronikus program az Alapítvány honlapján az erre 
a célra kialakított oldalon a szavazás napján megjelenik, 
s a diákok az iskoláknak megküldött regisztrációs tech-
nika segítségével – nevük titokban tarthatóságával – sza-
vazatukat az Alapítvány honlapján keresztül elérhető fe-
lületen a három kategóriában leadhatják.

Az eredmény nyilvánossá tételére 2020. október 18-án, 
a Stádium Díj átadására 2020. november 16-án kerül sor. 
Kérjük az iskolákat, hogy a Stádium Díjjal kap-
csolatos programok minél szélesebb körű megva-
lósulása érdekében jelöljenek ki egy kapcsolattar-
tót, aki a REGISZTRÁCIÓS űrlap elektronikus 
beküldésével jelzi az iskola részvételi szándékát. 
Az Alapítvány minden egyéb ügyben a stadium@
szechenyicsalad.hu levelezési címen elérhető. 
A pályázattal kapcsolatos információkat a www.
szechenyicsalad.hu honlapon megtalálhatják.

REGISZTRÁCIÓS link: https://docs.google.com/…
/1wEgDqK9Gg5XAeQ8xFY0XlG…/viewform…

JELÖLÉS link: https://docs.google.com/…/10C1I_
ElI3GSiGok-SsN7bo…/viewform…

Gróf  Széchenyi  Család  Alapí tvány www.
szechenyicsalad.hu facebook.com/szechenyicsalad

Forrás: Magyarország 
Főkonzulátusa Ungvár facebook-oldal

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 
7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2020/2021-es tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmé-
lyülten, emelt óraszámban tanulhatják, művészeti kép-
zésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói mun-
kákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei ver-
senyeken vehetnek részt. Az érettségizők számára sze-
mélyre szabott tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási 
lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú 
jelentkezésüket.

A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján 
történik, ami a www.nbrl.com.ua címen, a Felvételi, azon 
belül az Online jelentkezési lap menüpont alatt érhető el. 

Az online regisztráción túl a felvételi vizsgára kérjük, 
hozzák magukkal:

– a kiterjesztett lelkészi-hitoktatói ajánlást zárt 
borítékban;

– a keresztlevél vagy a személyi igazolvány máso-
latát – akinek már van; 

– az identifikációs kód másolatát;
– az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós 

oklevelek másolatát;
– a felvételi vizsga díját: 100 UAH.
A felvételire való online jelentkezés határideje: 2020. 

június 25.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. június 27., 7.30 óra.

A felvételi vizsgák során kérjük, legyenek tekintettel 
az egészségügyi előírások betartására.

További információkat az intézmény weboldalán, a 
www.nbrl.com.ua internetes címen vagy személyes ér-
deklődés útján az nbrl.kre@gmail.com elektronikus cí-
men kaphatnak.

Szeretettel várja a felvételizőket és kísérőiket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
június 17.14

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 Szervezet 

(GISZ) a 2019–
2020-as tanévben 
is meghirdette a 
Szent Margit Prog-
ramot.

A program 
célja: 

A Szent Mar-
git Program célja, 
hogy összekösse a Kárpát-medence, illetve a világ ma-
gyarságának jó szándékú támogatóit általános- és kö-
zépiskolás gyerekekkel, ezáltal előmozdítsa a támoga-
tott gyerekek tanulmányi eredményeit, hitbéli életét, va-
lamint a magyar közösség életében 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 támo-
gatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázisban szereplő 
adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit szeretne támo-
gatni. A támogatás összegét lehetőség van készpénzben, il-
letve banki átutalás formájában – egy összegben 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.

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.

A héten semmit se bíz-
zon a véletlenre, így el-
kerülheti a kellemetlen-
ségeket. Még a legegy-

szerűbb feladatot is ellenőriz-
ze le, mert könnyen kicsúsz-
hatnak a dolgok a kezei közül. 
Túl sok mindent tart a kezei kö-
zött, ezen érdemes is lenne rö-
vid időn belül változtatnia. Vi-
szont a héten jó híreket kaphat, 
és remélhetőleg minél több do-
logban érezheti majd azt, hogy 
erőfeszítései kifizetődtek.

A következő napok-
ban sokszor feszült-
nek, nyugtalannak 
érzi magát. Olyan ér-

zése van, mintha valami ké-
szülődne. Az is lehet, hogy 
csak magába kellene néznie 
és észrevennie, mi az, ami tu-
dat alatt dolgozik Önben. Je-
leket kaphat az univerzumtól, 
ezért nem árt nyitva tartania a 
szemét, mert ezek segíthetnek 
meglelni magának a helyes 
utat, amikor döntésképtelen.

Egy új energia fog ha-
tást gyakorolni az éle-
tére. Hirtelen ráesz-
mél a hibáira, és arra, 

hogy a család fontosabb, 
mint a karrier, ezért mindent 
megtesz annak érdekében, 
hogy ezt a kettőt kiegyen-
súlyozza. Ha eddig bármi-
vel kapcsolatban is tétová-
zott, mostanra magabiztossá-
got nyerhet és kész szembe-
nézni a nehézségekkel, illet-
ve belevágni az új dolgokba.

Ma különösen köny-
nyed hangulatban 
lesz. Semmi gondja 

nincs, minden helyzetet mo-
solyogva kezel. Sőt, a fel-
merülő nehézségeket köny-
nyedén megoldja. Ráadásul a 
vitás helyzetekben hatékony 
közvetítő szerepet is betölt-
het. Azzal, hogy a vidámsá-
got és a jóindulatot, nemcsak 
másoknak tesz jót, hanem sa-
ját magának is, mert rengeteg 
pozitív visszacsatolást kap.

Manapság a dolgok 
gyorsan zajlanak maga 
körül, és képesnek kell 

lennie arra, hogy a váratlan 
helyzetekben is tudjon reagál-
ni. Bár a hét elején bizonyta-
lannak, pesszimistának érez-
heti magát, hét közepe felé már 
pozitivitása egyre erősebbé vá-
lik. Eredeti és friss tervekkel 
rukkol elő, amelyek hosszú tá-
von is sikert, eredményt hoz-
hatnak. Emellett a héten egy 
fontos emberrel fog találkozni.

Érzelmileg inten-
zív hét elé néz. Nagy 
szenvedélyt fog fel-

mutatni mindazzal kapcsolat-
ban, amit csinál, és ennek kö-
szönhetően a siker elkerülhe-
tetlen eredményként jár majd 
a nyomában. Lehet, hogy ed-
dig került bizonyos kérdést, 
mert fél szembenézni a té-
nyekkel, de a héten megjön 
a bátorsága ahhoz, hogy ren-
dezze ezt és egyéb problé-
más ügyeit.

Itt az ideje, hogy a fi-
gyelmét önmagára irá-
nyítsa. Túl sokat fog-
lalkozik mindig má-

sok életével. Ám a héten lehe-
tősége adódik izgalmas társa-
dalmi eseményeken részt ven-
ni, a baráti és családi kapcso-
latait ápolni, de mindezt úgy, 
hogy már nem akar közben 
görcsösen mások segítségé-
re lenni. Hogy mi változik? A 
héten megtudja! De bizony fi-
gyelmeztetést kaphat a sorstól.

A héten megmagya-
rázhatatlanul siet, pe-
dig nincs elkésve sem-
miről, mégis kapkod. 

Le kell lassítania, mert ha 
minden feladatot sietve fejez 
be, olyan hibákat fog eredmé-
nyezni, amelyek kellemetlen-
séget okozhatnak. Sőt, a figyel-
metlensége akár fizikai bajt is 
okozhat. Figyeljen jobban arra 
is, amit mond és tesz, így ke-
vesebb lesz az esélye annak is, 
hogy összevesz a szeretteivel.

Úgy tűnik, a héten le-
cseréli a régi eszmé-
it néhány újra. Egé-
szen meg fog újul-

ni a következő napokban és 
ezt a környezet is észreveszi. 
De mielőtt mindent lecserél-
ne, gondolja át, melyek azok, 
amik eddig is segítették útján. 
Nem minden rossz csak azért, 
mert régi. Viszont tökéletes 
ez az időszak ahhoz is, hogy 
a kapcsolatait és jövővel kap-
csolatos terveit is átértékelje.

Kap néhány jó hírt 
a családjával kap-
csolatban. Egyesek-
nek pedig lehetősé-

gük nyílik lakóhelyük meg-
változtatásához, vagy befe-
jezhetik a ház felújításával, 
esetleg vásárlásával kapcso-
latos terveiket. A héten csak 
úgy áradnak a jegy szülöttei 
felé a pozitív energiák. Bár-
milyen nagyszabású terve is 
legyen, annak megkezdését 
a héten érdemes megtenni.

Nyugtalannak és bol-
dogtalannak érezte 
magát az elmúlt na-

pokban, de a héten készen áll 
arra, hogy aktívabban kezel-
je a problémáit. Mélyre kell 
ásnia, hogy pontosan megért-
se, hol van a probléma. A hét 
kedvező az olyan projektek 
megtervezésére, illetve ellá-
tására is, amelyeket túl rég-
óta figyelmen kívül hagyott. 
A napokban több tekintetben 
is áttörést érhet el!

Ez a hét tökéletes 
az új kezdethez. 
Képes lesz meg-

szabadulni mindattól, ami 
eddig visszatartotta Önt. Új 
lehetőségek fognak megje-
lenni és segítik majd abban, 
hogy változtasson mind-
azon, amivel elégedetlen. A 
gyors és határozott fellépés 
jelentősen megfordíthatja a 
jelenlegi helyzetét. Legyen 
bátor és ne kételkedjen a jó 
szerencséjében!

Minden év június harmadik vasárnapján méltatjuk az 
egészségügyi dolgozók napját!

E nemes hivatás képviselőinek az elmúlt hónapok azért is je-
lentettek különleges kihívást, mivel a koronavírus-járvány 
miatti védekezési intézkedések megszokott munkarendjü-

ket is alaposan felborította, és ily módon kellett helytállni-
uk a jó Isten által számukra kijelölt őrhelyükön. És hogy fel-
adatukat ilyen körülmények között is sikeresen látták el, azt 
az a tény is bizonyítja, hogy mostanáig megyei szinten a Be-

regszászi járásban messze a legalacsonyabb a vírusfertő-
zés előfordulása. Szakmai ünnepünk alkalmából nem csak 

az alapellátásban dolgozó, de az egészségügy min-
den szférájában is derekasan helyt álló egészség-
ügyi dolgozónak kívánok Istentől megáldott éle-
tet, erőt, egészséget, családi békét és nagyon sok 

boldogságot!
Hegyes Ruszlana, a Beregszászi 

Alapellátási Központ főorvosa

Az egészségügyi dolgozók napja alkalmából 
nagyon sok szeretettel köszöntjük

Balázsi Irénke nővért.
Kívánunk számára erőt, egészséget és Isten-
től megáldott életet, nagyon sok boldogságot. 

A kollégák.

Részvétnyilvánítás
A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola 

tantestülete és diákjai mély részvétüket fejezik ki egy-
kori kedves kollégájuk és tanáruk, Hajla József család-
jának. Osztozunk fájdalmukban!
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6 étel, amik mégsem károsak Miért érdemes gyakrabban 
ananászt enni?

5 szuperegészséges nyári 
jeges tea recept

Tudd meg, mire jó a fenyőméz!

„A kukorica műkaja”, „a banántól elhí-
zol” – biztos te is hallottad már ezeket a 
mondatokat. Most megcáfoljuk a rémhí-
reket!

Kukorica
Szegény sárgaszeműnek azért van olyan rossz híre, 

mert ha csak nem laksz kukoricaföld közelében, legtöbb-

ször előre csomagolt, tartósított formában találkozhatsz 
vele. Pedig nagyon értékes növény: tele van rostokkal, 
antioxidánsokkal és C-vitaminnal. Mindez pedig a heví-
tés során sem távozik belőle, ami lefordítva annyit jelent: 
a kukoricasali és a grillezett kukorica mellett a popcorn 
is egészséges, persze csak akkor, ha nem sózod agyon. 
Próbáld ki az édes (fahéjas, mézes) változatokat is, na-
gyon izgalmasak!

Banán
Erről a gyümölcsről azért szokás leszedni a keresztvi-

zet, mert állítólag sok benne a szénhidrát és a cukor. Ta-
lán tényleg kicsit több, mint a narancsban vagy a citrom-
ban, viszont számos más értékes összetevőt is rejt: B6-vi-
tamint, mangánt, káliumot és rostokat. Úgyhogy bátran 
használd a reggeli joghurthoz vagy zabkásához, de akár 
magában is finom és egészséges csemege.

Zöldborsó
Igen, valóban több benne a szénhidrát és a cukor, mint más 

társaiban, ugyanakkor viszont dugig van antioxodánsokkal és 
rostokkal (7 gramm/csésze), arról nem is beszélve, hogy gyul-
ladáscsökkentő hatású, így bátran fogyaszthatják azok, akik 
emésztőszervi megbetegedésekkel küzdenek, összetevői akár 
még a gyomorráktól is megvédhetnek. Nem utolsósorban pe-
dig ezerféleképp elkészíthető, és isteni finom!

Gabonapelyhek
Igen, ezek azok a dobozos vagy zacskós termékek, 

amiktől óva intettek a szakértők, mivel sok hozzá-
adott cukrot tartalmaztak. Bizony, a múlt idő nem vé-
letlen: manapság már a gyártók is odafigyelnek arra, 
hogy teljes kiőrlésű gabonából és a lehető legkevesebb 
cukorral készítsék el ezeket a keverékeket, szóval ha 
nem a duplacsokis változatot választod, hanem mond-
juk a gyümölcsöset, nem számottevő a hozzáadott cu-

kormennyiség.

Burgonya
És máris itt a diétázók mumusa, a fehér 

krumpli. Ha a nagy hármas szabályt be is tart-
juk (fehér, rizs, fehér tészta, fehér kenyér ki-
zárva), a krumplit azért ne told azonnal félre, 
ugyanis megfelelő mennyiségben fogyasztva 
igenis a hasznodra válhat. Sok benne a káli-
um, a C-vitamin és a különféle rostok, és ha 
zsiradék nélkül, mondjuk sütőben készíted 
el, valamint mértékkel fogyasztod, még csak 
nem is hizlal.

Élesztős vagy élesztőpótlóval ké-
szült kenyér

Bár a boltban lassan már úgy vesszük le a tel-
jes kiőrlésű kenyeret a polcról, hogy oda se nézünk, 
azért néha, mikor kedvünk támad rá, belefér egy kis 

élesztős változat is. Az utóbbi időben már ezek a ke-
nyerek is átmennek a fermentálási folyamaton, ezért 
olyan probiotikumok kerülnek beléjük, amik például 
segítenek leküzdeni a szervezet glutén-intoleranciáját, 
tehát gluténérzékenyek is fogyaszthatják őket. És vall-
juk be, egyszer-egyszer isteni beleharapni egy illatos 
szelet élesztős vajas kenyérbe…

Ez a lédús sárga gyümölcs nem csak íz-
letes, de nagyon egészséges is. Mondunk 
néhány okot, miért érdemes gyakrabban 
csemegézned belőle.

Gazdag C-vitaminban
Az immunrendszer működését támogató, antioxidáns 

C-vitaminnak az egyik remek természetes forrása az ana-
nász. Egy csészényiben 78,9 mg C-vitamin van, amely 
fedezi a felnőtt nők számára javasolt napi 75 mg-ot, és 
majdnem fedezi a felnőtt férfiaknak javasolt 90 mg-ot.

Segíti az emésztést
Az ananászban megtalálható egy bromelain nevű enzim, 

amely segíti a jobb emésztést amellett, hogy a kutatások szerint 

csökkenti a gyulladásokat, és jótékony a sebgyógyulásban is.

Erősíti a csontokat
Az ananász mangánban gazdag, amely a kalcium 

mellett szintén fontos, hogy csontjaink egészségesek és 
erősek legyenek, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központ-
ja szerint. Az ananászból egy csészényi adag az ajánlott 
napi mangánadagunk 76%-át fedezi.

Alacsony a kalóriatartalma
Ha olyan nassolnivalót keresel, amelyet beilleszthetsz 

a diétádba is, az ananász tökéletes választás. Egy csészé-
nyi adagban csupán 82,5 kalória és 1,7 gramm zsír van, 
míg szénhidrátból 21,6 grammot, rostból 2,3 grammot, 
fehérjéből pedig 1 grammot tartalmaz.

Számos módon fogyaszthatod
Az ananászt nem csak önmagában eheted, de egy tró-

pusi gyümölcssaláta vagy smoothie tökéletes alapja is le-
het, de akár házi, teljes kiőrlésű ananászos pizzát vagy 
hawaii csirkét is készíthetsz a felhasználásával. Reggeli-
re kipróbálhatod görög joghurttal, egy kis zabbal és áfo-
nyával, egy könnyű ebédnek vagy vacsorának pedig ké-
szíthetsz belőle tészta- vagy bulgursalátát, pirított csir-
kemell sonkával és zöldségekkel.

Tudtad, hogy a mentatea, bár nem tartalmaz koffe-
int, rendkívül frissítő, és még az emésztésedre is jó 
hatással van?

Narancsos-mentás jeges tea
Ehhez az egészséges finomsághoz nem kell mást tenned, 

mint összekeverni teát (leginkább feketét vagy zöldet, per-
sze ízesítetlenül), citromlevet, narancslevet, barna cukrot és 
mentalevelet, egy-két órára betenni a hűtőbe, és már kész is!

Barackos-mangós fehér jeges tea
Elsőre bonyolultnak hangozhat, pedig itt is mindösz-

sze arról van szó, hogy lefőzöl egy-két adag fehér teát 
(tudod, azt, amit a teabimbókból készítenek, és rengeteg 
antioxidánst tartalmaz, így lassítja a sejtek öregedését), bele-
teszel néhány szelet barackot és némi mangóaromát – vagy 
persze ha van, igazi mangót, és lehűtöd. Idd magad fiatalra!

Mentás jeges tea másképpen
Ha az egyébként is isteni menta teádba belelógatsz 

egy maréknyi citromfüvet, még kellemesebb lesz az íze, 
és a citromfű is nagyon egészséges, többek között remek 
feszültségoldó.

Citromos-áfonyás-gránátalmás jeges tea
Ha bogyósgyümölcs-mániás vagy, akkor ez a te 

kombód: pár szelet citrom, egy maréknyi áfonya (kicsit 
nyomkodd meg kanállal, hogy kijöjjön az íze), valamint 
némi gránátalma-püré, és…mmm!

Gyümölcsös „naptea” jéggel
Nézzük csak, milyen nyári gyümölcsöt nem említettünk 

még? Itt van persze az eper, a málna, a szeder: ez a fekete 
tea alapú ital bármelyikkel elkészíthető. Még ízletesebb lesz 
– és egy kicsit pikáns –, ha belereszelsz némi gyömbért is.

A fenyőméz még sok méhésznek is isme-
retlen, pedig olyan jelentős gyógyhatással 
bír, amely nem hiányozhat egyetlen házi 
patikából sem. És hogyan lehet a fenyő-
nek méze, ha nincs is virága? Eláruljuk!

Mi az a fenyőméz?
A fenyőméz egy gyűjtőfogalom, nem egy konkrét méz-

fajta, és még csak nem is a virágok nektárjából készül, va-

gyis nem igazi, klasszikus méz. A méhek a növények leve-
lein található mézharmat összegyűjtésével készítik. Magát 
a mézharmatot a fenyő – luc, erdei, vörös, fekete fenyő, je-
genyefenyő – nedveiből a levéltetvek állítják elő. Harmat-
méz néven is ismert, de a fenyőméz elnevezés a gyakoribb. 
Persze a lényegen nem változtat: ez a nedű tele van ásvá-
nyi anyagokkal! Az összes méz közül a fenyőméznek van 

a legnagyobb ásványianyag-tartalma. Színe sötétebb árnya-
latú, kellemes, jellegzetes illatú és ízű méz. Virágpor tar-
talma alig van, ezért az allergiára (virágpor) hajlamosab-
bak is kóstolhatják.

Mitől jó?
Sok foszfort és mangánt tartalmaz, de alkaloidok és 

gyantaanyagok is vannak benne, ezért értékesebb a virág-
méznél. A fenyőmézben található még kobalt, réz és folsav 
is, melyek elősegítik a vas beépülését, ezért vashiány esetén 
érdemes nagyobb mennyiségben is fogyasztani. Az ajánlott 

mennyiség naponta 1-2 evőkanál. Mehet a langyos 
teába, tejbe, de fontos, hogy soha ne kerüljön for-
ró italba, mert akkor a hő hatására az enzimek el-
bomlanak és elveszíti jótékony erejét.

Mire jó?
A fenyőméz magas ásványi anyag tartalma mi-

att csonterősítő hatású. Kiváló szamárköhögésre, 
tüdő- és légcsőbajokra, légúti és húgyúti gyulla-
dások gyógyítására is használják, mert fertőtlenítő 
és vizelethajtó tulajdonsággal rendelkezik, ráadá-
sul enyhén nyugtató hatású is. Kifejezetten aján-
lott azoknak, akik nehéz fizikai munkát végez-
nek, mert biztosítja az ásványi anyag szükségle-
tet, plusz energiával tölt fel. De még arcpakolás-
ként is alkalmazható.

Hogyan jó?
Azon túl, hogy forrón nem tanácsos a fogyasztása, de 

meleg ételekhez mégis illik. Teheted halra, csirkére, csak 
arra figyelj, hogy utólag ízesítsd vele. De kóstold meg bát-
ran sajtokkal, gyümölcsökkel is, de még a salátákat is éde-
sítheted vele.
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Plusz egy vicc

2020. 24. szám meg   -
fej  tése: A vízesés 
csodája, hogy meg-
őrzi a méltóságát, 
mikor zuhan.   

Plusz    egy vicc: – Ha-
sított agy. 

8 ok, amiért érdemes 
citrusokat fogyasztani

Erősítik az 
immunrendszert
A citrusok leginkább 

immunerősítő hatásukról 
ismertek, nem véletlenül. 
Igazi C-vitamin bombaként 
védenek minket a szabad-
gyökök károsító hatásaival 
szemben. A közhiedelem-
mel ellentétben, a C-vita-
min fogyasztása nem tartja 
távol a megfázást és a kü-
lönböző vírusos megbete-
gedéseket, ám a kutatások 
eredményei szerint hatéko-
nyan lerövidítik a lábadozás 
idejét és ellenállóbbá teszik 
a szervezetet, amely ezáltal 

kevésbé lesz fogékony a 
különböző vírusokra. Azaz 
az influenzaszezont nem 
kerülhetjük el garantáltan, 
bármennyi C-vitamint is fo-
gyasztunk, azonban jelen-
tősen kevesebbet beteges-
kedhetünk.

Segítik a fogyókúra 
sikerét

Egy darab narancsban 
vagy grapefruitban 4 g rost 
rejlik, ezáltal stabilizálják 
a vércukorszintet és sokáig 
teltségérzetet biztosítanak. 
E hatás érdekében érdemes 
fehérje- vagy zsírdús étel-
lel párosítani a citrusokat, 
mint a görög joghurt vagy 
a tojás. Viszont kizárólag a 
teljes gyümölcsöt célszerű 
ezen okból fogyasztani, hi-
szen a népszerű narancsléből 
pont az értékes rost hiányzik.

Hozzájárulnak a 
hidratációhoz

Mivel a citrusok többsé-
gének körülbelül 80-90%-a 
víz, fogyasztásukkal jelen-
tősen növelhetjük napi víz-
bevitelünket, akkor is, ha a 
rosttartalom érdekében nem 
léként, hanem gyümölcs-
ként fogyasztjuk őket.
Kiváló ránctalanítók

A C-vitamin szérumok 
veszik fel a legjobban a har-
cot az öregedés látható jele-
ivel szemben, de a vitamin 
szájon át történő fogyasztá-
sával is igen látványos ered-
ményeket érhetünk el. Azon 
nők ugyanis, akik C-vita-
minban gazdag étrendet kö-
vetnek, sokkal kevésbé rán-
cosak, derült ki a kutatások 
során. A C-vitamin segíti a 
szervezet kollagén termelő-
dését, ezáltal bőrünk rugal-
masabbá és simábbá válik.

Támogatják az agy 
egészségét

Magas antioxidáns 
tartalmuknak köszönhe-
tően támogatják az agy 

egészségét, és csökkentik 
a neurodegeneratív beteg-
ségek, mint a Parkinson 
és az Alzheimer-kór ki-
alakulásának esélyét. Egy 
kutatás szerint azon idő-
seknél, akik napi rendsze-
rességgel fogyasztottak 
citrusokat, sokkal ritkáb-
ban jelentkezett demencia. 
Flavonoidjai ugyanis mér-
sékelik a sejtpusztulást.

Védik a szív- és 
érrendszer egészségét

A kutatások tanulsá-
gai szerint, azon koszorú-
ér műtéten átesett résztve-
vőknek, akik naponta leg-

alább egy darab grapefru-
itot ettek, jelentősen csök-
kent a koleszterin- és a 
trigliceridszintjük. Oldha-
tó rostjai és flavonoidjai ál-
tal ugyanis gondoskodik a 
szív- és érrendszer egészsé-
géről. A citrusok több mint 
100 fitokemikáliát tartal-
maznak, amely által véde-
nek a szív egészségét káro-
sító gyulladástól, míg ma-
gas rosttartalmuk az LDL-
koleszterin szintjét csök-
kentik. Emellett folsavban 
is bővelkednek, amely szin-
tén szívvédő hatású. Arról 
azonban ne feledkezzünk 
meg, hogy a grapefruit köl-
csönhatásba léphet bizo-
nyos gyógyszerekkel, fő-
ként vérnyomás- és kolesz-
terinszint csökkentőkkel, il-
letve antidepresszánsokkal, 
így fogyasztásáról minden-
képp konzultálni kell keze-
lőorvosunkkal.

Rákellenes hatásúak
Rákellenes hatásukat is 

kimutatták a kutatások so-
rán, különösen a bélrend-
szerrel összefüggő fajtái, 
mint a gyomor-, a nyelőcső-, 
a száj- és a vastagbélrák el-
len vethetők be nagyobb si-
kerrel, mint a többi gyü-
mölcs. Ezt az igen értékes 
tulajdonságot magas C-vita-
min, karotinoid és flavonoid 
tartalmuknak köszönhetik.

Segítik a vas 
felszívódását

A citrusok igazi C-vita-
min bombák: egy grapefru-
itban 77 mg, egy narancs-
ban 68 mg, míg egy citrom-
ban 18 mg található. A C-vi-
tamin pedig kiválóan segí-
ti a vas felszívódását. En-
nek a tulajdonságának leg-
inkább vegánként vagy ve-
getáriánusként örülhetünk, 
ugyanis a szervezet növényi 
táplálékokból sokkal kevés-
bé jól tudja felvenni a vasat.

A narancs, a mandarin, a citrom, a lime, a grapefru-
it és a pomelo kiváló antioxidáns-, vitamin-, ásványi 
anyag- és rostforrás. Értékes tápanyagai számos sú-
lyos betegség ellen nyújtanak számunkra hatékony vé-
delmet, mint a szív- és érrendszeri betegségek, vagy 
akár a rák. Az alábbi nyomós okok miatt érdemes 
mindennap fogyasztani belőlük.

I08.xls

1 G

CINK

RÉNIUM 2

NÉMA MÓKA !

DOLHA RÉSZE !

EMBERTAN D

BRAUN 
RÓBERT-
IDÉZET

KÉN
SZÍNÁRNYALAT

3

LENMAG !
… JACKSON - 
BRIT ÉNEKES
OPERAÉNES 

(KAROLA)

EGYNEMŰ 
MOZI !

ZABSZEM !
HAMBURG 

KERÜLETÉNEK 
LAKÓJA
MÉTER

PEST MEGYEI 
VÁROS

VETERÁN 
CSELGÁN-

CSOZÓ (GÁBOR)

… KIRÁLYA - 
LALO OPERÁJA

SPANYOL 
AUTÓJEL

TONNA
MEGFÉLEMLÍ-
TŐ ERŐSZAK

LOCOMOTÍV … - 
ZENEKAR

VANÁDIUM
VON … AUS - 
OTTHONRÓL 

HOZOTT 
JÓMODOR

HELYSÉG A 
SZOLYVAI 
JÁRÁSBAN

LAKÁS (SZLENG)

NÉVELŐ

HÁROM 
LATINUL

JÁTSZIK A 
VÍZBEN

AMERIKAI 
SZÍNÉSZ 

(SPENCER)

SZENTÍRÁS

… ILOAIEI - 
ROMÁN VÁROS

FÜLÖP-
SZIGETEKI 
VÁROSKA

BÓR

RÉSZBEN 
ÖNMAGA !

WALESI LABDA-
RÚGÓ (IAN)

EURÓPAI 
NUKLEÁRIS 

KUTATÓ INT.

FESTŐ, 
SZOBRÁSZ 

(JÁNOS)
KRÁTAI 

SPORTKLUB

 NÉMET 
LABDARÚGÓ 

(EMRE)
SZÍNMŰÍRÓ 

(IMRE)

CIPRUS 
FŐVÁROSA

ELŐADÓ, 
RÖVIDÍTÉSE

TERBIUM

… DE VEGA - 
SPANYOL ÍRÓ

HANDEL 
OPERÁJA

LAURENCIUM

… TAYLOR - 
SZÍNÉSZNŐ

FARMERMÁRKA

KOSZINUSZ JELE

KIEL 
CENTRUMA!

ZABSZEM !

TESTRÉSZ

RADON

EGYNEMŰ 
MÓDI !

VOLT USA-
ELNÖK

FOGSÁGBAN 
VAN !

US … - GRAND 
SLAM 

TENISZTORNA

CELSIUS

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

Tészta: 40 dkg liszt, 2 evőkanál ka-
kaópor, 1 kávés kanál sütőpor, 20 dkg 
margarin, 12 dkg porcukor, 2 tojássár-
gája, 3 evőkanál tejföl

Citrom krém: 2 dl tejszín, fél doboz 
mascarponé (120 g), 2 doboz Danon 
citrom joghurt, 2 evőkanál porcukor, 1 
evőkanál zselatin, kevés víz

Elkészítése: A tészta hozzávalóit 
összegyúrjuk és fél órát pihentetjük. A 
gáztepsin három lapot sütünk belőle, 
170 °C-on, körülbelül 8-10 perc alatt. 
A tejszínt habbá verjük, hozzáadjuk 
a fél doboz mascarponét, a joghurto-
kat, a porcukrot és egybe habosítjuk. 
A zselatint a vízbe beáztatjuk és hagy-
juk állni. 15 másodpercig mikrózzuk, 
majd a krémhez keverjük. A tetejére 
csokimáz kerül.

Könnyű citromos

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

– Üdvözlöm, szomszédasszony! Mondja csak, itt-
hon van a férje?

– Igen.
– Örülök neki, mert azért jöttem, hogy visszakér-

jem azt a két ezrest, amivel tartozik.
– Nem fogja megkapni.
– Miért?
– …

Kétbetűsek: EG, ÉG, GA, 
HA, IV, KÁ, LA, NK, OA, 
RÉ, RO, TO, UR, US, ZÉ.

Hárombetűsek: ÁSZ, 
BME, EEG, ELL, KAB, 
KEL, KÉT, LIO, NEM, 
ONT, SAV, TÁS, YBL, ZTE.

Négybetűsek: AZON, 
B Á N K ,  ES I K ,  FA LC , 
FÉLT, GINI, HEKI, HÓLÉ, 
IDEI, IÓTA, IVÁN, MERT, 
NATI, NÁTI, NEKI, NOAH, 
SAAR, SZAB, SZTO, TELT, 
TOTÓ, ZETE.

Ötbetűsek: AKKOR, 

EDGÁR, KÖZTE, LEDÉR, 
LENGE, LENNE, RÁÖLT, 
SERTE, SÓGOR, VÁDLÓ, 
VOLNA.

Hatbetűsek: EZRESE, 
FÉMTAN, GAYNOR, IGA-
ZÁN, ITTHON, NANTES, 
ODADOB, RÁRAKÓ, RI-
VALL, SZEGES, TEREMT, 
VAGYIS.

Hétbetűsek: ÉLTETÉS, 
TELERAK.

Nyolcbetűsek: ÁSOGA-
TÁS, ET CETERA, ODA-
LOHOL, SZÉNKEFE.

Tízbetűsek: AKTUALI-
TÁS, HESSEGETÉS, MES-
TERKÉLT, RÉTI LÓHERE.

Tizenegy  be tűsek : 
AGYAGSZOBOR,  EL -
NÉZEGETÉS, ORNELLA 
MUTI, SIKOLTOZGAT, 
SZÁLKERESZT, TÓGAZ-
DASÁGI.


