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Fizesse elő a Kárpátinfót!
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Többmillió forint értékű 
vakcinaszállítmány

Folytatás a 4. oldalon

Lovagkirály, az örök 
példakép

Az élmény nem 
maradhat el

Folytatás a 2. 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

Lélegeztetőgép a KMKSZ-től

Az elmúlt szombaton 
templombúcsú kere-

tében a nagy bakosi római 
katolikus templom falán 
felavatták Szent Lász-
ló emléktábláját. Mint 
a köszöntőkben elhang-
zott, Kárpátalján ez az 
egyetlen olyan szent haj-
lék, amely védőszentjé-
nek és névadójának a lo-
vagkirályt választotta. A 
mintegy 230 lelket szám-
láló helyi gyülekezet sa-
ját erőforrásait mozgó-
sítva, illetve külhoni egy-
házi szervezetek adomá-
nyaiból 1997-ben fejezte 
be templomának építését. 

A koronavírus okoz-
ta veszélyhelyzetben sok 
egyházi  közösségben 
szinte megállt az élet, 
emlékeztetett rá szent be-
szédében Jaczkó József 
plébános. Ám jöhetnek 
bármilyen nehéz idők, az 
imádság nem halkulhat el. 

A magyar kormány 
ötévre szóló progra-
mot hirdetett meg 

2017-ben, amely a kárpát-
aljai gyermekek immuni-
zációjára irányul. Esze-
rint biztosítja Kárpátal-
ja számára a legveszélye-

sebb fertőző betegségek elle-
ni védőoltásokat, hogy azokat 
ingyenesen beadhassák az 
egészségügyi dolgozók a me-
gyénkben élő gyermekeknek. 
Ennek keretében az elmúlt 
pénteken 141 millió forint ér-
tékben 22 ezer 500 adag öt-

komponensű, kombinált ol-
tóanyagot adtak át a Vörös-
kereszt kárpátaljai megyei 
szervezetének.

A csapi határátkelőhe-
lyen megtartott eseményen 
Grezsa István miniszteri biz-
tos elmondta, hogy az elmúlt 

három évben összesen 
mintegy 80 ezer adag vak-
cina érkezett adományként 
Kárpátaljára. Az elején 
nem sejthették, hogy köz-
bejön egy kanyaró-, majd 
egy koronavírus-járvány.

A n a p o k b a n  a 
KMKSZ egy 583 

ezer hriv nya értékű 
lélegez tetőgépet ado-
mányozott a Beregszá-
szi Járási Kórháznak, 
amelyet a forgalma-
zó cég szakemberei rö-
videsen beüzemelnek. 
Ezzel az egészségügyi 

intézményben négyre 
emelkedik az olyan mo-
dern lélegeztető készü-
lékek száma, amelyek 
alkalmasak a koronaví-
rus okozta tüdőgyulla-
dás hatékony kezelésére, 
hangzott el az átadáson. 

Magyarország ismét segített 

Fotó: Zunko Barnabás

Nagybakosban felavatták Szent László emléktábláját
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Lélegeztetőgépet kapott a 
Beregszászi Járási Kórház

Nagyértékű adomány a KMKSZ-től

B r e n z o v i c s  L á s z l ó ,  a 
KMKSZ elnöke beszámolt róla, 
hogy hosszú egyeztetések előz-
ték meg a lélegeztetőgép vásár-

lását, amely az egyik legmeg-
bízhatóbb a forgalomban levő 
ilyen jellegű készülékek kö-
zül. A pénz összegyűjtésében 
igen sokan vettek részt a kár-
pátaljai magyarok közül, kü-
lönösen jeleskedtek a főisko-
la, a kárpátaljai magyar nyelvű 
sajtó munkatársai. Külön kö-
szönet illeti Weisz József, me-
gyénkből elszármazott ameri-
kai üzletembert, aki 300 ezer 
hrivnyával járult hozzá a vá-
sárláshoz. Az elnök kiemelke-
dően sikeresnek nevezte azt az 
adománygyűjtő akciót, melyet 
a KMKSZ aktivistái szervez-
tek még a vírusjárvány ukrajnai 
kitörésének kezdetén, melynek 

köszönhetően közel négymillió 
hrivnya adomány gyűlt össze. 
Ebből a pénzből Kárpátalja szá-
mos kórházának vásároltak vé-
dőeszközöket, tisztítószereket 
akkor, amikor az állami struk-

túrák még nem tudták mozgó-
sítani tartalékaikat. 

A Beregszászi Járási Kór-
h á z  v e z e t ő i n e k  n e v é b e n 
Volodimir Males, a kórház fő-
orvosa és Papp Erika, az in-
tenzív osztály főorvosa mon-
dott köszönetet. 

Sin József,  a Beregszá-
s z i  J á r á s i  Ta n á c s  e l n ö -
ke emlékeztetett rá, hogy a 
lélegeztetőgépeknek köszönhe-
tően a Beregszászi Járási Kór-
ház tevőlegesen is kiveheti ré-
szét abból a gyógyító munká-
ból, amely a koronavírus meg-
fékezésére, illetve az emberi 
életek megmentésére irányul. 

Kovács Elemér

Az egyeztetés keretében fő té-
maként a két ország közötti gaz-
dasági és kereskedelmi kapcsola-
tok, a határ menti infrastruktúra és 
közlekedés, az ipar, a környezet-
védelem, a mezőgazdaság helyze-
te, valamint a digitalizáció, tudo-
mány és technológia, az egészség-
ügy, az energiaszektor és a nem-
zetközi fejlesztéspolitika egyes 
kérdései is felmerültek.

A jelenlegi egyeztetésen, a 
két ország gazdaságának erősíté-
se céljából, gazdasági és infrast-
rukturális kérdések kerültek elő-
térbe. Az ukrán külügyminisz-
ter a sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy az ülés jegyzőkönyve az 
átvezetett módosítások után alá-
írásra kerül, és a továbbiakban e 
célkitűzések megvalósításán dol-
goznak majd a felek, fejlesztve a 
kétoldalú együttműködést. A bi-
zottság egyeztetése a Volodimir 
Zelenszkij és Orbán Viktor a 
közeljövőben tervezett csúcsta-
lálkozójának előkészítéseként is 
szolgált, illetve az aláírt jegyző-
könyv megfelelő alapot biztosít 
majd a csúcstalálkozó ukrán-ma-
gyar memorandumának elkészí-
téséhez, melynek köszönhetően 
a felek, remélhetőleg, új fejeze-
tet nyithatnak majd az együttmű-
ködés területén. Dmitro Kuleba 
kifejtette, hogy Ukrajna még jú-
lius folyamán szeretné megtarta-
ni a csúcstalálkozót, azonban ezt 
megelőzően meg kell szervezni 
az említett bizottsági üléseket. Az 
ukrán külügyminiszter kitért arra 
is, hogy a kormányközi kisebbsé-
gi vegyesbizottság találkozójára, 
a csütörtöki ülésen megbeszéltek 
alapján, a közeljövőben sor ke-
rül, és a társelnökök részletesen 
megvizsgálják majd a kisebbség-
védelmi kérdéseket annak érde-
kében, hogy feloldják az egymás 
közötti ellentmondásokat. Egyet-
értett azzal is, hogy az oktatási bi-
zottság ülését szintén a csúcstalál-
kozó előtt szükséges megtartani.

Szijjártó Péter összefoglalójá-
ban kifejezte köszönetét Dmitro 
Kuleba felé a kétoldalú együtt-
működés fenntartásáért, a baráti 
és konstruktív párbeszédre való 
hajlandóságáért egy olyan idő-
szakban, amikor vitás kérdések 
is jelen vannak a felek között. A 

Újra ülésezett a magyar-ukrán kormányközi 
gazdasági vegyesbizottság

Hét év után június 25-én tartott ülést Kijevben a magyar-ukrán 
kormányközi gazdasági vegyesbizottság Szijjártó Péter magyar és 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterek vezetésével. A külügymi-
niszterek május végi találkozójukon egyeztek meg abban, hogy még 
júniusban sor kerül a kormányközi bizottságok ülésére, azonban e 
hónapban csak a gazdasági vegyes bizottság plenáris találkozóját 
sikerült megszervezni. Június 24-én a felek videókonferencia kere-
tében tartottak előzetes egyeztetést.

magyar külügyminiszter fontosnak 
tartja, hogy a problémákkal kap-
csolatosan is egyeztessenek az ál-
lamok, úgy is, mint például a kár-
pátaljai magyar közösség oktatá-
si és kulturális jogairól. E vitákat 
civilizált keretben kell tartani, és 
nem lehetetleníthetik el az együtt-
működés fejlesztését egyéb fon-
tos területeken. A magyar külügy-
miniszter szintén elmondta, az ülé-
sen megállapodtak abban, hogy az 
oktatási munkacsoport és kisebb-
ségi bizottság a következő hetek-
ben tartja majd meg ülését, és re-
ményét fejezte ki, hogy e tárgyalá-
sok keretében közelebb jutnak majd 

a viták tárgyát képező ügyek meg-
oldásához. A csütörtöki ülés sajtó-
tájékoztatóján Szijjártó Péter azt is 
bejelentette, hogy legkésőbb hét-
fő reggel valamennyi határátkelőt 
megnyitnak Magyarország és Uk-
rajna között. A záhonyi határátkelő 
mellett így hétfő reggeltől a lónyai, 
beregsurányi, tiszaújlaki és barabási 
határátkelőket is megnyitják (hét-
főn meg is nyitották, a szerk.) an-
nak érdekében, hogy a mostani, el-
fogadhatatlanul hosszú várakozási 
idők megszűnjenek. A külügymi-
niszter tájékoztatott arról is, hogy 
a magyar Eximbanknál 62 millió 
dolláros hitelkeret jött létre a ma-
gyar és ukrán vállalatok közti ke-
reskedelmi kapcsolatok fejleszté-
sére, illetve Magyarország fenntart-
ja azt az 50 millió dolláros hitelke-
retet, amelyet kárpátaljai útépíté-
sekre ajánlott fel, remélve, hogy a 
megvalósításra hamarosan sor ke-
rül. A Nagyhódos és Nagypalád kö-
zötti határátkelő ügyében a magyar 
külügyminiszter arra kérte a határ-

ellenőrzéssel foglalkozó szer-
veket, szüntessék meg a határ-
ellenőrzésre vonatkozó bürok-
ratikus akadályokat. Tájékozta-
tott arról is, hogy az M3-as au-
tópálya 2023-ig Ukrajna határá-
ig megépítésre kerül, illetve az 
ukrán partner megígérte, hogy a 
gyorsforgalmi út a másik olda-
lon is kiépül. Szijjártó azt is el-
mondta, hogy a beregsurányi át-
kelőhelyen a teherforgalom a jö-
vőben megindulhat, így Záhony 
mellett még egy helyen lehetőség 
nyílik a teherforgalmi közleke-
désre. A magyar kormány szin-
tén elvégeztette a Záhonyt Csap-
pal összekötő Tisza-híd felújítá-
sára vonatkozó terveket, így ké-
szen áll, hogy a hidat Ukrajnával 
közösen felújítsa, valamint se-
gítségét ajánlotta fel Ukrajnánk 
az árvízvédelemmel kapcsola-
tosan.  A külügyminiszter befe-
jezésként elmondta, Magyaror-
szág büszke, hogy egyes nagy 

magyar vállalatok hozzájárul-
nak Ukrajna gazdasági fejlődés-
hez, kiemelve az OTP Bankot, 
a Richtert és a Wizz Airt, illet-
ve fontos megállapodás szüle-
tett a bizottsági ülésen arról is, 
hogy a beregszászi kórház mo-
dernizációja közös ukrán-ma-
gyar együttműködéssel valósul 
majd meg. Magyarország az el-
múlt évben 3,6 milliárd köbmé-
ternyi gáz szállításával járult 
hozzá Ukrajna energia-biztonsá-
gához, így Szijjártó Péter min-
den olyan nyugati vádat vissza-
utasított, amely Magyarorszá-
got ukrán-ellenességgel illeti, 
hiszen az ország a jószomszédi 
kapcsolatokban érdekelt, abban, 
hogy az oktatási és nyelvhasz-
nálati kérdésekben jelen lévő vi-
tákat minél előbb megoldják, il-
letve a gazdasági, kereskedelmi 
és pénzügyi együttműködés to-
vább fejlődjön.

eustrat.uni-nke.hu/
Kárpátinfo

A „Tisza” Többnemzeti Műsza-
ki Zászlóalj magyar katonái ké-
szen állnak, hogy ha az ukrán 
hatóságok igényt tartanak rá-
juk, az Ukrajnát sújtó árvíz 
helyszínére utazzanak – jelen-
tette be a külgazdasági és kül-
ügyminiszter közösségi oldalán 
péntek délután.

Szijjártó Péter bejegyzésében 
felidézte: az Ukrajna egyes része-
it sújtó időjárás miatt az ország 
több területén alakultak ki árvizek 
és áradások az elmúlt napokban.

A védekezés és a kárelhárí-
tás sikere érdekében felajánlot-

Magyarország kész segíteni Ukrajnának az 
árvíz elleni védekezésben

tuk segítségünket szomszédainknak 
– tette hozzá. Mint írta, a termé-
szeti katasztrófák utáni felada-
tok elvégzésére szakosodott „Ti-
sza” Többnemzeti Műszaki Zász-
lóalj magyar katonái készen állnak, 
hogy amennyiben az ukrán hatósá-
gok igényt tartanak rájuk, a kijelölt 
helyszínre utazzanak.

A magyar-román-szlovák-ukrán 
összetételű „Tisza” Többnemzeti 
Műszaki Zászlóalj célja a Tisza víz-
gyűjtő területén bekövetkezett árvi-
zek, illetve más természeti csapá-
sok, ökológiai katasztrófahelyzetek 
esetén az érintett lakosság megsegí-

tése, a károk elhárításában való 
részvétel.

Az ukrán katasztrófavédel-
mi szolgálat csütörtök délelőt-
ti jelentése szerint, amelyből 
az UNIAN ukrán hírügynökség 
idézett, eddig a nyugati ország-
részben 285 települést öntött el 
a heves esőzések okozta árvíz. A 
hirtelen leesett nagy mennyisé-
gű csapadék következtében több 
patak, folyó, köztük a Tisza víz-
szintje is jelentősen megemelke-
dett, a víz több helyütt kilépett 
a mederből. 

MTI/Kárpátinfo

Az ukrán kormány csütörtöki 
ülésén 754 millió hrivnyát kü-
lönített el a nyugati országrész-
ben lévő árvíz sújtotta megyék 
számára a károk felszámolásá-
ra – számolt be az Ukrajinszka 
Pravda hírportál. Ukrajna kül-
képviseletein keresztül az Euró-
pai Unióhoz és a NATO-hoz for-
dult segítségért.

A kabinet támogatta Ihor 
Petrasenko gazdaságfejlesztési 
miniszter javaslatát, amelyben in-
dítványozta, hogy az áradások által 
leginkább sújtott Ivano-Frankivszk 
megye számára 480 millió hrivnyát 
különítsenek el. Kárpátalja és 
Csernyivci számára egyaránt 30 
millió hrivnyát, Lviv megyének 
pedig 10 millió hrivnyát javasolt a 
tárcavezető, amit a kormány úgy-
szintén elfogadott.

 Az állami vízügynökség szá-
mára 92 millió hrivnyát, az állami 
erdőgazdálkodásnak pedig 30 mil-
lió hrivnyát különítettek el. Arszen 
Avakov belügyminiszter javaslatá-
ra ezen felül még 82 millió hrivnyát 
a belügy alá tartozó szervek, a ka-
tasztrófavédelem és a nemzeti gár-
da számára különítettek el.

Denisz Smihal miniszterelnök 
a kormányülésen közölte, hogy 
az időjárás-előrejelzések bizta-
tók, és az árhullámok, amelyek 
a hegyvidéki területeken okoztak 
eddig súlyos károkat a Kárpátok-
ban, mostanra sík vidékekre értek. 
Szavai szerint a Dnyeszter folyó 
és mellékvizeinek árhulláma las-
san elhagyja Ukrajnát Moldova 
irányába.

Az ukrán kormány 754 millió hrivnyát 
különített el az árvíz sújtotta régióknak

Az ukrán külügyminisztéri-
um közleményben tudatta: Ukraj-
na külképviseletein keresztül az 
Európai Unióhoz és a NATO-hoz 
fordult segítségért. A Jevropejszka 
Pravda hírportál a közleményből 
idézve kiemelte: az ukrán külügy-
minisztérium számít arra, hogy Uk-
rajna partnerei támogatják az ukrán 
kormány erőfeszítéseit, amelyeket 
az ország állampolgárai életének és 
testi épségének megóvása, a létfon-
tosságú infrastruktúra megmentése, 
valamint a természeti katasztrófá-
nak a gazdaságra gyakorolt kedve-
zőtlen hatásainak a mérséklése ér-
dekében tesz.

Az ukrán katasztrófavédelmi 
szolgálat csütörtök délelőtti jelen-
tése szerint, amelyből az UNIAN 
ukrán hírügynökség idézett, ed-
dig a nyugati országrészben 285 
települést öntött el a heves esőzé-
sek okozta árvíz. A hirtelen leesett 
nagy mennyiségű csapadék követ-
keztében több patak, folyó, köztük 
a Tisza vízszintje is jelentősen meg-
emelkedett, a víz több helyütt ki-
lépett a mederből. A legsúlyosabb 
helyzet Ivano-Frankivszk megyé-
ben alakult ki – ahol hárman éle-
tüket is vesztették az ítéletidő kö-
vetkeztében és 234 település került 
víz alá –, továbbá Lviv, Csernyivci, 
Kárpátalja és Ternopil megyékben. 
Az öt érintett megyében tízezer há-
zat árasztott el a víz, 117 kilométer 
út vált járhatatlanná és 64 híd sem-
misült meg. Ezen felül 500 kilomé-
ternyi útszakaszon és 135 hídban 
keletkeztek károk.

MTI/Kárpátinfo
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Ezt dr. Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) elnö-
ke és Berki Marianna, az Egán 
Ede Kárpátaljai Gazdaságfej-
lesztési Központ irodaigazga-
tója jelentette be a KMKSZ 
központi székházában tartott 
sajtótájékoztatón.

– Négy éve zajlik a rendkívül 
sikeres Egán Ede vállalkozásfej-
lesztési program Kárpátalján. Az 
eltelt időben több ezer vállalko-
zó kapott összesen 15 milliárd 
forintnyi támogatást – emelte 
ki Brenzovics László, és meg-
jegyezte, hogy természetesen a 
koronavírus-járvány a program 
végrehajtására is rányomta a bé-
lyegét, ezért még nem tudták ki-
fizetni az idei kiírásban nyertes 
pályázatokat. – Most azonban 
egy örömteli hírt szeretnék beje-
lenteni: Magyarországon a Kül-
gazdasági és Külügyminisztéri-
umban meghozták a döntést a tu-
risztikai pályázatok ügyében. S 
a jövő héten megkezdődik a tu-
risztikai kategória nyertes pályá-
zatainak a kifizetése. Erre a pá-
lyázatra 224 turisztikai vállalko-
zó jelentkezett, közülük 109-en 
kapnak támogatást közel félmil-
liárd forint értékben.

A KMKSZ elnöke a további-
akban reményének adott hangot 
azzal kapcsolatban, hogy még az 
idén sikerül ezt a programot befe-
jezni, és megtörténik a mezőgaz-
dasági és a vállalkozásfejlesztési 
támogatások kifizetése is.

– Minden reményünk meg-
van arra is, hogy ez a rendkívül 
fontos program folytatódni fog 
a következő évben is – szögez-
te le Brenzovics László, és kitért 

Egán Ede: újabb forduló
arra is, hogy amikor kidolgozták az 
Egán Ede gazdaságfejlesztési prog-
ramot, akkor az egyik fő irányvo-
nal a turizmus volt, különös tekin-
tettel a falusi turizmusra. – Kár-
pátalján ez az ágazat alapvető fon-
tosságú, azonban az egyik legna-
gyobb nehézséget a korona-
vírus-járvány éppen a turisz-
tikai ágazatnak okozta. Az 
utazási korlátozások miatt 
gyakorlatilag az egész ága-
zat leállt. De reméljük, a jár-
vány előbb-utóbb elmúlik, 
és ezért is fontos, hogy a pá-
lyázati támogatás folytatód-
jon. Mindenképpen biztató a 
jövőre nézve, hogy ezzel a 
támogatással több mint 100 
vállalkozó tud majd élni. A 
turizmus újra beindulhat, és 
újra meghatározó lehet mind 
a kárpátaljai magyarság, 
mind pedig Kárpátalja jö-
vője szempontjából – hang-
súlyozta Brenzovics László.

A másik két kategóri-
át illetően elhangzott, hogy 
ugyanolyan sorrendben zajlik az el-
bírálás, amilyen sorrendben meg-
hirdetésre kerültek. A vállalkozás-
fejlesztési pályázatok értékelése 
lezajlott, ezek Magyarországon az 
Irányító Testület (IT) ülését várják. 
Ebben a kategóriában a pályázatok 
száma megközelíti az ezret. Pontos 
keretösszeget nem tudnak monda-
ni, mert ez attól függ, hogy hogyan 
fogja meghatározni az IT a támoga-
tott státuszhoz szükséges minimális 
pontszámot. A mezőgazdasági pá-
lyázatok még értékelés alatt állnak. 
Ezekkel kapcsolatban még némi 
helyszínellenőrzést, valamint utó-
ellenőrzéseket kell végezni, ame-
lyek után az itteni kuratórium dön-

tést hoz, és felterjeszti azt az IT elé. 
Számuk mintegy másfél ezer. Úgy-
szintén zajlik a földnevesítési pá-
lyázat, erre eddig 18 ezren nyújtot-
ták be az igényüket, 12 500 okirat 
már elkészült. Ez a program jelen-
leg is folytatódik, de a járvány miatt 
lassabban történik a kataszterizálás 
az állami szervek részéről.

Berki Marianna arról adott ki-
merítő tájékoztatást, hogy mi a te-
endője a pályázóknak az elkövetke-
ző napokban.

– Június 30-án, kedden jelen-
nek meg a hivatalos eredmények a 
honlapunkon, akkor válik nyilvá-
nossá a nyertesek listája, s ugyan-
ezen a napon kiértesítünk minden 
pályázót – közölte az irodaigazgató. 

A pályázat következő szakasza 
a szerződéskötés, amelyhez konk-
rét dokumentumokra van szükség, 
ezek felsorolása úgyszintén megta-
lálható lesz a levélben.

– Mindenkit arra kérek, miha-
marabb igyekezzenek beszerezni a 
dokumentumokat, mert nem sok idő 
áll rendelkezésre, és tekintettel arra, 
hogy a pályázatok túlnyomó több-
sége beruházás, nagyon sok időt fog 
igénybe venni a pályázatban leírt 

feltételek végrehajtása. Mindössze 
37 pályázat érkezett be eszközbe-
szerzésre mondta Berki Marianna.

Azoknak, akik nem támoga-
tott státuszba kerültek vagy csök-
kentett támogatásban részesül-
nek, és nem értenek egyet a dön-
téssel – a korábbi évekhez hason-
lóan –, lehetőségük lesz a pályá-
zati kiírásnak megfelelően be-
nyújtani a fellebbezésüket. Az 
igazgató asszony mindenkit arra 
kér, hogy olvassák el a tájékoz-

tatót. A fellebbezés benyújtásá-
nak feltételei elérhetőek a www.
eganede.com honlapon a turiszti-
kai rovatban.

A szerződés megkötése a regi-
onális irodákban történik. A karan-
tén miatt változik az ügyfélfoga-
dás rendje. Míg korábban 20 per-
cenként lehetett bemenni, most a 
járványelőírások betartásával egy 
emberre fél órát számítanak majd. 
Az ügyfélfogadás előzetes beirat-
kozás alapján történik, és a maszk 
viselése kötelező.

Berki Marianna egy pozitívu-
mot is mondott a pályázóknak:

– Sikerült elérni, hogy az IT 
döntéshozatala napján érvényes, 

a határozatban is szereplő árfo-
lyamot alkalmazzuk, nem pe-
dig a pályázatban feltüntetettet, 
amely a pályázat benyújtása-
kor volt érvényes. Ez azt jelen-
ti, hogy árfolyamkockázat va-
lamilyen szinten csökkent – je-
gyezte meg.

Mint ismeretes, 2018 nya-
rán az SZBU eljárást indított az 
„Egán Ede” Kárpátaljai Gazda-
ságfejlesztési Központ” Jóté-
konysági Alapítvánnyal szemben. 

Az Ukrán Biztonsági Szolgá-
lat (SZBU) akkor szeparatiz-
mus finanszírozásának gya-
nújával indított nyomozást a 
jótékonysági alapítvány el-
len. Ezzel kapcsolatban Ber-
ki Marianna elmondta:

– Nem tudok arról, hogy 
a nyomozást lezárták vagy 
sem. De a munkánkat nem 
akadályozza az eljárás. S 
látom a pályázókon is, hogy 
ugyanúgy elszántak, őket 
sem ijeszti meg az alapít-
vány elleni ügy. Most is azt 
a véleményt osztom, hogy 
alaptalan a vád, mert az 
alapítvány csak hivatalos, 
a törvényeknek megfelelő 
tevékenységet végez, szó 
nem lehet szeparatizmus fi-

nanszírozásáról. A vád teljesen 
alaptalan, hiszen az alap tevé-
kenysége teljesen átlátható. A 
pályázók nevei elérhetőek az 
interneten, és szerződéses ala-
pon, utalással történik a kifi-
zetés, valamint az elszámolás. 
Az anyaországi vállalkozásfej-
lesztési támogatások célja a ne-
héz gazdasági körülmények kö-
zött élő külhoni magyarok szü-
lőföldön maradásának és boldo-
gulásának segítése.

Végezetül mindketten sok si-
kert kívántak a pályázat megva-
lósításához.

Forrás: kárpátaljalap.net/
Kárpátinfo

Többmillió forint értékű 
vakcinaszállítmány

Magyarország ismét segített

 A program fontosságáról szólva 
a kormánybiztos kiemelte, hogy 
a tapasztalatok szerint azok-

ban az országokban enyhébb 
a járvány lefolyása, ahol ma-
gas a gyermekkori átoltottsági 
arány. A miniszteri biztos ki-
fejtette, hogy a magyar kor-
mány azért vállalta fel a prog-
ramot, mert évekkel ezelőtt fel-
tűnt számukra, hogy mekko-
ra a különbség a magyarorszá-

gi és kárpátaljai gyerekek átoltott-
sága között. Vidékünkön gazdasá-
gi, egészségszervezési okok miatt, 
valamint erőteljes oltásellenesség 
miatt is csak töredéke kapta meg a 

gyermekeknek a legszükségesebb 
védőoltásokat, míg Magyarorszá-
gon az érintettek közel 100%-a. 
Ezen a helyzeten igyekeznek javí-
tani a gyermekimmunizációs prog-
rammal.

A miniszteri biztos köszöne-
tet mondott dr. Biró Erzsébetnek, 
a megyei egészségügyi főosztály 

leköszönő vezetőjének az eddigi 
együttműködésért, egyúttal felkérte 
Olekszij Petrov kormányzót, hogy 
jelölje ki azt a szakembert, aki az 
idei és a jövő évi igényeket összesí-
ti, hisz még két évig tart a program. 
„A magyar kormány továbbra is ké-
szen áll az igények kielégítésére, 
bizonyítva ezáltal azt a jószomszé-
di kapcsolatot, amely hosszú évek 
óta jellemzi Kárpátalja és Magyar-
ország együttműködését”– hangsú-
lyozta dr. Grezsa István. A csütör-
töki kijevi magyar–ukrán kormány-

közi vegyesbizottsági ülésre utalva 
a miniszteri biztos örömét fejezte 
ki, hogy mindkét ország vezetése 
elhatározta az államközi kapcso-
latok javítását, ami sokat segíthet 
a Kárpátalja és Magyarország kö-
zötti együttműködésben.

Az átadáson Olekszij Petrov, 
Kárpátalja kormányzója arról be-

szélt, hogy a most megkapott, 
Ukrajnában engedéllyel rendel-
kező, egyébként nagyon jó minő-
ségű vakcinákat arányosan oszt-
ják majd szét a megye egészség-
ügyi intézményei között, s a szü-
lők kérése alapján a gyerekek in-
gyen kaphatják meg ezeket a vé-
dőoltásokat. A kormányzó kö-
szönetet mondott dr. Grezsa Ist-
vánnak és a magyar kormány-
nak az általuk vállalt kárpátal-
jai gyermekimmunizációs prog-
ramért. Kárpátalja kormányzó-
ja örömmel konstatálta, hogy 
a magyar–ukrán kormánykö-
zi vegyesbizottsági ülésén napi-
rendre vették a térség fejleszté-
sét, valamint tárgyalások folytak 
a közös határátkelők a tranzitfor-
galom előtti megnyitásáról és a 
Tisza-híd felújításáról is.

Az átadáson jelen volt 
Buhajla József, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának fő-
konzulja, Barta József, a me-
gyei tanács elnökhelyettese és 
Petruska István, a Beregszászi 
Járási Állami Közigazgatási Hi-
vatal elnöke is.

A mostani vakcinaszállítmányt 
megelőzően a magyar kormány 
2017 elején 5 ezer adag kanyaró-
mumpsz-rubeola elleni oltóanya-
got, 2018 elején 8 ezer adag ka-
nyaró elleni oltóanyagot, 2018 
májusában 21 600 adag Pentaxim 
oltóanyagot, továbbá 15 ezer adag 
kanyaró-mumpsz-rubeola elle-
ni vakcinát, 2018 novemberében 
10 376 adag négy komponen-
sű, kombinált diftéria, tetanusz, 
pertusszisz és járványos gyermek-
bénulás elleni oltóanyaggal adott 
át a kárpátaljai Vöröskeresztnek.

-kósa-

Az előzetes becslések alapján 
legalább 125 millió hrivnya kárt 
okoztak eddig Kárpátalja megyé-
ben az utóbbi napok nyugat-uk-
rajnai esőzései nyomán kiala-
kult áradások – közölte szerdán 
Olekszij Petrov kárpátaljai kor-
mányzó hivatala.

A tisztségviselő a nap folyamán 
a katasztrófavédelmi szolgálat és 
a tiszai vízügyi hatóság vezetőivel 
körberepülte a román határnál lévő 
Técsői és Rahói járást. A kiadott köz-
lemény szerint az áradások leginkább 
a Rahói járást sújtották. A keddi he-
ves esőzések következtében a Tisza 
folyó vízszintje hirtelen, helyenként 
4-5 métert emelkedett.

„A megyében keletkezett inf-
rastrukturális veszteségek, azaz a 
megsérült utakban, hidakban, vé-
dőgátakban keletkezett károk ér-
téke előzetes számítások alap-
ján 125 millió hrivnya lehet. Még 
nem ismert annak a kárnak a mér-
téke, amelyet a házakban és a ház-
táji gazdaságokban okozott az ára-
dás, ezt később különleges bizott-
ságok mérik majd fel a helyszí-
nen” – írta közleményében a kor-
mányzói hivatal.

Denisz Smihal miniszterelnök 
ugyanakkor szerdai tájékoztatóján 
meggyőződését fejezte ki, hogy 
Kárpátalján az 1998-as nagy árvíz 
után épített védőgátak kitartanak, 
és a régió könnyebben átvészeli 
a mostani ítéletidőt. Azt tanácsol-
ta az áradások sújtotta térségekben 
lakóknak, hogy próbálják házaikat 
körülvédeni az árvízzel szemben.

MTI/Kárpátinfo

A kárpátaljai kormányzó 
125 millió hrivnyára becsüli 
az áradás okozta eddigi kárt

Több mint 100 turisztikai vállalkozást támogatnak

Fotó: Zunko Barnabás
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Hozz nekem egy kis vizet vala-
milyen edényben, hadd igyam! 
Amikor az elment, hogy vizet 
hozzon, utána kiáltott, és ezt 
mondta: Hozz nekem egy fa-
lat kenyeret is magaddal! De az 
asszony így felelt: A te Istened-
re, az élő Úrra mondom; hogy 
nincs honnan vennem. Csak 
egy marék liszt van a fazekam-
ban, és egy kevés olaj a kor-
sómban. Éppen most szedege-
tek pár darab fát, hogy haza-
menve ételt készítsek magam-
nak és a fiamnak. Ha ezt meg-
esszük, azután meghalunk. Illés 
azonban ezt mondta neki: Ne 
félj, csak menj, és tégy úgy, aho-
gyan mondtad; de előbb készíts 
belőle egy kis lepényt, és hozd ki 
nekem! Magadnak és a fiadnak 
csak azután készíts! Mert így 
szól az Úr, Izráel Istene: A 
lisztesfazék nem ürül ki, és az 
olajoskorsó nem fogy ki, míg 
az Úr esőt nem ad a földre. Az 
asszony elment, és Illés beszé-
de szerint járt el. És evett ő is, 
meg az asszony és a háza népe is 
minden nap. A lisztesfazék nem 
ürült ki, az olajoskorsó sem fo-
gyott ki, az Úr ígérete szerint, 
amit megmondott Illés által.” 
(1Kir 17,10–16)

A legtöbb ember a saját baját, 
nyomorúságát érzi a legnagyobb-
nak, gyakran elkeseredik, fel 
akarja adni a küzdelmet. Engem 
mindig meghatott ennek a halá-
losan elkeseredett asszonynak a 
történetében az, hogy amikor a 
próféta arra kéri, hogy utolsó kis 
lisztjéből és olajából pogácsát 
süssön neki, nem vágja dühöd-
ten Illés arcába, hogy nem érted, 
nekem sincs, ami kicsi van, nem 
veszem el a gyermekem szájától! 

Miért engedelmeskedik ez az 
asszony? Mert Illés azt mondta: 
„Ne félj!”

 Ez a bibliai történet életem-
nek egyik vezető igéje volt. Az én 
életemben is akadt elég nyomorú-
ság, nélkülözés; sokszor elkese-
redtem, és csak az Úrtól vártam 
a segítséget. Meg is kaptam min-

Bízzál az Úrban!
dig időben. Mert az Úr, az Izráel 
Istene mondja! 

Most azt mondja az Úr, hogy 
se a liszted, sem az olajad nem 
fog elfogyni addig, amíg új ter-
mést nem hoz majd a jó esős idő. 
Ez az asszony bízott és hitt Isten-
ben. Hitte, hogy a próféta szava 
valóságosan Isten szava, és en-
gedelmeskedett, megsütötte a re-
mény pogácsáját. Már nem félt, 
ehetett ő is és a fia is, mert elő-
ször odaáldozta Istennek a sem-
mi maradékot. 

Hányszor mondta már nekem 
Isten, hogy ne félj! De be is bizo-
nyította, hogy nincs okom a féle-
lemre, s én mégis rettegek, ami-
kor újból nyomorúságba kerül az 
életem. Hiszem, hogy Isten tőled 
is kér! Mit válaszolsz? Azt mon-
dod, hogy: nekem sincs! Nincs 
erőm, nincs időm, nincs jó han-
gulatom, nincs pénzem, nincs, 
nincs semmim... Meg akarok hal-
ni! Ne akarj meghalni! Élj, és azt 
a semmit add oda Istennek, biza-
lommal! Meglátod, hogy kiigazít-
ja életedet, és át fog segíteni eze-
ken a nehéz, szűkös időkön. Ne 
gondolj a halálra, ne menekülj 
Isten elől, hidd el a mai üzenetét: 
ne félj! Legyen bizalmad az Úr-
ban, add oda neki azt, amit vagy 
akit kér! A szenvedő sereptai öz-
vegyasszony életet kapott a maga 
és gyermeke számára, és túlélte 
azt az időt, amitől félt, ami elől 
a halálba menekült volna. Bízzál 
az Úrban! Ne félj!

Pontosan tudom, hogy mit 
kérsz, és kit kérsz tőlem, Uram. 
Nyögök és kínlódom, és nem aka-
rom elengedni, odaadni, mert ma-
gamnak szeretném megtartani. 
Pedig tudom, ha magamnak aka-
rom, ha nem teszem a Te szent ke-
zedbe, akkor leszek igazán vesz-
tes. Bocsáss meg, Uram, hitvány-
ságomért! Szeretlek, segíts min-
dent a kezedbe letenni. Vedd el 
szívem félelmeit, adj nekem is há-
lás, örvendező szívet! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A beregszászi Arany Páva 
szálloda mellett található Sakura 
szépségszalon professzionális 
szakemberekkel várja 
a szépülni vágyókat. 
Kozmetikusuk, Tóth 
Viktória a bőrápolás 
minden csínját-bínját 
elsajátította, és tudása 
legjavát nyújtja ven-
dégeinek. Vele beszél-
gettünk sikerekről, ki-
hívásokról.

– Hogyan indult 
a kozmetikus szakma 
iránti érdeklődése?

– A tanulmánya-
imat a  Beregszá-
szi  Egészségügyi 
Koledzsben végeztem. 
Majd két évet kórház-
ban dolgoztam. Ek-
kor döntöttem el, hogy 
szeretnék a szépség-
iparban tevékenyked-
ni.  A férjem segített 
az első lépések megtételében. El-
mentem az első kurzusokra, ahol 
szakemberektől tanulhattam. Rá-
jöttem, hogy ez az én hivatásom.

– Hol tanulta a szakmát?
– Több helyszínen végez-

tem tanfolyamokat, Ungváron, 
Kijevben, Lembergben tanul-
tam.  Minden eszköz használa-
tára, amivel dolgozom, van ké-
pesítésem. 2007 óta dolgozom 
kozmetikusként, de folyamato-
san képzem magam a mai na-
pig. Egy bőrprobléma kezelésé-
hez csak úgy állok neki, ha alapo-
san megvizsgáltam azt, s tudom, 
hogy megvan hozzá a szaktudá-
som. Enélkül többet árthatunk 
a páciensnek, mint használunk.

Beszélgetés Tóth Viktória kozmetikussal

Hogy jól érezzük magunkat a 
bőrünkben  

A kozmetika története olyan régi, mint az emberiség története. A 
test, de különösképpen a bőr ápolása, az arc szépítése és a haj fé-
nyének fokozása már ősidők óta foglalkoztatja az embereket. Az 
ókorban Egyiptom volt a kozmetika bölcsője. A 90-es években nagy 
kampány indul a bőrápolásért. Számtalan nappali, éjszakai, szem-
ránckrém kerül forgalomba. A mai kozmetika már elsősorban egész-
ségközpontú, mégis olyan igényeket is kielégít, mint például a régi 
múltból visszahozott tetoválás, azaz a tartós smink, idegen szóval 
permanent make up.

– Milyen kezelésekre van mód 
Önnél?

– Általános arcápolás, amely ki-

egészül gépes kezeléssel, hámlasz-
tás, ultrahangos kezelés. Van lehe-
tőség fotoepilátoros kezelésre – ez 
tartós szőrtelenítést jelent –, illetve 
jet peelinget használok, amely oxi-
génterápiás gép minden bőrtípus-
ra. Széles a palettám a bőrproblé-
mák kezelésére.

– Milyen kérésekkel keresik 
meg Önt?

– Mindenki fiatalodni sze-
retne. A ránctalanító kezelések 
nagyon divatosak manapság. A 
biorevitalizáció is népszerű, hogy a 
bőr szebb és egészségesebb legyen. 
A tinédzserek a pattanásos bőr keze-
léséért választanak. Nehéz kezelni, 
de sok türelemmel szép eredmény 
érhető el.

– Melyik korosztály keresi 
Önt legtöbbször?

– Nagyon színes a paletta. A 
13-14 évesektől kezdve egészen 
70 évesekig minden korosztály-
ból vannak klienseim. És nem-
csak nők, hanem sok férfi is fel-
keres. Ők is szeretnének ápolt, 
egészséges bőrt maguknak. Fon-
tos tudnunk, hogy elsősorban a 
kozmetikus tudja a bőr felépí-
tését, ő tudja a problémát kezel-
ni. Forduljanak hát hozzánk bi-
zalommal!

– Könnyű vagy nehéz ennek 
a szakmának az elsajátítása?

– Több éves tanulás kell hoz-
zá, de annak, aki szívvel-lélek-
kel csinálja, könnyűvé válik. 
Minden kliensemért külön aggó-
dom, hogy jól legyen, megkap-

ja a megfelelő kezelést. 
Úgy gondolom, hogy 
ezért is vannak vissza-
térő vendégeim, mert 
az ő kívánságaikat tar-
tom szem előtt.

– Gondolt-e arra, 
hogy családjával más 
országban próbál sze-
rencsét?

– Nem, egyáltalán 
nem gondoltam erre. Egy 
költözéssel az itthon elért 
céljaim semmivé fosz-
lanak, sokkal nehezebb 
lenne ott érvényesülni. 
Itt professzionális tudást 
kaptam, amivel nagyon 
meg vagyok elégedve. 
Szeretek itt élni.

– Mit gondol, miért 
van ilyen nagy divatja 
ma a kozmetikai szolgál-

tatásoknak?
– Van egy elementáris higié-

niai elvárásunk ma már. Ha bele-
nézünk egy tükörbe, szeretnénk 
egy szép bőrt látni. Ez nem le-
hetséges, ha nem ápolja kozme-
tikus. Mindenki szeretne szép, 
egészséges és fiatal lenni, ame-
lyet a szakemberek tesznek lehe-
tővé. Ez ma már nem egy luxus, 
hanem az alaphigiéniánk része.

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Tanuljon sokat, képezze 
magát. Bármilyen vállalkozás-
ról, szakmáról legyen is szó, a 
hozzáértés és az elhivatottság na-
gyon fontos.

Kurmay Anita

Lovagkirály, az örök példakép
Nagybakosban felavatták Szent László emléktábláját

Az Istenhez szóló fohásznak eb-
ben a vészterhes korszakban még 
hangosabban és tisztábban kell 
szólnia. István királyunk lerakta 
a magyar keresztény államiság 
alapjait, s László király volt az, 
aki a magyarság körében meg-
szilárdította és tovább fejlesztet-
te a keresztény értékeket, amely-
re a következő nemzedékek már 
bátran építettek. Ezért ő az utána 
következő nemzedékek számá-
ra az örök példakép, hisz hagyta, 
hogy az isteni kegyelem formál-
ja mindvégig a lelkét, fogalma-
zott a plébános. Nekünk is Lász-
ló király példáját kell követnünk: 
egész életünkkel mutassunk pél-
dát imádságban, és a keresztény 
értékek megvédéséért folytatott 
küzdelemben.

Kint a templomkertben Szi- 
lágyi Mátyás, Magyarország be-
regszászi főkonzulja avató be-
szédében arról szólt, hogy a kö-
zépkori templomaink felújítása-

kor sorra előkerülő freskók nyomán 
megbizonyosodhatunk arról, hogy 
Szent László az egész Kárpát-me-
dencében mekkora népszerűségnek 
örvendett, hogy mennyire szerették 
és csodálták tetteit. Nem véletlen, 
hogy nevéhez fűződik az a legenda, 
miszerint, ha a magyarokkal bárholt 
a világon valami nagy baj történik, 
akkor László királyunk kikel a sír-
boltjából, s a szenvedők segítségé-
re siet. Itt és most joggal érezhetjük 
úgy, hogy nagy királyunk emléke-
zete hitünkben és identitásunkban 
erősít bennünket. A főkonzul a to-
vábbiakban arról biztosította a je-
lenlevőket, hogy a magyar kormány 
az elkövetkező időkben is támogat-
ni fogja a kárpátaljai magyarságnak 
a szülőföldön való megmaradásáért 
folytatott küzdelmét. 

Mezei Orsolya, a gyüleke-
zet kurátora felolvasta az em-
léktáblát adományozó Beregszá- 
szért Alapítvány kuratóriuma el-
nökének, Dalmay Árpádnak az ün-
nepség résztvevőihez küldött üze-
netét. „Ma történelmünk egyik ki-

emelkedő alakja, Szent László em-
léktáblájának avatására kerül sor. 
De miért is fontos nekünk Szent 
László emlékének őrzése? Elsősor-
ban azért, mert az egyik legnagyobb 
magyar uralkodó előtt tisztelgünk 
személyében, akit a katolikus egy-

ház szentté avatott, de azért is, mert 
Lampertházát, a mai Beregszászt 
alapító Lampert herceg fivére volt. 
Szent László, mint az emléktáblán 
olvashatjuk, lovagkirály volt, Euró-
pában az első. Mit jelent ez a foga-

lom? Azt, hogy nem csupán a tró-
non ült, hanem a háborúkban a se-
regek vezére volt, a csatamezőkön 
lovagjai élén harcolt, példát mu-
tatva hősiességével, halált megve-
tő bátorságával. Nem csoda, hogy 
annyi legenda maradt fenn róla. 

Szent Lászlót – éppúgy, mint Csa-
ba királyfit – évszázadokon át visz-
szavárták és várják. Soha jobbkor 
nem érkezhetne a Kárpáthazába, 
mint mostanság – védeni a hatá-
rokat, megbüntetni a bűnösöket 

és újra feléleszteni a lovagesz-
ményt, szól az üzenet.”

Az emléktábla leleplezését 
megelőzően Mezei Vivien elsza-
valta Alföldi Géza Szent László 
című versét.

A gyülekezet tagjai vándor-

kiállítás keretében ismerkedhet-
tek meg a lovagkirály életével, a 
magyar állam és a keresztény ér-
tékrend megszilárdításáért foly-
tatott küzdelmével. 

Kovács Elemér
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– Vajon ebben a bizonyta-
lan helyzetben csak a kivárásra 
kell berendezkedni, vagy létezik 
más alternatíva is? – kérdeztük 
Tarpai Józseftől, a Kárpátal-
jai Magyar Turisztikai Tanács  
(KMTT) tiszteletbeli elnökétől. 

– A mostani állapotban a leg-
főbb nehézséget az okozza, hogy 
nem tudjuk, mit hoznak az elkö-
vetkező hetek, és így nehezen 
tervezhető a jövő. Márpedig eb-
ben a szakmában az előrelátásnak 
kulcsszerepe van. Egy fesztivál-
nak vagy más tömegrendezvény-
nek az időpontját legalább két hó-
nappal a megrendezés előtt nyil-
vánosságra kell hozni, s annak 
programját folyamatosan népsze-
rűsíteni szükséges. Könnyű be-
látni, erre most nincs lehetőség.

– Mi működik ma egyálta-
lán, aminek köze van a turiz-
mushoz?

– Üde színfolt ebben a letar-
gikus helyzetben, hogy azok a fő-
ként a hegyvidéken található tu-
risztikai vállalkozások, amelyek 
kisebb faházakban szállásolják el 
a vendégeiket, már májusban tud-
tak fogadni turistákat, főleg csalá-
dokat, kisebb baráti társaságokat. 
Ami tartja bennünk, a turizmus-
ban érdekeltek körében a lelket, 
az a következő: a sok-sok megke-
resésből kiderül, hogy a nyári pi-

Turizmus: a kihívás és a felkészülés időszaka

Az élmény nem maradhat el
Egy átlagos évben megyénk egymillió turistát fogad. Érthető okok-
ból most ez a szám a töredékére zsugorodott. Jól látszik, hogy a 
sokszereplős turisztikai ágazatot elsőként hozták nehéz helyzetbe 
a koronavírus megfékezése érdekében elrendelt hatósági intézke-
dések. A vendégek elmaradása miatt nem csupán a hotelek, sza-
natóriumok, gyógyfürdők és éttermek személyzete, az idegenve-
zetők jelentős része maradt egy csapásra munka nélkül, de a pi-
henésre és felüdülésre hozzánk érkezők szállítását felvállaló busz-
sofőrök, taxisok is. Az elmúlt hónapokban a vendéglátóhelyek be-
szállítói, a zöldségtermesztők, állattartó gazdák szintén komoly jö-
vedelemforrástól estek el. És a kör még tetszés szerint bővíthető.

henésre, kikapcsolódásra, feltöltő-
désre továbbra is megvan az igény 
az emberek körében. Ám míg ilyen 
labilis a járványügyi helyzet, érthe-
tő módon kevesen indulnak útnak a 
kiválasztott célpont felé. Még azok 
is kivárnak, akiknek saját autójuk 
van, tehát ezt megtehetnék. Ám tud-
ni kell, hogy a turisták többsége vo-
nattal érkezik hozzánk, s az orszá-
got átszelő járatok közül alig köz-
lekedik egy-kettő, akárcsak az au-
tóbuszok. Az embereket az is visz-
szatartja, hogy mi történik akkor, 
ha rosszabbra fordul a járványügyi 
helyzet, s ők, úgymond, idegenben 
rekednek.

– Lassan eltelik a 2020-as esz-
tendő fele. Ha gyorsmérleget kel-
lene vonni…

– Akkor szomorúan megálla-
píthatnánk, hogy már eddig is óri-
ási veszteségeket könyvelt el az 
ágazat. A három hónapnyi kiesés 
csődközeli helyzetbe juttatott szá-
mos turisztikai vállalkozást. Egyér-
telmű, hogy az idei esztendő a túl-
élésről szól, erre kell az ágazat min-
den szereplőjének berendezkedni. 
Azzal is számolnunk kell, ahogy 
már említettük, a lakosság jelentős 
része igényli a turizmus által nyúj-
tott szolgáltatásokat, viszont az uk-
rajnai családok jövedelme erősen 
megcsappant. Sokan munkanélkü-
livé váltak, másokat részidőben, 

természetesen alacsonyabb bérért 
foglalkoztatnak. A nagyvállala- 
tok manapság ritkán küldik beutaló-
val szanatóriumba dolgozóikat, mi-
vel erre nincs keret. Nekünk mind-
ezekre tekintettel kell lennünk, ami-
kor egy-egy szolgáltatás árát meg-
állapítjuk. Ami pedig konkrétan az 
idei szezont illeti. Fájó, hogy a tu-
rizmus szempontjából két erős hó-
nap, a május és a június elveszett, s 
félő, hogy a július is erre a sorsra jut. 

– A kárpátaljai turizmus szerep-

lői közül a minap valaki úgy fogal-
mazott: a mostani időszak egyszerre 
a kivárásról és a felkészülésről szól.

– Osztom ezt a nézetet. Nem-
csak azért, mert sok helyről kaptunk 
visszajelzést arról, hogy a mögöt-
tünk hagyott három hónapot a falusi 
vendéglátók a szálláshelyek felújí-
tásával, korszerűsítésével töltötték. 
Maga a KMTT is a jövőbe tekint, 
és a folytonosságot képviseli ak-
kor, amikor július elején gyakorlati 
bemutatóval egybekötött tanfolya-
mot szervez a korábban már képe-
sítést nyert idegenvezetők számára, 
akik egy-egy hétvégén autóbuszos 
kirándulás keretében új helyszínek-
kel és szolgáltatásokkal ismerked-
hetnek meg. Ötven fő részvételé-

re számítunk. Továbbá kiemelném 
azt a pályázatunkat, amelynek ke-
retében minősített falusi vendéglá-
tók versenyezhetnek a Legvirágo-
sabb vendégház, illetve a Legszebb 
konyhakert cím elnyeréséért. 

– Sokan mondogatják mostan-
ság, hogy az elkövetkezőben már 
semmi sem lesz úgy, mint a koro-
navírus-járvány előtt.

– Mi a turisztikai tanácsnál 
mélységesen hiszünk abban, hogy 
az élet belátható időn belül vissza-

tér a rendes kerékvágásba. Hason-
lóképpen gondolkodik a kárpátaljai 
turizmusban érdekeltek többsége is. 

– Az önök adatbázisában több 
mint 550 minősített vendégház sze-
repel. Ha esetenként csak a mini-
mális 8-10 vendéggel számolunk, 
ez akkor is egy hatalmas potenciál. 

– Vendégházaink többsége el-
nyerte a háromnapraforgós minősí-
tést, ami azt jelenti, hogy az ott elszál-
lásolt turisták a háziaktól teljesen el-
különülten élhetik mindennapjaikat, 
szervezhetik programjaikat, hisz kü-
lön fürdőszobával, konyharésszel 
rendelkeznek. Ezek tehát a járvány-
ügyi szabályokat maximálisan betart-
va tudják fogadni a hozzánk érkező-
ket. Ezért bízunk benne, hogy ha sta-

– Már kiskorában is, ahogy 
a fiúk többsége, arról álmodott, 
hogy autószerelő lesz?

– Nem emlékszem rá, hogy 
kicsi koromtól erre a szakmára 
készültem volna, bár a szerszá-
mokat mindig is szerettem – kez-
di beszélgetésünket a fiatal szak-
ember. – Azt azért tudtam, hogy 
olyan szakmát szeretnék válasz-
tani, ami – amellett, hogy szere-
tem csinálni – biztos megélhetést 
biztosít majd a jövőben. Ezért is 
jelentkeztem a nyíregyházi Bán-
ki Donát Műszaki Középiskolá-
ba, ahol autoelektronikai műsze-
rész, illetve közlekedésgépésze-
ti technikus, közútijármű-gépész 
végzettséget szereztem.

– Szanyi Gy. Sándor azon 
kevesek közé tartozik, akik az 
iskola elvégzése után hazatér-
tek szülőföldjükre.

– Eleve úgy vágtam bele a 
külföldi tanulásba, hogy azután 
hazatérek, itt szeretnék boldogul-

Ahol újjá születnek a járművek

Mindig a tökéletességre 
törekszem

„Meseautóval színezüst erdők során, repülünk a szívünk tavaszán. 
Arany országút csillogó gyémántporán repülünk a mesék kocsiján” 
– szólt a mozidal nem csupán a harmincas-negyvenes években, de 
még a mai hatvanasok-hetvenesek is csak így álmodoztak arról, 
hogy egyszer autótulajdonosok lesznek. Ma egyre több, s egyre 
szebbek futnak az útjainkon. S ezek bizony a leggondosabb gazda 
kezében is sérülnek. Jól jön hát a jó szakember segítsége. Közéjük 
tartozik Szanyi Gy. Sándor, aki Csongoron üzemelteti műhelyét.

ni, ahol a családom, a barátaim él-
nek. Bár nem volt könnyű a kezdet. 
A szakmámban nem is tudtam elhe-
lyezkedni, de egy csapi autószerviz-
ben kipróbálhattam magam karosz-
szérialakatosként. Ez akkor nagy ki-
hívás volt számomra, de az elvégzett 
munka eredménye motivált, hogy 
még jobban elsajátítsam ennek a 
szakmának minden fortélyát. 

– Aztán az autófestésbe, -fénye-
zésbe is belekóstolt.

– Négy évig karosszérialakatos-
ként csak előkészítettem az autókat, 
vagy azok elemeit a festéshez. Mi-
vel mindig a tökéletességre töreked-
tem – egyébként ez hajtott előre –, 
nagyon bosszantott, ha a festő elron-
totta a munkát, s nekem újra kellett 
kezdenem az előkészítést. Így aztán 
úgy döntöttem, tökéletesen elsajátí-
tom ezt a munkafolyamatot is. Köz-
ben a hegesztést is megtanultam, így 
a szétszedéstől összerakásig minden 
munkafázist egyedül meg tudtam, 
meg tudok csinálni. 

– Aztán váltott…
– Az akkori műhelyben már nem 

biztosították a minőséges munká-
hoz a megfelelő körülményeket, 
és a befektetett munkát sem igazán 
fizették meg, így fuvarozni kezd-
tem, hogy megszerezzem az alap-

tőkét saját egy vállalkozás indítá-
sához. De ez alatt a négy év alatt 
sem hagytam abba a szakmát, mert 
a cég autóit, és itthon a barátok jár-
műveit javítottam.

– Itthon milyen körülmények 
álltak a rendelkezésre?

– Egy kis garázsban kezdtem a 
családi udvarunkon. Mert közben 
megnősültem, feleségemmel, Ma-
riettával két szép gyermeket neve-
lünk. Családi segítséggel sikerült 
fejleszteni, ma már két garázsban 
dolgozok, természetesen jóval ha-

tékonyabban, eredményesebben. 
Érthető módon további fejleszté-
seket szeretnék, merthogy korsze-
rűbb technikára, gépekre, eszkö-
zökre van szükség a minőség meg-
tartásához és javításához. E célból 
tavaly pályáztam az Egán Ede prog-

ramban, kérelmem egyelőre még el-
bírálás alatt van.

– Nagy a kereslet erre a munkára?
– Nagyon! Hisz ma már nem 

ritka, hogy egy családban a férj-
nek, a feleségnek, s olykor már 
a felnőtt gyereknek is van külön 
autója. És mind több az igényes 
gépkocsitulajdonos, akik kisebb 
karcolásokat is azonnal javíttat-
nak. Meg sokan vannak, akik ra-
gaszkodnak régebbi járművükhöz, 
azt újíttatják fel, mert nagyon „hoz-
zájuk nőtt”. És az emberek igénylik 

a jó munkát. Én egy régi, rozsdá-
sodó autóhoz is olyan szeretettel 
és türelemmel nyúlok, mint egy 
kisebb sérüléssel hozzám be-
futó szupermodern járgányhoz. 
Amikor megérkezik a „páciens”, 
rendre megvizsgálom, felmérem 
a kárt, egyeztetünk a tulajdonos-
sal, aztán a megbeszélt időpont-
ban látok a munkához. Közben 
beszerzem a megfelelő hozzáva-
lókat, megbízható vállalkozástól 
megrendelem színminta alapján 
a festéket. Csak olyan anyagok-
kal vagyok hajlandó dolgozni, 
amelynek ismerem az eredetét és 
minőségét, amit már kipróbáltam, 
amiért garanciát tudok vállalni, 
ezért végzem magam az anyag-
beszerzést is. 

– Legújabban olajcserére is 
sokan érkeznek.

– Ezt egy kicsit a kényszer 
is hozta. Ugyanis a mi munkánk 
igencsak időigényes. Egy-egy 
elem fényezése 2-3 napig is el-
tart, mert a száradáshoz idő kell. 
Ezért, hogy forgótőkénk legyen, 
olajcserét is végzünk, hisz ez 2-3 
órás munkafolyamat, így gyorsab-
ban és gyakrabban hoz bevételt. 

– Lesz-e utánpótlás?
Most éppen van két tanítvá-

nyom, akik a műhelyemben sze-
retnék elsajátítani a karosszéria-
lakatosság, a festés és fényezés 
minden csínját-bínját. Hogy Nim-
ród, a kisfiam folytatja-e majd a 
szakmát, azt még nem tudom, de 
most szívesen „segédkezik”.

– Mi pedig azt kívánjuk, hogy 
minél több „meseautó” kerüljön 
ki a keze alól.

Kovács Erzsébet

bilizálódik a járványügyi helyzet és 
beindul a megyék közötti tömeg-
közlekedés, akkor nem maradnak 
üresen ezek a szálláshelyek. 

– Kárpátalja vonatkozásában 
már korábban megszületett ez a 
jól hangzó szlogen: egy év – száz 
fesztivál. A turista számára az itt 
megszerezhető élmények a leg-
fontosabbak.

– Tegyük hozzá: szerencsé-
re ezeknek a hatalmas vonzerővel 
bíró népünnepélyeknek túlnyomó 

része nyár végén, ősz elején ke-
rül megrendezésre. Szerintem kel-
lő elővigyázatossággal szinte vala-
mennyi falunapból fesztivállá átmi-
nősített népünnepély megtartható, a 
barackfesztiváltól kezdve a lecsó-, 
a perec-, a lekvár, a paprikafeszti-
válon át a csipkebogyó-, a brinza- 
stb. fesztiválig. Kétségtelen, hogy 
az esti koncerteket, a sztárvendé-
gek fellépését jóval körültekintőb-
ben kell megszervezni, vagy ha ez 
aggályos, akkor ezúttal el kell te-
kinteni megtartásuktól. Munkatár-
saimmal együtt bízom abban, hogy 
az elkövetkező hónapok folyamán 
több jó hangulatú közösségi alka-
lomban lesz részünk.

Kovács Elemér

Archív felvétel
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A COVID-19 okozta jár-
ványügyi helyzet miatt a XIV. 
TDK online formában valósult 
meg. A KTDK célja a kárpátal-
jai felsőoktatásban tanuló fiata-
lok magyar nyelvű szakmai ön-
képzésének és kapcsolatépítésé-
nek ösztönzése, amely segíti a 
teljes régióban az egyetemista, 
főiskolás fiatal kutatók és befo-
gadó műhelyeik között új tudo-
mányos és emberi kapcsolatok 
megteremtését és a már létező 
kapcsolatok elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-
medence minden felsőoktatási 
intézményének osztatlan, alap- 

és mesterképzésben résztvevő 
hallgatója benevezhetett tudo-
mányos pályamunkával, amibe 
beleértendők az alapszakos dip-
lomamunkák is.

A konferencia a kárpátaljai 
felsőoktatásban résztvevők szá-
mára a XXXV. OTDK-ra dele-
gáló első fordulós (intézményi) 
konferencia is. Így az elért ered-
mények alapján az előadók részt 
vehetnek a XXXV. Országos Tu-
dományos Diákköri Konferen-
cián, amely 2021 tavaszán kerül 
megrendezésre.

A konferenciára 2019. júli-
us – 2020. március között lehe-
tett jelentkezni. Ez idő alatt 37 fi-
atal kutató küldte be pályaművét, 
az alábbi hét felsőoktatási intéz-
ményből: Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (1 fő), II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola (25 fő), Munkácsi Ál-
lami Egyetem (1 fő) Pécsi Tudo-
mányegyetem (2 fő), Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (1 fő), Szegedi Tudomány-
egyetem (1 fő), Ungvári Nemze-
ti Egyetem (6 fő). 

A konferencia 8 szekcióban 
zajlott 36 előadóval. Minden be-
nyújtott pályamunkát szakértők 
bíráltak, összesen 54 szakember. 
A zsűritagok 9 határon túli és 
kárpátaljai intézményből csatla-
koztak be az online konferenci-
ába. A szakmai bírálatokat a je-
lentkezettek megkapták. 

A 2021 tavaszán megvalósu-
ló Országos Tudományos Diák-

Online valósult meg a XIV. Kárpátaljai 
Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) min-
den év májusában az Ukrán Tudomány Napjához illeszkedve ke-
rül megrendezésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szer-
vezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolá-
val és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Hatá-
rok nélkül (HTDK) programjával együttműködve. A program a 
Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetségprogram támogatá-
sával valósul meg.

köri Konferencia részvételre ja-
vasoltak névsora: Baksa Adrien, 
Baranyi Ernő, Baranyi Tamás, 
Bíró Bernadett, Bordacsenkó 
Alexandra ,  Csa la  Róber t , 
Füzesséry Bernadett, Homonai 
Júlia, Kacsur Annamária, Kiss 
Krisztina, Kovács Zsanett, Kő-
szegi Teodóra, Maruszics Erik, 
Molnár Albert Sándor, Mol-
nár Rozália, Mozgovoj István, 
Oroszi Dóra, Palinszki Ale-
xandra, Pógyor Katalin, Reho 
Alexandra, Rosinec Viktor, Si-
mon Dominika, Solymos Karo-
lina, Szanyi István, Tóth Olívia, 
Vezsdel László.

Ünnepi beszédében Prof. Dr. 
Csernicskó István, a II.RFKMF 
rektora három kulcsszót emelt ki: 
„Köszönet, korszerűség, gratulá-
ció!” Köszönet minden résztve-
vőnek, szakembernek, szervező-
nek, akik hozzájárultak a konfe-
rencia technikai és szakmai sike-
réhez. Korszerűség – az elhang-
zott előadások többsége korszerű, 
az adott tudományterület mai vér-
keringésének fontos téma. Gratu-
láció mindenkinek, aki valami-
lyen módon hozzájárult ennek a 
konferenciának sikeréhez, hang-
súlyozta a rektor.

Dr. habil. Weiszburg Tamás, 
az Országos Diákköri Tudomá-
nyos Tanács alelnöke beszédében 
arra helyezte a hangsúlyt, hogy 
KTDK nagyon komoly, stabil 
szintet ért el Kárpátalján, a dolgo-
zatok minőségileg magasabb fej-
lődési színvonalra léptek. Befeje-
zésül szakmai oldalról az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Tanács 
és a HTDK – TDK Határok Nél-
kül program köszönetét és gratu-
lációját tolmácsolta a KTDK si-
keres megvalósulásához.

Bebizonyosodott, hogy ha 
elég nagyok a célok, a körülmé-
nyek nem számítanak! Ezúton is 
gratulálunk a sikeres előadások-
hoz, az elért eredményekhez a di-
ákoknak és vezetőtanáraiknak.

Váradi Natália, 
„GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány irodaigazgatója, 
a konferencia szakmai 

szervezője

Most növekszenek a legerő-
teljesebben a szőlő hajtásai, akár 
10-12 centit is nőhetnek naponta. 
A hajtások június első feléig elérik 
éves növekedésük több mint fe-
lét, indokolt tehát a kitüntetett fi-
gyelem a szőlősorokban, és a zöld-
munkák, a hajtásigazítások, kötözé-
sek rendszeres elvégzése. A fiatal, 
még alakítás alatt álló tőkék eseté-
ben a szakemberek egy része a tör-
zsön lévő összes rügy (hajtás) eltá-
volítását javasolja. Mások tanácsa, 
hogy ne távolítsuk el a rügyet (leg-
alábbis ne mindegyiket), hanem a 
belőle fejlődő hajtást csípjük visz-
sza 2-3 levélre, mert így a tőke erő-
sítését szolgálják. De fürtöt semmi-

Munkálatok a szőlőben és a gyümölcsösben

Elő az ollóval
képpen ne hagyjunk az itteni hajtáso-
kon, mert részint túlságosan megter-
helnénk a fiatal tőkét, másrészt meg-
zavarnánk a kialakítás folyamatát. 
Termő tőkéken még időszerű a haj-
tásválogatás, amelynek során a med-
dő, satnya hajtásoktól szabadítsuk 
meg a tőkét, illetve azon hajtásait rit-
kítsuk meg, amelyek túlságosan zsú-
folttá teszik a lombozatot. A karós tá-
maszú és gyalogművelésű szőlőtőkék 
hajtásait úgy válogassuk meg, hogy a 
megmaradók körkörösen, egyenletes 
elosztásban helyezkedjenek el a tőke-
fejen. Fej- és bakműveléskor, rövid-
csapos metszést alkalmazva 6-10 haj-
tást hagyjunk meg egy négyzetméter-
re számolva. Hosszúcsapos metszés-

nél ennél több, 10-12 hajtás marad-
jon. (Ha még nem tettük volna, vizs-
gáljuk meg a tőkefejet, és ha – ne-
mesből előtörő – harmatgyökere-
ket találunk, tőből metsszük le. A 
harmatgyökerezés különösen a fi-
atal tőkék esetében indokolt, mert 
ha azok megerősödnek, a nemes 
„leléphet” az alanyról.)

Ha a nagy tömegű fiatal haj-
tás miatt a növényfal eredeti alak-
ja kezd megváltozni, vegyük elő a 
sövénynyírót. De tanácsos megvár-
ni, amíg a fiatal hajtások félfás ál-
lapotúvá érnek, mert ekkor a leg-
jobb vágni őket. A sövényfalat ne 
függőlegesre, hanem enyhén fölfe-
lé keskenyedő trapéz keresztmet-
szetűre neveljük, mert így az al-
ját is éri fény.

Bodnár István 
kertészmérnök

Nagybakta

Birta Zoltánt szinte mindenki 
ismeri. Vagy talán mégsem? Éle-
te meghatározó pillanatokkal van 
tele. Foglalkozott cserkészettel, 
játszott zenekarban, előbb a Sion, 
majd a Pulzus Rádió főszerkesz-
tője lett. Emellett felelős család-
apa. Ismerjük meg őt.

– Meséljen magáról.
– Beregszászban születtem 

Birta Edit és Birta Sándor legki-
sebb fiaként egy hatgyermekes 
családban. Van két nővérem, két 
bátyám és egy húgom. Felesé-
gemmel, Klaudiával elsőszü-
lött fiunkat, Zoltánt neveljük. 
Református családban növe-
kedtem, keresztyén magyar 
értékrendek alapján. Közép-
iskolai tanulmányaimat a be-
regszászi gimnáziumban fe-
jeztem be, majd a Nyíregyhá-
zi Főiskola gazdaságtudomá-
nyi szakán tanultam tovább. 
A diplomaszerzést követően 
Kecskeméten OKJ-s képesí-
tést kaptam rádióbemondó és 
műsorvezető szakirányban, 
majd a Sárospataki Refor-
mátus Akadémián tanultam 
két évet. Hegedülni is tanul-
tam. A beregszászi reformá-
tus gyülekezet gyermek, ifjú-
sági énekkarában, felnőttként pe-
dig a Dalárdában és a Kamarakó-
rusban énekeltem/énekelek. Sok 
mindennel foglalkoztam: tartot-
tam táncházakat, szerveztem bi-
cikli túrákat, táborokat, bálo-
kat, programokat, tömegrendez-
vényeket, oktattam képzéseken, 
önkénteskedtem a Máltai Szere-
tetszolgálatnál, és már fiatalként 
meghatározta mindennapjaimat 
a cserkészet. Mára dolgozom és 
magánvállalkozóként, fiatal ma-
gyarként, apaként, férjként pró-
bálom megélni a „kárpátaljai 
életérzést”. Mindezt tele pezs-
géssel, izgalommal, küzdelem-
mel, örömmel, sok-sok áldással. 

– Milyen ötletből született a 
Sion Rádió?

– Tizenkét éven keresztül a 
Hajnalcsillag Keresztyén Ifjú-
sági Együttesnek voltam a tag-
ja. Az első lemezünk kiadásakor 
úgy gondoltuk, hogy szükségünk 
lenne egy stúdióra és egy hang-
mérnökre. Babics Jánost (Mó-
kus) kerestük meg ezzel az öt-

Beszélgetés Birta Zoltán főszerkesztővel

Család és munka a keresztyén 
értékrend tükrében

 Kárpátalján magyarnak lenni nem kis feladat, néha igazi kihívás. 
Minden nap szembesülünk ennek jó és rossz oldalával egyaránt. Az 
életünket meghatározó döntésekről, a napi friss hírekről pedig a 
médián keresztül értesülhetünk. A tömegtájékoztatási eszközök (rá-
dió, újság, televízió) munkatársai nap mint nap azért tevékenyked-
nek, hogy a világ hírei minél szélesebb körben ismertek legyenek.

lettel. Ekkor már önkéntes alapon 
a holland E-Mission alapítvány tá-
mogatásával létezett a Sion Rádió, 
amely az ungvári magyar rádió-
nak és a Miskolci Európa Rádió-
nak adott le anyagokat. Úgy gon-
doltuk a zenekar tagjaival, hogy le-
mezünket a rádió stúdiójában ve-
hetnénk fel. Ezáltal elkezdtük fi-
gyelemmel kísérni a rádió munká-
ját. Aztán Taracközi Ferenc lelki-
pásztor, a rádió elnöke felkért rá-
diós szerkesztőnek. 

– Milyen műsorokat közvetí-
tettek?

– Kezdetben heti 45 perces mű-
sort gyártottunk, majd elindulhatott 
a napi szintű műsorszórás is. Napi 
egy órától hatalmas munkával el-
jutottunk a napi huszonnégy órás 
műsor gyártásáig. Mondhatom, 
ez nem kis feladat volt. A célunk 
a keresztyén magyar értékek köz-
vetítése volt, és ma is az. Istentisz-
telet-közvetítéseket, ifjúsági mű-
sorokat, gyülekezeteket bemuta-
tó műsorokat közöltünk. Sok bará-
tunk, segítőtársunk akadt, akik ko-
molyan vették a próbálkozásainkat, 
és támogattak abban, hogy legyen 
magyar rádió Kárpátalján.

– Ez a merész álom adta a Pul-
zus Rádió alapjait.

– Így igaz, úgy gondolom, hogy 
Isten akarta, hogy legyen Kárpátal-
ján önálló magyar rádió. 2013-ban 
elindíthattunk egy földfelszíni su-
gárzást, amely a megyénkben máig 
hiánypótló szerepet tölt be. Mi ke-
resztyén értékrend mellett mutat-
juk be a mindennapokat, szórakoz-

tatunk és informáljuk független 
módon a hallgatót. 

– Hogyan alakultak át a mű-
sorok?

– A Sion Rádióban csak ke-
resztyén zenét játszottunk, a Pul-
zus Rádióban a többi zenei mű-
faj és műsor is megszólal. Ná-
lunk mindenki megtalálja a ked-
vére valót. A teljesség igénye nél-
kül csak pár műsorszámot említe-
nék: a reggeli órákban az Ébresz-
tő várja a hallgatókat, majd a Tur-
mix kívánságműsor, délután pe-
dig tematikus műsoraink vannak 
a hét minden napján. Két nyelven 
szólnak a tartalmaink, az ukrajnai 
médiatörvénynek megfelelően.

– A Sion Rádiót követően a 
Pulzus Rádió főszerkesztőjeként 
tevékenykedik. Automatikusan 
jött ez?

– Ha az ember egy kertészet-
ben dolgozik, és ültet egy fát, 
amit magáénak érez, akkor alig 
várja, hogy felcseperedjen és ki-
bontakozzon, lássa milyen gyü-
mölcsöt terem. Én is így voltam 
ezzel. Sok ember dolgozik ma is 

azon, hogy a rádió működ-
jön, ez egy közösség, egy 
család. Számomra nem 
volt kérdés, hogy folytat-
ni szeretném a megkezdett 
munkát. Szeretjük a hall-
gatóinkat, még ha nem is 
látjuk őket közvetlenül. 

– Mi a feladata egy fő-
szerkesztőnek?

– Tulajdonképpen a 
tartalomgyártás minden 
területén jelen kell len-
ni. Koordinálás, a tartal-
mak kiválasztása, össze-
válogatása. De ha az em-
bernek jól összeszokott 
csapata van, akik ponto-
san tudják, hogy mi a fel-
adatuk, akkor ez nagyban 

megkönnyíti a helyzetet.
– Ez egy huszonnégy órás 

munka. Családapaként hogyan 
lehet ezt összeegyeztetni?

– Határokat kell húzni. Néha 
tényleg tudok huszonnégy órát 
dolgozni, ami kimerít. Emellett 
nagyon fontos számomra, hogy jó 
férj, és jó apa legyek. Isten után a 
családom számomra az első. Ke-
mény feladat a munkával, vál-
lalkozásaimmal összeegyeztet-
ni, sokszor embert próbáló, de én 
megtaláltam hozzá azt a társat, 
akivel kiegészítjük egymást.

– Vannak-e további tervek?
– Kárpátalján nehéz, de nem 

lehetetlen megmaradni. „Imád-
kozzál és dolgozzál” elv alap-
ján telnek napjaink, így mi is a 
több lábon állást választottuk. 
Több mindennel foglalkozunk, 
fejlesztgetünk, építkezünk. Sze-
retnénk még több gyermeket vál-
lalni, és Isten kegyelméből remé-
lem, hogy sikerül.

– Sok sikert kívánunk ehhez!
Kurmay Anita



2020. 
július 1. 7Gazdaoldal

Tel.: 2-41-74

Az utóbbi napokban nagyon 
sokan érdeklődtek, hogy mi-
lyen munkálatokat kellene el-
végezni az őszi kalá-
szosokban. Sajnos na-
gyon sok termelő, fity-
tyet hányva az alap-
vető agrotechnikai 
követelményeknek, 
nem időben és szak-
szerűen végezte el a 
vegyszeres gyomir-
tást, amivel kockára 
tette az idei termést. Mit is ér-
tek ez alatt?

Sokan azt a kérdést tették fel, 
de sajnos késve, hogy szabad-e 
vegyszeres gyomirtást végezni, 
amikor az ősziek már kalászban 
vannak? A válaszom: nem enge-
délyezett. Aki pedig megpróbálja 
megreckírozni, komoly terméski-

Az őszi és tavaszi kalászosok 
növényvédelme

esést fog elérni. Azért, mert ilyen-
kor a gyomirtóknak negatív hatá-
suk van, a kalászban alig lesznek 

szemek. 
A másik nagy problé-

ma, hogy nagyon kevesen 
foglalkoznak egy nagyon 
aktuális témával – az őszi 
kalászosok betegségei el-
leni védekezéssel. Pe-
dig tudjuk, hogy a beteg-
ség elleni védekezés leg-
alább 20-30%-kal emeli 

a terméshozamot, úgy gondolom, 
ez nem kevés. Erre megvan a le-
hetősége minden termelőnek, mert 
a gazdaboltokban igen nagy a vá-
laszték a gombaölőszerekből, ami-
vel meg tudjuk védeni a növénye-
ket a betegségektől (lisztharmat, 
kalászfuzárium stb.). 

Szeretném felhívni a kedves ter-

melők figyelmét az egyre inkább 
terjedő betegségre, amit úgy hívnak, 
hogy kalászfuzárium – a kalászt és a 
benne levő szemeket támadja meg. 
Ez különösen az őszi búzára vonat-
kozik és a tritikáléra. Legcélszerűbb 
ez ellen a betegség ellen védekez-
ni, amikor a növények virágzás alatt 
vannak, mert ilyenkor a növény a 
legfogékonyabb a betegségre. Te-
hát ekkor kell elvégezni a védeke-
zést pl. Folicur, Falcon stb., 0,5 li-
ter hektáronként. Ilyenkor célszerű 
használni a Carbamid műtrágyát, 20 
kg-ot hektáronként, ezzel növeljük 
a termés minőségi mutatóit.

Azokon a parcellákon, ahol va-
lamilyen oknál fogva nem tudták 
elvégezni a vegyszeres gyomirtást, 
és az említett táblák erősen gyo-
mosak, van egy utolsó lehetősé-
günk elvégezni a gyomirtást, ezzel 
is megkönnyíteni az aratást: ilyen-
kor 15-20 nappal aratás előtt totál 
gyomirtót használunk. 

Szeretnék egy pár sort írni a ta-
vaszi kalászosokról (tavaszi búza, 
árpa és zab). Ne felejtsük el leg-

alább itt elvégezni a vegyszeres 
gyomirtást, párosítva a betegsé-
gek elleni védekezéssel. Különö-
sen a rozsda ellen, ami inkább a 
tavaszi árpán szokott megjelenni 
és nagy pusztítást tud végezni. De 
ne feledkezzünk meg egy nagyon 
veszélyes kártevőről, a vetésfehé-
rítő bogárról (csiga) sem. Ez el-
len hatékonyan lehet védekezni 
például olyan rovarölő szerek-
kel, mint a Carate, Zeon, Actara, 
Decis stb.

A felsoroltak alapvető okai a 
kedvezőtlen időjárás mellett az 
alacsony agrotechnika, a vetés-
forgó nem betartása és a rossz 
tápanyagutánpótlás. Erről már 
többször is írtam az előző cikkeim-
ben. Ennek megoldására egy reális 
út van, ez pedig a szemléletváltás. 

Várom továbbra is kérdé-
seiket és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel. 0975166318 vagy 
0503723469.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A megelőzést szolgálja
A következő szezonra törté-

nő felkészülés a közhiedelem-
mel ellentétben nem a palánta-
neveléssel kezdődik, hanem a 
fóliasátrak nagytakarításával. 
Ugyanis a letermett, elpusztult 
növényeken nagyon sok beteg-
ség és kártevő telepedett meg. 
A tapasztalatok szerint a legcél-
ravezetőbb, ha még a nagytaka-
rítás előtt elvégezzük ezeknek a 
kórokozóknak és kártevőknek az 
irtását. Mivel itt már nem kell a 
növényeinket félteni, használ-
hatjuk a legdrasztikusabb vegy-
szereket is. Éveken át erre a cél-
ra a legjobb megoldást a fóliasát-
rak kikénezése nyújtotta. A tech-
nológia lényege az, hogy a jól 
bezárt fóliasátorban elégetünk 
100 négyzetméterenként 1 kilo-
grammnyi kénport, s 2-3 napig 
hagyjuk, hogy a mérgező füst ki-
fejtse a gyilkos hatását. Egy ala-
pos szellőztetés után aztán ne-
kiláthatunk a fóliasátor kitaka-
rításának. A kénezési technoló-
giának van egy továbbfejlesztett 
változata is, amikor a kitakarított 
fóliasátorban újra elvégezzük a 
kezelést, csak előzőleg kb. 10 
cm mélyen felmotorkapázzuk a 
talajt. A magyarázat szerint így 
elpusztítható a talaj felső rétegé-
ben található kórokozók és kár-
tevők nagy része is, mivel a fel-
lazított talajba be tud hatolni a 
számukra mérgező gáz.

Félidőhöz értünk

A fóliasátrak nyári 
nagytakarításáról

Még csak július elején járunk, de a korai fűtött fóliás uborkater-
mesztők számára véget ért az „első felvonás”, azaz a tavaszi haj-
tatási szezon. S annak ellenére, hogy az állomány több gazdánál is 
még elfogadható állapotban van, s a termés mennyiségére sem le-
het panasz, mégis érdemes felszámolni az állományt, s hozzá ké-
szülni a „második felvonáshoz”. Ennek több 
oka is van. A legfontosabb az, hogy júniusban 
és júliusban évről évre nagyon alacsony a sa-
látauborka ára, habár, az idei év pont rácá-
folt erre az általános tendenciára. A konzerv-
gyárak leállása miatt konzervuborkára még 
nincs igény, a lakosság pedig hagyományosan 
csak augusztus-szeptember folyamán rakja 
be a télére való savanyú uborkát. Ha vissza-
számoljuk a termőre forduláshoz szükséges 3 
hetet, akkor azt látjuk, hogy akár július második felében is elegen-
dő kiültetnünk az uborka palántákat ahhoz, hogy elérjük ugyan a 
berakási idényt, de még a késő őszi időszakban is megfelelő kondí-
cióban legyen az állomány. Azonban ez az időszak sem a lazsálás 
időszaka, hisz a palántanevelés mellett elő kell készítenünk a fólia-
sátrakat a sikeres őszi hajtatáshoz. Ebben a cikkünkben ehhez sze-
retnénk támpontokat adni.

Az utóbbi években a kénezés 
helyett inkább a formalinos lég-
térkezelést ajánlják a fóliaborítást 
gyártó cégek, ugyanis a kén-oxid 
és víz reakciójából keletkező sav 
roncsolja a fóliaborítást, csök-
kentve annak élettartalmát. Gyár-
tanak ugyan kénsav-állót is, de 
ennek az ára magasabb. Saját ta-
pasztalatom szerint a rendkívül 
erős nyári napsugárzás inkább 
roncsolja a fóliaborítást. Amióta 
a nyári időszakban a rachel-hálós 
árnyékolást alkalmazom, jelen-
tősen meghosszabbodott a fólia-
borítás élettartalma, annak elle-
nére, hogy évente kétszer a kén-
égetéses fertőtlenítést végzek. A 
tavaly lecserélt S2-es fóliaborítá-
sok az egyik fóliasátron 4, a má-
sikon pedig 5 évig bírták!

A formalinos kezelést hason-
lóan kell elvégezni, mint a ké-
nezést, kivéve talán azt, hogy a 
formalin kijuttatásához ajánla-
tos speciális ködképző permete-
zőgépeket használni. Amennyi-
ben ilyen nincs a környéken, ak-
kor a ventillátoros motoros háti 
permetezőgépekkel is be lehet fú-
vatni a vegyszert fóliasátor légte-
rébe. Természetesen kívül állva, 
s csak a permetezőgép szórófejét 
bedugva a fóliasátorba, a két vé-
gén kivágott kis lyukakon.  A ki-
juttatandó (pontosabban „bejutta-
tandó”) mennyiség a formalin tö-
ménységétől függ. A tapasztala-
tok szerint a 40%-os formalinból 

legalább 2 liter kell 100 négy-
zetméterenként a látható ha-
tás eléréséhez. Az orosz szak-
irodalom szerint a formalinos 
légtérkezeléshez ennek a meny-
nyiségnek a többszöröse, 20-40 
ml 40%-os formalin szükséges 
légköbméterenként. E szerint 
a nagylégterű fóliasátrak ese-
tében, ahol az átlagos belma-
gasság kb. 3m, a felhasználan-
dó formalin mennyisége kb. 10 
liter 100 négyzetméterenként, 
azaz egy 400 m2-es fóliasátor 
légtérkezeléséhez mintegy 40 
liternyi formalint kellene a fó-
liasátor légterébe juttatni. Elvi-
leg itt is alkalmazható a megis-
mételt kezelés a talajlakó gom-
bák és kártevők ellen.

Komposztáljuk 
vagy égessük?

Figyeljünk arra, hogy a  fó-
liasátor kitakarítása alapos le-
gyen. A letermett növényeket, 
gyomokat igyekezzünk gyöke-
restől kihúzni a földből. Ilyen-
kor ne mulasszuk el a gyökérzet 
átvizsgálását, hogy nincsenek-e 
rajtuk valamilyen talajlakó kár-
tevők nyomai. Itt elsősorban a 
fonálférgek tüneteire gondolok, 
amelyek kis csomók, koloncok, 
borsócskák formájában jelen-
nek meg, pókhálószerű gyökér-
elágazásokkal. Ugyanis magát 
a fonálférget nagyon nehéz len-
ne megfigyelni, viszont az álta-
luk kiváltott elváltozások annál 
szembetűnőbbek. Amennyiben 
találkozunk ezekkel a tünetek-
kel, fel kell készülni az ellenük 
való védekezésre.

A kihordott növényi marad-
ványok további sorsáról meg-
oszlanak a vélemények. Egye-
sek szerint érdemes komposztál-
ni őket, különösen, ha előzőleg 
a fenti módszerekkel „sterilizál-
va” lettek. Igazolhatom, hogy az 
ezekből képződött komposzt va-
lóban rendkívül jó szerkezetjaví-
tó hatással van a talajra. Mások 
szerint ezek a komposzt-dom-
bok a betegségek és kártevők 
számára áttelelési lehetőségek, 
a következő évi állomány po-
tenciális fertőzési forrásai. Ők 
a növényi maradványok elége-
tését javasolják. Talán érdemes 
lenne az arany középutat megta-
lálni, s a növény-egészségügyi 
szabályokat betartva, de mégis-
csak környezetbarát felhaszná-
lást keresni a növényi hulladé-
kok számára.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az elmúlt héten Bálint György 
101 éves korában szép csen-
desen elment e földi életből. A 
mindenki Bálint gazdája vi-
szont itt hagyta a tudást, a nö-
vényszeretetet. A kertbarátok 
és kollégák évtizedeken át ta-
nultak tőle és most feladatuk-
nak tekintik, hogy a kapott tu-
dást továbbadják. A sok-sok év 
kertészeti tanácsai, növénybe-
mutatatói, kerti ötletei, nö-
vényvédelmi útmutatói kap-
nak helyet Bálint gazda hon-
lapján. Ezt a weboldalt nem 
hagyják magára, hanem épí-
tik és frissítik. Ennek köszön-
hetően továbbra is olvashatjuk 
tanácsait. 

Szeder, az ősidők gyümölcse
A szeder a védett, napos, zord 

szelektől megkímélt termő-he-
lyet kedveli. 

Bálint gazda 
elment – hagyatéka 

tovább él

A beérett vesszőkben a téli fagy csak a nagyon szigorú teleken tesz 
kárt. Talaj iránt meglehetősen érzékeny, amennyiben a tápdús, jó 
szerkezetű földben díszlik szépen, és terem bőségesen. Fontos, hogy 
a talajban egyenletesen és elégséges nedvesség legyen.

Telepítés előtt a talajt 40-50 cm mélyen meg kell forgatni, de leg-
alább ilyen mélységű és elég nagy gödröt kell ásni a részére. A gö-
dörbe tegyünk érett istállótrágyát vagy műtrágyával feljavított kom-
posztot, hogy a szeder kezdeti fejlődését meggyorsítsuk. Később is 
bőséges tápanyagellátásban kell részesíteni. Törekedjünk arra (és ez 
érvényes Szinte minden kerti növényre), hogy a tápanyagok harmo-
nikusan álljanak a növény rendelkezésére. Hiába adagolunk ugyanis 
műtrágyák formájában nagy mennyiséget az egyik tápanyagból, ha a 
másikból a növény hiányt szenved. Ilyen esetben a termés mennyi-
sége és minősége mindig a legkisebb mennyiségben jelenlevő táp-
anyaghoz igazodik (Liebig-féle minimumtörvény).

A szeder hosszú, 4-5 m-es indákat növeszt, ezért a töveket a sor-
ban legalább 2,5 m távolságra kell ültetni. A hosszú és súlyos indák-
nak támasztékra van szükségük. Ezért már a telepítés évében aján-
latos támberendezést építeni, ami lehetővé teszi, hogy az indákat 2 
m magasságig rögzíteni tudjuk.

Az előnevelt növénykéket ősszel, de kora tavasszal is ültethet-
jük. Viszonylag kevés hajszálgyökeret fejleszt, ezért óvatosan, úgy 
kell ültetni, hogy a gyökerekre tapadt talaj szemcsék ne peregjenek 
le. Legjobb tenyészedényben (konténerben) előnevelt sarjakat vásá-
rolni, mert ezek bár-
mikor ültethetők, és 
sokkal biztonságo-
sabban telepíthetők. 
Ültetés után min-
denképpen alaposan 
tömöríteni kell a ta-
lajt, és a növényeket 
többször is szüksé-
ges beöntözni.

Jóllehet ma már 
van elegendő szapo-
rítóanyag a szeder-
ből, mégis érdemes – legalább a saját és barátaink számára – házilag 
is sarjakat előállítani. Ennek bevált és egyszerű módja a fejbujtás, 
ami a következőképpen történik: nagyobb cserepet vagy reklámta-
sakot megtöltünk jó minőségű, tápdús, laza kerti földdel, és ebbe a 
szeder hosszú indájának a csúcsát fejjel lefelé beleültetjük. Az így 
készített szaporítóedényt besüllyesztjük a földbe. A fejbujtás legjobb 
időszaka augusztus közepén van. A hajtáscsúcs egy-két hét múlva 
elhalványul, és belőle járulékos gyökerek képződnek, amelyek -kel-
lő nedvesség, azaz öntözés következtében – gyorsan megerősödnek. 
Tavasszal a dugványokat elválasztjuk az anyatőtől, és – még mindig 
cserépben vagy tasakban – a nyár folyamán továbbneveljük. Ősz-
szel vagy a következő tavasszal a már megerősödött növények ál-
landó helyükre kiültethetők.

A kiültetett szedernövény szárait 20-25 cm-re vissza kell vág-
ni. Az első évben csak 1-2 hosszú vesszőt hagyjunk meg, de ezeket 
máris kötözzük a támberendezéshez, hogy minél több napfényt kap-
janak. A nyáron fejlődő hónaljhajtásokat július-augusztusban visz-
sza kell vágni, hogy a hónaljrügyek megerősödjenek, mert ezekből 
indulnak ki a jövő évi termőhajtások.

A szeder vesszői csak két évig élnek. Letermés után elhalnak, 
tehát ezeket ki kell vágni. Helyettük a tőből újabb hajtások nőnek. 
A termő szedertövön legföljebb 5-6 termő (kétéves) és ugyaneny-
nyi egyéves hajtást hagyjunk meg, és ezeket legyezőszerűen ren-
dezzük el a támberendezés segítségével. Ezt a munkát folyamato-
san kell végezni, mert különben a gyorsan fejlődő indák kifutnak a 
kezünkből. A letermett vesszőket közvetlenül a talajszint fölött kell 
visszametszeni.

Az erőteljes növekedésű szeder sok tápanyagot és vizet igényel. 
Tavasszal sok nitrogénre van szüksége. Magnéziumhiány esetén a 
friss hajtások sárgák lesznek és a gyümölcse nem érik be. Ezért a ta-
vasz és a nyár folyamán többször permetezzük meg a lombját Wuxal 
vagy Volldünger oldattal. Száraz időszakban egy-két alapos öntözés-
sel segítsük elő a hajtások növekedését és a gyümölcsök kialakulását.

balintgazda.hu



Csütörtök Július 9.

Köszöntjük lukrécia nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 6.

Köszöntjük Csaba nevű olvasóinkat!

Kedd Július 7.

Köszöntjük apollónia nevű olvasóinkat!

Szerda Július 8.

Köszöntjük Ellák, György nevű olvasóinkat!

2020. 
július 1.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Bosszú

Török drámasor.
14:40 Privát kopók

Kanadai krimisor.
15:35 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török tévéfilmsor.

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

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

Am. krimisor.
23:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:50 Halálos fegyver

Am. akciófilm-sor.
01:00 Autogram
01:35 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:30 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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

Magyar fikciós sor.
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
19:40 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:45 A Piramis
22:30 Sztárok és párok
00:00 Magánnyomozók
01:00 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:45 Fajmentők 

akcióban
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 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.

20:25 Agatha Raisin
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

21:20 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:25 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:15 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:20 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:55 Rúzs és selyem
02:25 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Hagyaték
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:10 Élő népzene
08:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Római katolikus 

szentmise
10:40 A sokszínű vallás
10:55 Mozogj otthon!
11:10 Isten hozta, 

őrnagy úr!
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:45 Hobo és Bandája
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Hobo és Bandája
02:30 Isten hozta, 

őrnagy úr!
Magyar játékfilm

05:00 Múlt és Jelen 
egy időben

05:25 Forma-2
06:15 Forma-3
07:00 Téli olimpia - 

Műkorcsolya
08:50 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
12:40 Jövünk!
13:10 Forma-2
14:00 Forma-1 legen-

dák: Alain Prost
14:50 Strandkézilabda
15:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:40 Téli olimpia –

Műkorcsolya
17:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
19:30 Boxutca
20:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
22:00 Forma-1 - 

Nagydíj futam
00:05 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
01:55 Forma-1 legen-

dák: Ayrton 
Senna

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Bosszú

Török drámasor.
14:40 Privát kopók

Kanadai krimisor.
15:35 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török tévéfilmsor.

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Jófiúk

Magyar filmsor.
21:50 Magnum

Am. filmsor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Vitathatatlan 4. - 

Piszkos játszma
Akciófilm

01:30 Édesítő
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:05 Jófiúk
Magyar filmsor.

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

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
19:40 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:45 A Piramis
22:30 Sztárok és párok
00:00 Magánnyomozók
01:00 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:45 A természet 

magyar fotósai
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 A legvadabb 

Európa
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal

17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték - 
Válogató adások

21:30 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:25 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:40 Új idők, új dalai
01:10 Rúzs és selyem
01:40 OJD – Irodalom

 és könyv 26 
percben

05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:35 Magyar gazda
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Református 

magazin
10:40 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:15 Mozogj otthon!
11:30 Lincoln 

Ábrahám álmai
Tévéjáték

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
17:20 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Pastorale
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:15 Lincoln 

Ábrahám álmai
Tévéjáték

05:30 Szabadidő
05:55 Múlt és Jelen egy

időben
06:25 Forma-2
07:15 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
09:00 Boxutca
09:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
11:25 Jövünk!
12:00 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
15:55 Asztalitenisz 

magazin
16:25 Hajime
17:00 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
18:30 Fradi Tv
19:00 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
23:00 Fradi Tv
23:25 Forma-3
00:15 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
02:05 Asztalitenisz 

magazin

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Bosszú

Török drámasor.
14:40 Privát kopók

Kanadai krimisor.
15:35 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török tévéfilmsor.

18:00 RTL Híradó -
 Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Jófiúk

Magyar filmsor.
21:50 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. romantikus sor.

23:00 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:35 Csillagközi invázió
Am. sci-fi akciófilm

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

02:55 Jófiúk
Magyar filmsor.

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

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
19:40 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:45 A Piramis
22:30 Sztárok és párok
00:00 Magánnyomozók
01:00 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 A természet 

magyar fotósai
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 A világ egy 

terített asztal
13:15 A fák történetei
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 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 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Rose útra kel
Angol játékfilm

23:05 Kenó
23:10 Szabadság tér ́ 89
23:50 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Rúzs és selyem

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
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Új nemzedék
11:15 A sokszínű vallás
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Muslicák a liftben

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

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

válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A SZELLEM 

ARISZTOKRA-
TÁJA - 70 éve 
hunyt el Bánffy 
Miklós

23:05 Erdélyi arisztok-
rácia diszkrét bája

23:35 Hagyaték
00:05 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Hogy volt?! - 

Válogató adások
02:15 Muslicák a liftben

Tévéfilm

05:15 Forma-2
06:05 Hajime
06:35 Szabadidő
07:00 Téli olimpia –

Műkorcsolya
08:30 Boxutca
08:55 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
10:50 Asztalitenisz 

magazin
11:20 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
13:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:45 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
15:40 Fradi Tv
16:15 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
18:25 Aranyoroszlánok
19:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkő-
zései

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Bosszú

Török drámasor.
14:40 Privát kopók

Kanadai krimisor.
15:35 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török tévéfilmsor.

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Jófiúk

Magyar filmsor.
21:50 Doktor Murphy

Am. drámasor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:40 Szuperzöld
01:15 ÉletmódKalauz
01:50 Cápák között
03:05 Jófiúk

Magyar filmsor.

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

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
19:40 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:45 A Piramis
22:30 Sztárok és párok
00:00 Magánnyomozók
01:00 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Adria
07:45 A természet 

magyar fotósai
08:10 Mozogj otthon!
08:25 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 Jövőnk, a víz
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi té-
véfilmsor.

15:50 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 Csak színház 
és más semmi
Tévéfilmsor.

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:05 Felszarvazták 
őfelségét
Filmvígjáték

23:45 Kenó
23:50 Napló szerel-

meimnek
Magyar filmdráma

02:00 Diagnózis
Lengyel tévéfilmsor.

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
10:10 Útravaló
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Kereszt-Tények
11:00 Jézus és...
11:15 Mozogj otthon!
11:30 A visszaeső bűnös

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

Adria
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:05 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A dalai láma 

menekülése
23:35 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
01:00 Híradó
01:01 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
01:02 Himnusz
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
02:15 A visszaeső bűnös

Tévéfilm
03:35 Nyitott stúdió
03:55 Család-barát 

válogatás 2019

05:00 Múlt és Jelen egy 
időben

05:25 Forma-3
06:15 Forma-1 legen-

dák: Alain Prost
07:05 Téli olimpia –

Műkorcsolya
08:45 Hajime
09:15 Fradi Tv
09:45 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
11:40 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
13:40 Aranyoroszlánok
14:10 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
16:00 Strandkézilabda
16:20 Pecatúra
16:50 Skipper
17:20 DVSC Tv
17:55 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
01:20 Múlt és Jelen egy

időben
01:45 Pecatúra
02:15 Aranyoroszlánok



Szombat Július 11.

Köszöntjük nóra, lili nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 12.

Köszöntjük Izabella, dalma nevű olvasóinkat!

Péntek Július 10.

Köszöntjük amália, Veronika nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzEtEtt hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
július 1. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:20 Bosszú

Török drámasor.
14:40 Privát kopók

Kanadai krimisor.
15:35 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török tévéfilmsor.

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Jófiúk

Magyar filmsor.
21:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:50 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:25 Halálos fegyver
Am. akciófilm-sor.

00:30 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

01:30 Profi a konyhámban
01:40 Édes otthon
02:15 Doktor Murphy

Am. drámasor.
03:00 Jófiúk

Magyar filmsor.

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

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
19:40 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:45 A Piramis
22:30 Sztárok és párok
00:00 Magánnyomozók
01:00 Hegyi doktor – 

Újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:30 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Életkerék
07:20 Öt kontinens
07:50 A természet 

magyar fotósai
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Tengerek, város-

ok, emberek
14:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 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
Fran ciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:10 Jesse Stone - 
Szükségtelen 
gyilkosság
Angol bűnügyi té-
véfilm

23:35 Kenó
23:40 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:20 Rúzs és selyem

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
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:40 Isten kezében
11:10 Mozogj otthon!
11:20 Isten óvd a királyt

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

válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Kolozsvári 

operamesék
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Önök kérték - 

Válogató adások
02:15 Isten óvd a királyt

Tévéfilm

05:00 Szabadidő
05:30 Forma-1 legen-

dák: Ayrton 
Senna

06:15 Forma-2
07:05 Téli olimpia –

Műkorcsolya
08:50 DVSC Tv
10:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
12:40 Forma-1 legen-

dák: Alain Prost
13:30 Skipper
14:00 Forma-3
14:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
16:55 Forma-2
17:30 Boxutca
18:05 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
18:35 Aranyoroszlánok
19:10 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:05 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
02:45 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései

04:00 Star Wars
Am. animációs sor.

04:20 Garfield és barátai
Fr. animációs sor.

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:35 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Infinity Nado

Kínai rajzfilm sor.
09:10 Teleshop
10:10 ÉletmódKalauz
10:45 Autogram
11:20 Édesítő
11:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:45 Magnum
Am. filmsor.

13:45 Castle
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

15:40 Castle
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

18:00 RTL Híradó -
Esti kiadás

19:10 Némó nyomában
Am. animációs film

20:55 Jackie Chan: 
Új csapás
Am. akció-vígjáték

23:25 Dermesztő rémület
Am. krimi

01:30 Beépített hiba
Am. vígjáték

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:20 Trendmánia
10:50 Agrártúra#Tejút
11:25 Innovátor
11:55 Poggyász
12:30 EB TV
13:00 Bűvös szakács
13:35 Csapdába csalva
14:05 Szólít a szörny

Am.-sp. fantaszti-
kus film

16:20 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Én, a robot

Am.-német sci-fi ak-
ciófilm

22:15 Die Hard 3. - Az 
élet mindig drága
Am. akciófilm

00:55 A Keresztapa
Am. gengszterfilm

03:50 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Térkép
08:30 Noé barátai
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
12:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 Nemzeti kincseink 

a Hungarikumok
13:40 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:35 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:25 Katonazene

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Winnetou és ba-

rátja, Old 
Firehand

Kalandfilm
21:20 Huhogók!

Játékfilm
23:40 Kenó
23:45 Csak színház és 

más semmi
Tévéfilmsor.

00:40 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:30 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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

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

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Opera Café
07:25 Püspökkenyér
07:50 Evangélium
08:15 Hogy volt?! - 

Válogató adások
09:10 Gasztroangyal
10:05 Rejtélyes 

XX. század
10:35 Öt kontinens
11:00 Mozogj otthon!
11:15 A beszélő köntös

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

lia vetélkedő
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:30 Családmeséink - 

a családi talkshow
18:05 Mit főzzünk ma?
18:20 Mit főzzünk ma?
18:35 Angi jelenti
19:05 Térkép
19:30 Ízőrzők - Takaré-

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

Orfeuma
22:35 Szőke Duna - Van 

élet a városon túl
23:25 Hagyaték
23:55 MMA portrék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Katonazene
Magyar játékfilm
03:55 Család-barát 

válogatás 2019

04:45 Asztalitenisz 
magazin

05:15 Forma-2
05:50 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
07:45 Boxutca
08:15 Bringasport
08:30 Szabadidő
09:00 Forma-3
09:35 Forma-2
10:20 Forma-3
11:05 Strandkézilabda
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
13:10 Forma-1 legen-

dák: Ayrton 
Senna

14:00 Forma-3
14:45 M4 Sport: 

Forma-1
15:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
16:15 M4 Sport: 

Forma-1
16:40 Forma-2
18:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
20:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
21:25 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:20 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
01:10 Forma-2
02:25 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:35 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:45 Infinity Nado

Kínai rajzfilm sor.
09:15 Teleshop
10:15 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 Édes Otthon
11:15 Kalandozó
11:50 Négy esküvő 

és egy temetés
Am. filmsor.

12:50 Charleston
15:15 Harry Potter és a

Halál ereklyéi 
Am.-angol kaland-
film

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Német akció-
film-sor. 

19:55 Túl szexi lány
22:10 Hasonmás
00:00 Az éhezők viadala
02:45 Cobra 11

Német akció-
film-sor. 

04:35 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:05 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami 
család

10:35 Több mint 
TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

11:10 Super Car
11:40 Életmódi

12:15 OtthonTrend
12:45 StartupBörze
13:20 Csupasz pisz-

toly 2 1 - Der-
mesztő rémület
Am. vígjáték

15:15 James Bond
Angol-am. akció-
film

18:00 Tények
18:50 Mi kell a nőnek?

Am. romantikus 
vígjáték

21:25 Assassins Creed
Am.-angol-máltai-
hongkongi-tajvani-
fr. akció sci-fi

23:50 A bébisintér
Am. vígjáték

01:30 Eötvös
Magyar filmdráma

02:00 Utóélet
Magyar filmdráma

03:30 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

04:05 Balatoni nyár
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Mozogj otthon!
06:50 Balatoni nyár
08:10 Isten kezében
08:35 Kereszt-Tények
08:45 Katolikus krónika
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:40 Református 

riportok
10:05 Református 

ifjúsági műsor
10:15 Unitárius 

ifjúsági műsor
10:20 Baptista 

ifjúsági műsor
10:30 Vallás és 

szabadság
10:35 Evangélikus 

magazin
11:00 Az utódok 

reménysége

11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Mindörökké 

Vespa - Egy olasz 
mítosz története

14:15 Édes anya-
nyelvünk

14:25 Sziámi macska
Magyar romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?! - 
Válogató adások

17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Egynyári kaland

Tévéfilm
19:45 Katharina meg-

oldja - A dán 
makrélamaffia
Romantikus film

21:20 Sztálin halála
Angol történelmi film

23:00 Kenó
23:05 Danton

Játékfilm

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
07:05 Világ
07:25 Multiverzum
07:55 Mesterember
08:20 Noé barátai
08:50 Operatőrmesék
09:20 Önök kérték - 

Válogató adások
10:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:45 Térkép
11:10 Mozogj otthon!

11:25 Fehérlófia
Magyar rajzfilm

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

Biblia vetélkedő
14:20 Bakancslista 

alkonyatban
15:15 Mozogj otthon!
15:25 Balatoni nyár
16:50 Novum
17:25 Családmeséink - 

a családi talkshow
18:00 Mit főzzünk ma?
18:10 Mit főzzünk ma?
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Tiltott kastélyok
22:25 Tiltott kastélyok
23:05 Szőke Duna - Van

élet a városon túl

04:55 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései

06:45 Forma-2
08:00 Múlt és Jelen egy 

időben
08:25 Jövünk!
08:55 Forma-3
09:40 Forma-3
10:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:05 Forma-2
12:05 Aranyoroszlánok
12:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:05 Forma-1 - 

Időmérő edzés
14:30 M4 Sport: 

Forma-1
15:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
17:10 M4 Sport: 

Forma-1
17:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
18:05 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
20:05 Forma-1 - 

Nagydíj futam
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7+1 tipp, hogy elkerüld a 
benőtt szőrszálakat

Évek óta szenvedsz a benőtt szőrszálaktól? Már kipróbáltál min-
den krémet, kenőcsöt és pengét, de még mindig semmi változás? A 
következő 7 praktika segítségével örökre búcsút mondhatsz a kel-
lemetlen szőrszálaknak!

1. Krémezd be a bőrödet
Nem muszáj vegyszerekkel 

teli szőrtelenítő krémet haszná-
lod, egy sima hidratáló testápoló 
is megteszi – a lényeg, hogy bo-
rotválás előtt felpuhítsd a bőrö-

det valamivel, ami eltávolítja az 
elhalt hámsejteket és megtisztít-
ja az adott felületet.

2. Használj éles és tiszta 
készüléket

Amennyiben borotvát hasz-
nálsz, mindig ügyelj rá, hogy 
a pengéd bontatlan és tiszta le-
gyen, különben seperc alatt bak-
tériumok kerülnek a bőrödre. A 
szőrtelenítés alatt ügyelj rá, hogy 

gyengéden, minél többször húzd át 
a pengét a bőrödön.

3. A helyes irány
Ha a szőrszál növekedésével el-

lentétes irányban borotválod őket, a 
szőrszálaid pillanatok alatt benőnek 

a bőröd alá, hiszen egy kifejezetten 
éles és dőlt szögben vágod le őket. 
Amennyiben viszont a szőr növeke-
désével megegyező irányban húzod 
a pengét, meg fogod előzni a szá-
lak begyulladását!

4. Rázd le a borotvát
Minden egyes húzás után rázd 

meg a borotvád pengéjét, hogy le-
peregjenek róla az eltávolított szőr-
szálak. Ez azért fontos, hogy a to-

vábbiakban is egyenletesen – és 
szőrszálmentesen – tudj borot-
válkozni.

5. Ne húzd szét a bőrödet
Leht, hogy pontosabb ered-

ményt érsz el, ám ez még job-
ban terheli a bőrben lévő szőrtü-
szőket. Pár napon belül gyulladt 
szőrszálak jelzik majd, hogy a 
nem megfelelő módon borotvál-
tad le őket.
6. Ha borotválod, a csipeszt 

ne vedd elő
A borotválás után megláttál 

egy-két maradék szőrszálat a bő-
rödön? Vedd elő újra a borotvá-
dat és ne nyúlj a szemöldökcsi-
peszhez, mert a nem megfelelő 
irányból húzva szinte garantál-
tak a benőtt szőrszálak!

7. Hidratálj
Borotválás után mindig hid-

ratálj és soha ne érintsd a felüle-
tet vízhez! Ezt minél tovább be 
tudod tartani, annál nagyobb az 
esélye, hogy a bőröd tiszta, ra-
gyogó és makulátlanul szőrmen-
tes állapotban fog csillogni a kö-
vetkező napon.
+1 Ha már semmi sem segít…

Mindent jól csináltál, mégis 
feltűnt egy-két benőtt szőrszál? A 
legfontosabb, hogy a nagy kísér-
tés ellenére se nyomd ki a szőr-
szálat a bőrödből, mert könnyen 
bevihetsz baktériumokat a bőröd 
alá; megsértheted a felső hám-
réteget, valamint még beljebb 
nyomhatod a benőtt szőrszáladat!

A legjobb, amit tehetsz, hogy 
kicsit megáztatod a bőrödet, ala-
posan leradírozod a külső terü-
letet és egy átfertőtlenített tű-
vel óvatosan megbököd a benőtt 
szőrszál kiálló részét. A többit 
hagyd a természetre – magától 
ki fog jönni!

Ez az örök fiatalság titka?
Számos dolgot megtehetünk, 
hogy magasabban tartsuk a 
szervezet kollagénszintjét. 
Mondjuk, hogyan!

A kollagén egy fehérjelánc, 
ami szinte mindenhol fellelhe-
tő a testben, ám a mennyisége 
25 éves kor fölött évente 1%-kal 
csökken.

Növeld a C-vitamin 
mennyiségét!

A C-vitamin nemcsak jó a bőr 
számára – hanem elengedhetet-
len, főleg, ha a kollagéntermelést 
tekintjük. Minél több C-vitamin-

ban gazdag ételt (kelkáposzta, 
citrusok, brokkoli, paradicsom 
stb.) fogyasztasz, annál jobb.

Ügyelj az 
ösztrogénszintedre!

A nők ösztrogénszintje az 
évek számának növekedésével 
egyre fogyatkozik. Ez teljesen 
természetes folyamat, ám hatá-
sára a kollagénszint is erőtelje-
sen csökken, hiszen az ösztrogén 

elengedhetetlen a kollagén ter-
melődéséhez. Így érdemes az 
ösztrogénszintet is karbantarta-
ni – a szója, a diófélék és a hu-
musz is segít ebben!

Használj koriandert!
A korianderben nagyon sok 

a C-vitamin, amely az egyik leg-
fontosabb anyag a bőr fiatalon 
tartásához. Erős antioxidáns, ami 
serkenti a kollagén és az elasztin 
termelődését, emellett gyulladás-
csökkentő hatású.

Tipp: Ha bőr fáradt, próbáljuk 
ki ezt a korianderes házi maszkot. 

Egy csokor friss koriandert vág-
junk fel, adjunk hozzá két evő-
kanál aloe vera gélt, két evőka-
nál joghurtot, egy evőkanál kó-
kusztejet, egy evőkanál rizsport 
és 2 evőkanál kozmetikai agya-
got. Jól keverjük össze, majd az 
így kapott maszkot hagyjuk az ar-
con 15 percre. Utána langyos víz-
zel öblítsük le, és töröljük száraz-
ra az arcunkat.

Ilyen a tökéletes naptej
Nem minden naptej ugyanolyan hatásos és egészséges: a követke-
zőkben viszont megmutatjuk neked, milyen fényvédőt válassz, ha 
a legjobbat keresed.

Naptejet nemcsak a leégés 
ellen, de a májfoltok és a bőrrák 
megelőzése céljából is rendsze-
resen ajánlott használni – főleg 
a nyári hónapokon, erős napsu-
gárzás esetén.

Egy amerikai kutatócso-
port ennek kapcsán megállapí-
totta, hogy nem minden naptej 
van ugyanolyan hatással bőr-
re – némelyik kevésbé véd a ká-
ros UVB sugarak ellen, sőt: to-
xikus eredetű összetevőik akár 
allergiás reakciókat és érzékeny-
séget is okozhatnak a bőr teljes 
felszínén.

A következőkben elárul-
juk, milyen összetevőkre ér-
demes figyelni naptej-vásár-
lás esetén, hogy a vakáció-
zás (és a napozás) gondtala-
nul menjen! 

Jótékony elemek a csoma-
goláson:

Broad spectrum
A magyarul csak „széles 

spektrumú” jelzővel ellátott nap-
tejek teljes körű védelmet bizto-
sítanak az UVA és az UVB suga-
rak ellen, ezért ha naptejet vásá-
rolsz, mindenképpen ügyelj rá, 
hogy ez a felirat látható legyen 
a csomagolásán.

SPF
A „broad spectrum”-hoz ha-

sonlóan a hárombetűs SPF (an-
golul: sun protection factor, azaz 
napfény védő képesség) is fon-
tos összetevője a naptejeknek, 
hiszen ez jelöli, hogy pontosan 
milyen erősségű fényvédőt is tar-
talmaz a tubus – minél nagyobb 
a szám, annál jobban véd a nap 
sugarai ellen.

Titán-dioxid és Cink-dioxid
Különösen az érzékeny bőrűek 

számára ajánlottak ezek a természe-
tes környezetünkben is megtalálha-
tó, ásványi anyagot is tartalmazó 
összetevők, hiszen minimalizálják 

a bőrérzékenység esélyét – ezek az 
anyagok ugyanis nem szívódnak be 
a bőrbe, hanem vékony krémes fel-
színt létrehozva fizikailag állnak el-
len a nap káros sugarainak.

Water-resistant
A magyarul „vízálló” jelzővel 

ellátott termékeket akkor érdemes 
megvásárolnod, ha vízparton fogod 
magad süttetni – ezek ugyanis pan-
csolás közben sem kopnak le. A leg-
több gyermekek számára kifejlesz-
tett fényvédő krém vízálló, de azért 
te is bizonyosodj meg róla, mielőtt 
a pénztárhoz vinnéd ezeket.
Káros összetevők:

Oxibenzone
Bár a benzofenon 3-ként is is-

mert összetevő hatásosan véd a 
nap sugarai ellen, a bőrbe szívód-

va bizonyítottan felszabadítja a 
szervezetünkben lévő szabad-
gyököket, rendszeresen hasz-
nálva pedig allergiás bőrreak-
ciókat és hormonális zavarokat 
is okozhat!

Avobenzone
A benzopfenonként is ismert 

kémiai összetevőt leginkább az 
oxibenzone helyettesítésére ta-
lálták ki – tehát ez a vegyület is 
behatol a bőrbe és szabad gyö-
köket szabadít fel a testen be-
lül. Bár igencsak ritka, hogy a 

két összetevő egyszerre előfor-
duljon egy terméken, azért vi-
gyázz velük!

Octinoxate
Akárcsak az avobenzone, ez 

az összetevő is az oxibenzone-t 
helyettesítheti – ez a kémiai 
anyag viszont annyira káros a 
bőrre és a környezetre, hogy Ha-
waii már ki is tiltotta a térségéből 
a környező korallzátonyok pusz-
tulása miatt.

Reinyl Palmitate
Ez az antioxidáns A-vita-

min egyik formája, mely étel-
ként fogyasztva teljesen egész-
séges – erős napsugarakkal és 
bőrrel érintkezve viszont sza-
badgyököket szabadít fel a szer-
vezetből.

Árthat az agynak a nem 
megfelelő étrend

Töröd magad a különféle diétákkal, mégsem fogysz le? Lehet, 
hogy elég csak „boldogság diétára” fognod magad és megoldó-
dik minden.

Diéta, másképp
Azt gyakorlatilag már mindenki tudja, hogy a mai, amerikaiaktól 

másolt, modern étrend nem tesz jót az ember fizikai állapotának: ezek 
a feldolgozott élelmiszerek ugyanis rengeteg cukrot és toxint tartalmaz-
nak. Ez pedig számos olyan, a világot fenyegető betegségnek a kiváltója, 
mint amilyen az elhízás is. Az azonban már kevésbé ismert tény, hogy ez 
a fajta helytelen táplálkozás kihat agyi állapotunkra is, a depresszió jár-
ványszerű terjedését okozva – legalábbis ezt állítja Drew Ramsey, a The 
Happiness Diet című könyv társszerzője. A pszichiáter szerint számos ku-
tatás igazolja, hogy az elhízott emberek agya gyorsabban öregszik, mint 
normál súlyú társaiké. Sőt az is begazolódott, hogy hosszú távon a túl-
súly a demenciával is összefüggést mutat.  

„A boldogság diéta azonban a jobb mentális egészség figyelembe-
vételével, az agy szempontjából veszi figyelembe a tápanyagbevitelt. 
Bár fogyás is elérhető ezzel az étrenddel, az elsődleges cél az agy nö-
vekedése – nyilatkozta Ramsey.” Szerzőtársával, Tyler Graham egész-
ségügyi újságíróval közösen kidolgozott diétájuk a boldogság létfon-
tosságú elemeire alapoz. Így étrendjük középpontjába kerül például 
a B12 vitamin, amely az agysejtek termelődésében játszik szerepet, 
valamint a magnézium, a D-vitamin és az omega-3 zsírsavak, ame-
lyek a memóriát javítják, ellensúlyozzák a szezonális depressziót, és 
fokozzák a neuronok erejét. A könyv írója úgy véli ugyanis, hogy a 
táplálkozás kulcsszerepet játszik az elsődleges megelőzésben a pszi-
chiátria terén, amit az is bizonyít, hogyha valaki nem fogyaszt példá-
ul elég kalóriát, lehangolttá és ingerlékennyé válhat. Mindezen azon-
ban a helyes étrenddel változtatni lehet.

Hogyan edd magad boldogra?
Szerencsére a boldogság diéta olyan ételekre épül, melyeket is-

merünk és fogyasztunk. Javarészt növényi alapú étrendből áll, ám a 
hús is fontos része ennek a táplálkozásnak. Amire ügyelni kell, hogy a 
felhasznált zöldségek mind bio alapanyagúak legyenek, mert ezek őr-
zik meg a szakember szerint a vitamintartalmukat. Az új diéta legjobb 
energianövelő élelmiszereiként Ramsey megemlíti a kevert salátát, a 
kávét, a csokoládét, a diót, a vörös babot és a burgonyát. Hangulatja-
vítóként sorolja a vadlazacot, a rákot, a görögdinnyét, a csilipaprikát, 
a céklát és a fokhagymát, míg a koncentrációt javító élelmiszerek kö-
zött említi a tojást, a legeltetett marha húsát, a bio teljes tejet, a gra-
pefruitot, a különféle bogyós gyümölcsöket és a kelbimbót. Ráadásul 
nem meglepő, hogy az egészséges élelmiszerekből álló étrend keve-
sebb zsírt és nátriumot tartalmaz.

Bár sokan húzzák a szájukat arra hivatkozva, hogy a bio élelmi-
szerek méregdrágák, ám Ramsey úgy véli, hogy a káros, félkész, mo-
dern étrenden élők hosszú távon rengeteg pénzt kénytelenek költeni 
a különböző egészségügyi ellátásaikra. Márpedig ezekhez képest az 
egészséges ételek költségei eltörpülnek, ráadásul a „boldogság diétá-
ra tekinthetünk úgy is, mint jó egy befektetésre az agyunk egészségé-
ért” – fogalmaz a szakértő.
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Felborult egy utasokat szállító kisbusz 
Ungvár közelében, egy ember meghalt, 
heten kórházba kerültek, többek álla-
pota is súlyos, adta hírül a kiszo.net a 
mukachevo.netre hivatkozva.

A közúti szerencsétlenség Ungvár 
és Munkács között félúton, Szerednye 
közelében történt. Az Ungvár és Huszt 
közötti menetrend szerinti járatot telje-
sítő kisbusz az út menti szalagkorlátnak 
csapódott, majd felborult. A szerencsét-

Halálos áldozata is van az Ungvár melletti 
buszbalesetnek

lenségben egy utas életét vesztette, hét 
személyt kórházba kellett vinni, a töb-
bieket a helyszínen látták el a mentősök. 
A csütörtök délután történt balesetet egy 
durrdefektre fogják, ami után a kisbusz 
sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, 
s az a korlátnak csapódott, majd felborult.  
Pénteken aztán azt is közölték, hogy 
a megsérült utasok közül három sze-
mélynél is kimutatták a Covid-19 ví-
rus okozóját.

Egy 2018-as bérgyilkosság elkövetőjét 
rögtön a bűncselekmény után letartóz-
tatták, ám a bérgyilkosság szervezőjét 
csak a héten fogták el Ungváron, adja 
hírül a karpatinfo.net hírportál.

2018 októberében az ukrajnai Herszon 
megye egyik autópályáján egy ismeretlen 
lövéseket adott le egy 59 éves helyi lakos 
autójára. A támadó kiprovokált egy köz-
lekedési balesetet is. A nyomozás során 
a rendőrség megállapította, hogy a gya-
núsított fegyvert és részletes utasításo-

Egy bérgyilkosság szervezőjét tartóztatták le 
Kárpátalján

kat kapott a bűncselekmény megrende-
lőjétől, aki az elvégzett „munkáért” elő-
re fizetett. Az elmúlt héten a nyomozók 
letartóztatták a bérgyilkosság szervező-
jét is. A 37 éves férfi Kárpátalja megye-
székhelyén bujkált. 

A nyomozók gyilkossági kísérlettel és 
illegális jármű birtoklással gyanúsítják a 
férfit. A BTK megfelelő cikkelye akár élet-
fogytig tartó börtönbüntetést ír elő – olvas-
hatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőrkapi-
tányság hivatalos honlapján.

Csütörtökre virradóan a járőrök felfi-
gyeltek egy Volkswagen márkájú gép-
kocsit vezető férfire, akit pár órával ko-
rábban már ittas vezetésen kaptak, és 
jegyzőkönyvezték is az esetet, olvasha-
tó a pmg.hu oldalon.

A járművezető ezúttal azonban nem 
reagált a rendőri felszólításra, és megál-

Balesettel ért véget egy rendőri üldözés
lás nélkül folytatta útját, közben baleset-
veszélyes helyzeteket okozott. 5 óra kö-
rül a munkácsi járási Beregrákoson egy 
másik járőrautó segítségével sikerült út-
ját állni a szabálysértőnek, de a férfi úgy 
döntött, hogy kikerüli a rendőrautót. Ez 
nem sikerült neki, és az árokba hajtott. A 
balesetben személyi sérülés nem történt.

A Terje összecsukható székek, amelyeket 
az IKEA üzlethálózatában értékesítenek, 
illegálisan kitermelt kárpátaljai fából ké-
szülnek. Erre a Earthsight, egy brit civil-
szervezet nyomozása során derült fény, 
adja hírül karpataljalap.net a pmg.ua in-
ternetes hírportálra hivatkozva.

A nyersanyagot a rahói járási Nagy-
bocskói Erdő- és Vadgazdaság forgalmaz-
ta. Az Állami Ökológiai Felügyelőség el-
lenőrzése során beigazolódott, hogy az 
említett vállalat 2018 áprilisától júniusá-
ig törvénytelenül adott ki licencet egész-
ségügyi fakitermelésre (beteg, száraz fák 
kivágása) több mint száz helyen. A gazda-

Törvénytelenül kitermelt faanyagból 
készülnek az IKEA székei

ság hasonló terjedelemben végzett illegá-
lis egészségügyi fakitermelést 2019-ben és 
2020-ban is. Az illegálisan kivágott bükk-
fa fő készletezője a VGSZM bútortársa-
ság volt, amelyet 1992-ben hoztak lét-
re az IKEA beszállítójaként. A cég az or-
szág egyik legnagyobb fafeldolgozó vál-
lalata, évente 40 ezer köbméter faanya-
got dolgoz fel, amelyből közel félmillió 
bükkszéket készítenek.

Az árut szinte teljes mértékben az 
EU-ba exportálják, s a termék mintegy 
96%-ának az IKEA a megrendelője. Egy 
Terje szék ára az IKEA ukrán honlapján 
399 hrivnyába kerül.

Kárpátalján június 25-én az ungvári és 
az aknaszlatinai határellenőrző ponto-
kon a vámosok megakadályozták, hogy 
illegálisan szállítsanak árukat Ukraj-
na területére.

Az Ungvár melletti ukrán-szlovák el-
lenőrző ponthoz egy Mercedes 319 CDI 
típusú gépkocsi érkezett, melynek ukrán 
állampolgárságú sofőrje Szlovákiából Uk-
rajnába tartott. A vámellenőrzéshez a férfi 
a zöld folyosót választotta, amivel meg-
erősítette, hogy nem szállít tilos vagy kor-
látozott mennyiségű árut. Azonban a jár-

Illegális áruszállítást akadályoztak meg 
Kárpátalja két ellenőrző pontján

mű felülvizsgálata során a tisztviselők 84 
liter Gambrinus márkájú sört, valamint 
250 kilogramm Baumit Silikontop már-
kájú dekoratív gittet találtak.

A másik eset az aknaszlatinai ukrán-
román határátkelőhelyen történt. Ott a vá-
mosok egy nőnél 39 darab be nem jegyzett 
Apple AirPods fülhallgatót fedeztek fel.

Mindkét esetben a tisztviselők lefoglalták 
az árut, az esetekről pedig jegyzőkönyvet állí-
tottak ki – olvashatjuk a karpatinfo.net a Kár-
pátaljai Vámszolgálat hivatalos Facebook-
oldalára hivatkozó értesítésében.

Az eset június 23-án történt Ungváron, 
írja a pmg.ua.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata helyi kirendeltségének közleménye 
szerint 17 óra 25 perckor értesítették őket 

Serdülő esett az áradó Ungba
arról, hogy sétálás közben a Babják utcá-
ban a folyóba esett egy 2005-ös születé-
sű fiú. 18 óra 20 perckor jelezték, hogy a 
serdülőt még a mentőalakulat kiérkezése 
előtt kimentették a vízből a helyiek.

A nagyszőlősi rendőrök amfetamint 
találtak egy 23 éves tiszaújlaki fiatal-
embernél.

Június 26-án a Nagyszőlősi Kerületi 
Rendőrség bűnügyi osztályának emberei 
Tiszaújlakon megállítottak egy férfit, aki 
– meglátva a rendőröket – furcsán visel-
kedett. Mint kiderült, tilos anyag volt nála.

A rendőrök a helyszínre a nyomozókat 

Kábítószert találtak egy tiszaújlaki 
fiatalembernél

hívták ki, akik lefoglalták az amfetaminra 
hasonlító anyagot. A tiltott anyagot szak-
értői vizsgálatra továbbították. 

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
309. cikkelye (illegális kábítószer birtok-
lása) értelmében az ügyben eljárást indí-
tottak. Még tart a vizsgálat – olvashatjuk 
a Kárpátaljai Megyei Rendőrkapitány-
ság hivatalos honlapján.

A Minajban elért kupasikert, illetve a 
bajnokságban a Kolosz Kovalivka elle-
ni 2-1-es győzelmet követően ismét csa-
lódást keltően szerepelt hívei számára 
a Dinamo Kijev.

Az Olekszij Mihajlicsenko által 
irányított együttes a 28. fordulóban 
Csernyihivben szenvedett 3-2 arányú ve-
reséget. A fővárosiakhoz hasonlóan, a 
bronzéremért is csatázó Gyeszna a 91. 
percben szerezte a győztes találatot.

A bajnoki címet már a legutóbbi fordu-
lóban bebiztosító Sahtar Donyeck gól nél-
küli döntetlenre végzett a Zorjával, míg a 
koronavírus-járvány miatti karantén letöl-
tése után, a Kárpáti Lviv is ikszelt a házi 
rangadón az FK Lviv ellenében.

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

A listavezető Sahtarnak 72, a máso-
dik Dinamónak 55 pontja van. A harma-
dik  Zorja 53, míg az ők követő Gyeszna 
52 ponttal áll.

***
A Vorszkla Poltava lesz a Dinamo 

Kijev ellenfele az Ukrán Kupa július 8-i 
döntőjében.

A rendes játékidő 1-1-es döntetlennel 

ért véget Mariupolban, és mivel a hosz-
szabbításban nem született újabb találat, 
így büntetőkre került sor.

Érdekesség, hogy közvetlenül a bünte-
tőrúgások előtt, a 119. percben cseréltek a 
vendégek, a kapusposzton a mindössze 16 
éves Pavlo Iszienko került bevetésre. Mint 
később kiderült, ez nyerő húzásnak bizo-
nyult a vendégek számára, mivel az ifjú 
hálóőr három büntetőt is hárítani tudott…

Dinamo-Vorszkla finálé az Ukrán Kupában

Fradi-fiesta, debreceni kiesés…
Egyébként, immáron harmadszor mó-

dosult a kupa fináléjának helyszíne. Az 
eredetileg kijelölt ternopili helyszínt előbb 
Lviv váltotta, de mivel az említett város-
ban az utóbbi hetekben nagyon magasak a 
járványügyi mutatók, így az a döntés szü-
letett, hogy július 8-án Harkivban kerül-
het majd sor a Dinamo Kijev – Vorszkla 
Poltava fináléra.

***
Győzelemmel búcsúzott a 2019–2020-

as bajnoki idénytől a Ferencváros labda-
rúgó-csapata, miután az utolsó, 33. for-
dulóban 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd 
gárdáját.

A bajnokság nagy részében az euró-
pai kupaszereplést jelentő, 3. helyen álló 
kövesdiek még akkor sem érhettek volna 
fel a dobogóra, ha nyernek a Fradi vendé-
geként, mivel a nagy rivális Puskás Aka-
démia 2-1-re nyert a Honvéd ellen, így a 
bronzérem a felcsútiaknak jutott.

27 év után búcsúzik az élvonaltól a 
Debrecen. Az utóbbi két évtized egyik leg-
eredményesebb magyar klubja az utolsó já-
téknapon igazi ki-ki meccsen 1-1-re játszott 
a Paks együttesével szemben, így a tolnai 
csapat maradt benn a legjobbak között, míg 
a hajdúságiak egy hónap múlva az NB-II-
ben kezdik meg a 2020–2021-es idényt.

Az utolsó forduló eredményei: FTC 
– Mezőkövesd 1-0, Debrecen – Paks 1-1, 

Puskás Akadémia – Honvéd 2-1, Diós-
győr – Kisvárda 0-2, UTE – Kaposvár 
5-0, ZTE – Mol Fehérvár 1-1.

A bajnoki tabella élén az FTC 76 pont-
tal végzett, míg a második Fehérvárnak 
63, a harmadik Puskásnak 54 pontja van.

Az FTC a Bajnokok Ligája selejtező-
jében indul, míg az Európa Ligában a Fe-
hérvár és a Puskás mellett a kupagyőztes 
Honvéd lesz érdekelt.

Néhány sorban
A Dinamo Kijevtől az ukrán kupa elő-
döntőjében elszenvedett papírforma  ve-
reséget követően, a bajnokságban is ki-
kapott a Minaj FC.

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-
bajnokságban szereplő kárpátaljai együt-
tes a 20. fordulóban a tabella alsó felében 
tanyázó Kreminy Kremencsuk otthonában 
szenvedett 1-0 arányú vereséget.

Mindez azt jelenti, hogy a tabellán 37 
pontos minajiak a 6. helyre csúsztak visz-
sza, igaz, hátrányuk mindössze 3 pont a 
40 ponttal éllovas Inhulec Petrove mögött.

Lapzártánkkor érkezett a hír, miszerint 
Vaszil Kobin együttese hétfőn este 1-1-es 
döntetlenre végzett a 21. fordulóban az 
Inhulec ellen.

***
Váci NKSE hivatalos honlapján megje-
lent közlemény szerint a csapat tíz játéko-
sa is pozitív koronavírusteszt eredményt 
adott, ezért a május végén elkezdett kö-
zös munkát felfüggesztik, s leghamarabb 
csak július 20. után kezdődhet ismét el a 
felkészülés.

 A váci női kézisek május 25-én kezd-
ték el a közös munkát a koronavírus okoz-
ta leállás után, s folyamatosan betartották 
az újraindulással kapcsolat szigorú egész-
ségügyi ajánlásokat, azaz heti kétszer vér-
tesztet végeztek a játékosokon és a szak-
mai stáb tagjain, amelyek minden alka-
lommal negatív eredményt.

Az óvintézkedések dacára a múlt hé-
ten többen is a koronavírushoz hasonló 
minimális tünetek megjelenéséről számol-
tak be, ami után mindenkinél PCR-tesztet 
végeztek, amely jelenleg tíz játékosnál ki-
mutatta a koronavírus-fertőzést.

A klub hivatalos közleménye szerint 
a szakmai stáb tagjainak eredménye ne-
gatív lett.

A pozitív eseteket produkáló játéko-
sok mindegyike tünetmentes, a szabályok 
szerint az érintettek 14 napos karanténba 
vonulnak. Mindez azt jelenti, hogy a kö-
zös munka egyelőre szünetel, és leghama-
rabb július 20. után kezdődhet újra, ám azt 
újabb tesztek és terheléses, valamint kar-
diológiai vizsgálat előzik meg.

A Groupama Arénában igazi Fradi-fiesta volt
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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!

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. 

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Hirdessen!
066-2850283

Ház eladó

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

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

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

Bátyúban nagyon jó helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
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. 
Nagyberegen a Petőfi u. 60. 
szám alatt családi ház eladó 
(3 szoba, előszoba, konyha, 
fürdőszoba, gáz és az udva-
ron kút). Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 099-7544644. 

lakás eladó

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

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

lakás kiadó

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

Ház kiadó

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. 

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, felszerelését 
vállalom, továbbá rendelhe-
tő 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. 

Benzines kaszával kaszá-
lást vállalok Beregszászban. 
Ár 5 hr/m2. Mob.: +38066-
2406034. 
Fák kivágása, darabolása, 
hasogatása. Árkok, udvarok, 
kertek kaszálása, takarítása, 
gyomirtása. Bozótok irtása, 
kertek ásása Beregszászban 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 

Síremlékek tisztítása, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása 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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

Egyedülálló takarítónőt 
keresek Ausztriába bent-
lakással, hosszútávra. 
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. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Ne-

vetlenben. Fizetés telje-
sítmény szerint.  Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Gyakorlattal rendelke-
ző varrónőket keresek ru-
hák javításához, új ruhada-
rabok elkészítéséhez, szőr-
mék varrásához, javításához 
saját varrógéppel, főállásba, 
teljes munkaidőre beregszá-
szi munkahelyre. A beutazás 
önköltséges. Mob.: 050-
9028845 (Kenyeres Mária). 

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. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011. 
Mezőgazdasági gépek elő-
adók. K-700 (Kirovec) 1995-
ös évjáratú, jó állapotban el-
adó. Hozzávaló 8 köldö-
kös eke, UDA-4,5-es nehéz 
tárcsa, Quivogne – 6 méte-
res nehéz tárcsa, és Unimat 
– 8,4-es magházkészítő kul-
tivátor. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 050-9667397, 096-
7003545. 
Eladó DON-1500A kombájn 
gabonaasztal, 6 soros Oros 
kukorica adapter szárzúzó-
val, napraforgó lifterekkel. 
Bizon kombájnhoz gabo-
naasztal befogadókamrával 
együtt eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 

piac, élelmiszer

Vörös bor nagy tételben és 
borpárlat eladó. Mob.: 050-
2660111. 
Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 

Haszonállat

Eladó százkilós bika-bor-
jú és egy 8 éves fejőstehén, 
napi 25 liter tejet ad. Mob.: 
068-8046789. 
Jól tejelő kecskék és kecs-
ketej eladó. Telefon: 066-
4777302, 099-2962979.
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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.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

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

A Munkácsi Szent István 
Líceum pótfelvételt hirdet a 

8., 9. és 10. osztályba.
Az alábbi linken található kitöltésével online módon 

lehet jelentkezni a 2020/2021-es tanévre: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xpR_cXuo8WyspY
R7etnNPeOPUqGXTUODKSNr4kj-Fqrw2A/viewform

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve 
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óra-
számban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, 
B2 nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány 
megszerzésére.

A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden 
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek 
költségeihez a szülők is hozzájárulnak. 

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás
– matematika, írásbeli;
– beszélgetés hitismeretből.  
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások szá-

mára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika, írásbeli;
– hitismeret, szóbeli.  
A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2020. 

augusztus 10. 
A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-

lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi iga-
zolvány és a kódszám másolata, valamint 2 db. 3x4-es 
igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő, 
ha a pótfelvételi vizsgára hozzák magukkal.

A pótfelvételi vizsgák időpontja: 
2020. augusztus 14. (péntek) 9:00  (közép.-eur.idő.)
Címünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacs-katlic.org.ua



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
július 1.14

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!

ОГОЛОШЕННЯ
Боржавська сільська рада доводить до відома 

громадськості та господарюючих суб’єктів, що  на 
сільській дошці  оголошень та на офіційному сайті 
Боржавської сільської ради за адресою; http://borzha-
va.rada.org.ua/ оприлюднено  рішення Боржавської  
сільської ради:

 Про встановлення місцевих податків  і зборів   на   
території Боржавської  сільської ради на 2021 рік, 
№550 від 19 червня 2020 року.

Провстановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 2021 рік, №551 від 19 червня 
2020 року.

Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно,відмінне від земельної 
ділянки на 2021 рік, №552 від 19 червня 2020 року.

KÖZLEMÉNY
A COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet 
miatt az Beregvidéki népzenei és néptánc szakkör 

augusztus 17–21. között valósul meg
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. jú-

lius 27–31. közötti időszakban megvalósításra tervezett 
Beregvidéki népzenei és néptánc szakkör, a COVID-19 
okozta járványügyi karantén helyzet miatt később, 2020. 
augusztus 17- 21. között valósul meg.

A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától dél-
után 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.

A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).

Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 9–17 éves kor közötti zenét 

és táncot kedvelő fiatalok jelentkezését a szakkörre 
2020. július 24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus 
úton a következő linken lehet: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSciB_uDpikxTmazGTUdhkxF7Wm
NhtlgvI4W2PdJORoC2NulyA/viewform

Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek! 
A szakkör megvalósulását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság és a Bethlen Gábor Alap.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az 
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY
A COVID-19 okozta járványügyi karanténhelyzet 
miatt a „Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, ze-
nés és irodalom szakkör új időpontban, 2020. au-

gusztus 10–14. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. 

július 6–10. közötti időszakban megvalósításra tervezett 
„Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és iro-
dalom szakkör a COVID-19 okozta járványügyi karan-
tén helyzet miatt később: 2020. augusztus 10–14. kö-
zött valósul meg.

A foglalkozások minden nap délelőtt 9.00 órától dél-
után 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.

A szakkör helyszíne: Kisgejőci Oktatási Nevelési 
Központ (89434 Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)

Továbbra is várjuk a 10–16 éves kor közötti 
zene- és irodalom iránt érdeklődő fiatalok jelentke-
zését a szakkörre 2020. július 24., 12.00 óráig. Je-
lentkezni elektronikus úton a következő linken lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdATR-
iUGCAN_Lb5Kwg-BHAOb4p2tuptHjqzPo6hRhZ1t0-
nQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek! 
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az 
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY
A COVID-19 koronavírus okozta járványügyi 

karanténhelyzet miatt a Sportszakkör új időpont-
ban, 2020. augusztus 10–14. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. 

július 6-10. közötti időszakban megvalósításra terve-
zett „Fókuszban a tehetség a sport terén” sportszak-
kör, a COVID-19 koronavírus okozta járványügyi 
karanténhelyzet miatt később, 2020. augusztus 10–14 
között valósul meg.

A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától dél-
után 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.

A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).

Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 12–17 éves kor közötti sport-

kedvelő fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július 
24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a követke-
ző linken lehet: https://forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9

Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek! 
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a Mi-

niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az 
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY
A COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet 

miatt a Színjátszó szakkör új időpontban: 2020. au-
gusztus 3–7. között valósul meg!

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. jú-
lius 27. – augusztus 1. közötti időszakban megvalósítás-
ra tervezett „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén” 
színjátszó szakkör a COVID-19 okozta járványügyi ka-
rantén helyzet miatt később: 2020. augusztus 3–7. kö-
zött valósul meg.

A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától dél-
után 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.

A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).

Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 12–16 éves kor közöt-

ti fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július 
24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a 
következő linken lehet: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd1ZRcc-RUyY1jfZZzYF_
u x L G E k 4 M C T U l T u M K u I P V Y S 4 Q j l X w /
viewform?vc=0&c=0&w=1

Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek! 
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a Mi-

niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Beth-
len Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásá-
ért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az 
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY
A COVID-19 okozta járványügyi karantén hely-

zet miatt a VIII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 
2020. augusztus 12-én valósul meg!

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. jú-
lius 15-én megvalósításra tervezett Buzánszky Jenő Lab-
darugó Kupa, a COVID-19 okozta járványügyi karantén 
helyzet miatt később, 2020. augusztus 12-én valósul meg.

A labdarugó kupa helyszíne: Beregszász, Barátság 
Stadion.

Továbbra is várjuk a futballt kedvelő fiatalok je-
lentkezését a versenyre 2020. július 24., 12.00 óráig. 
Jelentkezni elektronikus úton a következő linken le-
het az alábbi 3 kategóriában: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdssc4BJHrvuO-1PsWR6SRiFHHf
7HZZOtv8QjPbsgzz3qzxsg/viewform

Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek! 
A kézilabda emléktorna megvalósulását támogatja a 

Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesz-
téséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjá-
rásával.

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az 
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

A héten túlzottan önkri-
tikus. A legtöbb aggo-
dalma, kritikája meg-
alapozatlan, és ezt vala-

hol maga is tudja. Az egyetlen 
módja ennek kezelésére az, ha 
a félelmeit, aggályait közli va-
lakivel, akiben megbízik. Má-
sodik véleményre van szüksége 
a problémák súlyosságáról, mi-
előtt teljesen belelovalja magát 
a dologba. Viszont egyik szeret-
te a napokban fejfájást okozhat 
magának.

A héten tele lesz an-
nak a vágyával, hogy 
valami maradandót 
alkosson és hogy ha-

tással legyen másokra. Egye-
sek kimondottan szeretnének 
segíteni a környezetüknek és 
ezért valami nemesebb cél-
ra vágynak. Azok, akik vala-
miféle szívességgel tartoznak 
valakinek, a héten sikerül le-
tudniuk. A gyors gondolko-
dás a héten gyakran a segít-
ségére lesz!

A bolygópozíciók azt 
jelzik, hogy váratlan 
akadályok merülhet-
nek fel az útján. Az el-

múlt napokban zavartalan ha-
ladást tapasztalt, de manapság 
olyan akadályok merülhetnek 
fel, amelyek negatívan befo-
lyásolhatják a termelékenysé-
get, a hangulatát és az ered-
ményeit a következő napok-
ban. Egy előre nem látható 
komplikáció véget vethet egy 
függőben levő projektjének.

A héten több olyan 
beszélgetésben is le-
het része, amely hosz-

szú távú hatással lesz az éle-
tére. Ugyanakkor többször is 
ellenállásba fog ütközni, ha a 
problémák megoldására kerül 
sor. Nemcsak a helyzet adhat 
fejtörést, de bizonyos embe-
rek sem lesznek vevők a meg-
oldásra. Ügyeljen arra, hogy 
ne legyen túl durva mások-
kal, és maga se vegyen min-
dent a szívére.

Dolgos hét áll Ön 
előtt, de megéri ke-
ményen küzdenie. 

Akármilyen célja is legyen 
a hétre nézve, ha kellő szor-
galmat tanúsít, mindent kipi-
pálhat a listájáról. Még akár 
egy régóta húzódó vagy ter-
vezett feladatot is sikerül be-
fejeznie. Viszont nem kizárt, 
hogy a napokban megismer-
kedik valakivel, aki tudná bi-
zonyos törekvéseit támogatni 
vagy előmozdítani.

Vigyázzon, mert a 
héten egyik pillanat-
ról a másikra kelle-

metlen helyzetben találhatja 
magát. Tartsa nyitva a sze-
mét és akkor idejében észre 
fogja venni, hogy csapdába 
sétál. Ha pedig van valami, 
amivel kapcsolatban bizony-
talan, hamarosan fellélegez-
het, mert bizonyosságot sze-
rez! Egy közeli barátja vagy 
családtagja óriási segítséget 
nyújthat Önnek a napokban.

A héten kísérletező 
kedvében lesz. Bátran 
próbál ki új dolgokat, 
mivel új élményekre, 

izgalmakra vágyik. Kísérle-
tező kedvében lesz a konyhá-
ban, de a külseje megújításá-
val is szívesen játszik. Ugyan-
akkor az egyik barátjával fél-
reértés adódhat, de szerencsé-
re hamar megoldódik a problé-
ma. Viszont jó hír lehet a jegy 
szülötteinek, hogy pénzt kap-
hatnak váratlan forrásokból.

Ezen a héten kellő türe-
lemre lesz szüksége az 
új helyzetekhez való al-
kalmazkodáshoz. A kö-

zelgő változások felboríthat-
ják a lelki békéjét. Óvakodjon 
attól, hogy olyan helyzeteket 
próbáljon meg orvosolni, ame-
lyekhez egyáltalán nem ért. Re-
ális megközelítéssel a dolgok 
megoldása nem jelenthet prob-
lémát magának, és sokkal jobb 
lesz a helyzet, ha elmúlik a hé-
ten a káosz.

Az elkövetkező idő-
szak nagyon nehéz lesz 
Önnek. Valaki döntés-
helyzet elé állíthatja, 

amelyek kritikus változásokat 
hozhatnak az életében. Emel-
lett az anyagi gondjai is előtér-
be kerülhetnek Viszont megfe-
lelő ez a hét ahhoz, hogy bizo-
nyos céljaival kapcsolatban egy 
következő szintre lépjen. Lehe-
tőséget kap arra, hogy áthidalja 
azokat a hiányosságokat, ame-
lyek Ön és céljai közé állnak.

Ez a hét nagyon pozi-
tív lesz Önnek, mert 
végre lehetőséget 

kap megtenni azokat a dolgo-
kat, amelyekre régóta készült. 
Ráadásul ehhez még segítsé-
get is kap. Ne habozzon élni 
vele! Mindennek a tetejében 
olyan híreket is kap, amelye-
ket régóta várt. Lehet, hogy 
nem pontosan olyanok lesz-
nek, mint amilyenekre szá-
mított, de végül minden ked-
vezően fog alakulni!

A napokban új isme-
rősökre és barátokra 
tehet szert, hála az iz-

galmas társasági események-
nek és baráti összejövetelek-
nek, amelyeken részt vesz. A 
következő napjai pörgősek, 
de élvezetesek lesznek. Min-
den nap végén fáradtnak érzi 
majd magad, de ez édes fá-
radtság lesz. Viszont néme-
lyik kapcsolata arra késztethe-
ti Önt, hogy változtasson bi-
zonyos dolgokon az életében.

Ezen a héten né-
hány esemény mé-
lyen elgondolkod-

tatja, ugyanakkor cselekvés-
re készteti. Felszínre törnek 
a kivételes képességei. A na-
pokban tapasztalni fogja, 
hogy egyesek csodálják ma-
gát, míg mások megpróbál-
hatnak kibabrálni Önnel fél-
tékenységből. Viszont kap 
néhány fontos információt, 
amelyeket érdemes a saját 
hasznára fordítani!
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Mindennapi szokások az egyensúlyodért Ezt edd, ha fáradtnak 
érzed magad

A legjobb nasik, amiket fogyókúra alatt 
is bátran ehetsz

Nem kell feltétlenül egy újabb bögre kávé 
után nyúlnod, ha fáradtnak érzed ma-
gad: vannak olyan ételek, amelyek szin-
tén energiát adnak.

Függetlenül attól, hogy reggel vagy fáradt, ébredés 
után, vagy éppen délután érzed úgy, hogy mindjárt lera-
gad a szemed, ezek, a Bustle.com által gyűjtött, energiát 
adó ételek jól jöhetnek. Érdemes nem önmagukban fo-
gyasztanod, hanem a fehérjéket, zsírokat és szénhidráto-
kat megfelelő arányban vegyítve, ételkombinációkként.

Zabpehely
Az energiát adó ételek között vannak a teljes kiőr-

lésű gabonafélék, így a zabpehely is. A Journal of Food 
Sciences And Nutrition folyóirat szerint azok az embe-
rek, akik összetett szénhidrátokban gazdag reggelit fo-
gyasztanak, sokkal ébrebbek és figyelmesebbek, mint 
azok, akik zsírban gazdag étellel kezdik a napot.

Banán
A banán is remek összetett szénhidrátforrás, és ter-

mészetes cukor- és aminosav-tartalmának köszönhető-

en hatékony energianövelő. Tartalmaz egy tirozin nevű 
aminosavat is, amely elősegíti az éberségi szintet javító 
norepinefrin képződését is.

Magvak
Fogyaszthatod az olajos magvakat magukban, keverék-

ként, vagy mogyoróvak, mandulavaj stb. formájában, ezek 
kiváló ételek a fáradtság elűzésére. Az olajos magvak nö-
velik a teltségérzetet, egészséges zsír- és fehérjeegyensú-
lyuknak köszönhetően pedig fenntartják az energiaszintet.

Curry
A curry tartalmaz kurkumát, amely kurkumin nevű 

hatóanyagának köszönhetően javítja a mentális funkci-
ókat és fokozza az általános energiaszintet.

Tojás
A tojás az egyik legjobb reggeli, amely segít stabi-

lan tartani nap közben az energiaszintet. Emellett a ben-
ne található kolin nevű B-vitaminnak köszönhetően ja-
vítja a verbális és vizuális memóriát.

Étcsokoládé
A kávéhoz hasonlóan az étcsokoládé is tartalmaz 

koffeint, és fogyasztása javítja a kognitív funkciókat is. 
Azért túlzásba ne vidd, 1-2 kocka éppen elég egyszerre.

Bogyós gyümölcsök
A bogyós gyümölcsök is jótékonyan hatnak az ener-

giaszintre, mint egészséges szénhidrátok, alacsony cu-

kortartalommal, és a memóriát is javítják.

Zöld leveles zöldségek
A zöld leveles zöldségek fehérjében, rostokban és 

antioxidánsokban gazdagok. Ha délután kezded fáradt-
nak érezni magad, próbálj ki például egy szuper zöld 
smoothiet egy kis spenóttal, salátával.

Lazac
A lazac fehérjében gazdag, így felpörgeti az anyagcse-

rét, és természetesen energiát is ad. A benne található egész-
séges zsírok pedig gyulladáscsökkentő tulajdonságúak.

Víz
Végül, de nem utolsó sorban, ha fáradtnak érzed ma-

gad, fontos, hogy igyál elég vizet is. Még az enyhe ki-
száradás is okozhat fáradtságérzetet, ezért tartsd magad 
hidratáltan egész nap!

A jó egyensúly nemcsak a tornászok szá-
mára fontos, hanem az általános fizikai 
jóléthez is. Apró, napi feladatokkal foko-
zatosan javíthatsz az egyensúlyodon és a 
koordinációdon.

Lehet, hogy nem éppen az egyensúly a lapos has kul-
csa, de figyelemre méltó tény, hogy az agy, a szem, a tapin-
tás, a belső fül, és testünk számos izmának együttes mun-
kája kell ahhoz, hogy egyensúlyozni tudjunk. Ha nagyobb 

az egyensúly, akkor könnyebb lesz a tartásod, függetlenül 
attól, hogy állsz, ülsz, vagy éppen egy gyakorlatot vég-
zel edzés közben. Ha kiegyensúlyozott vagy, a jobb és bal 
oldalad egyenlő erőfeszítést tesz, így nem kell túlerőltet-
ned egyik oldaladat sem, így kevesebb lesz a fájdalom is.

Egyszerű szokások
Az egyensúly megteremtése hasonlóan működik, mint 

megtanulni játszani egy hangszeren – kitartásra és napi gya-
korlásra lesz hozzá szükséged. Nem véletlen, hogy a gye-
rekek egyensúlyérzéke annyira kiváló, hiszen állandóan in-

stabil helyzetekkel kísérleteznek, míg a felnőttek, akik so-
kat ülnek, kevésbé ügyesek. Szerencsére az egyensúlyt erő-
sítő feladatokat számos napi tevékenységbe beépítheted.

Fogmosás közben
Állj egy lábon, amikor fogat mosol, ezzel is fejlesztve 

az egyensúlyt. Minden fogmosáskor válts lábat.

Séta közben
Ha nincs nagy forgalom az utcán, akkor próbálj meg 

a lehető legegyenesebb vonalon közlekedni. Ezt otthon is 
gyakorolhatod, például a járólapon, ahol végig tudsz men-
ni a lapok találkozásának vonalán.

Ha leejtesz valamit
Ha egy apró tárgy leesett a földre, vedd fel mérlegál-

láshoz hasonló módon, úgy, hogy egyik lábadat kinyújt-
va megemeled hátrafelé. Ne csüggedj, ha egyszerre nem 
sikerül így elérned a tárgyat, ha gyakorolsz, egy idő után 
nagyon ügyes leszel ebben.

Amikor sorozatot nézel
Ha nézel valamit a TV-ben, vagy a laptopodon, a ka-

napé helyett ülj inkább egy fittball-ra. Kezdd el fél órás 
sitcom epizóddal, majd haladj fokozatosan, hogy később 
egy 2 órás filmet is könnyedén végignézhess így.

Amikor eszel
Told a széket annyira közel az asztal széléhez, miköz-

ben ülsz, amennyire csak tudod. Ez arra késztet, hogy ülj 
nagyon egyenesen.

Ha metrón, vonaton ülsz
Ha állsz a metrón, állj egy kicsit szélesebb terpeszben, 

és hajlítsd be enyhén a térdedet. Ne kapaszkodj, dolgozz 
lábizomból, ez is segíti fejleszteni az egyensúlyt.

Még csak délután 3 óra van, de már far-
kaséhes vagy? Mégsem eszel vacsoráig, 
mert azt hiszed, a korgó gyomor egyértel-
műen a fogyás jele? Sajnos, ki kell, hogy 
ábrándítsunk, ez nem igaz.

A táplálkozási szakértők egyenesen azt állítják, hogy az 
egészséges nasik nélkülözhetetlenek a fogyókúra sikeréhez. 
Segítségükkel megelőzhető a bűnözés és az érzelmi evés, így 
egyre közelebb visznek kitűzött célunkhoz. A lényeg, hogy 
olyan finomságokat válasszunk, amelyek bővelkednek táp-
anyagban, fehérjében és rostokban, így hatékonyan felveszik a 
harcot a fogyókúra legnagyobb ellenségével, a sóvárgással. A 
változatosságnak is kiemelt szerepe van, így most megmutat-
juk, melyek a legegészségesebb választások köztes étkezésre.

Alma humusszal
Tökéletes kombináció az alma és a humusz, hiszen az 

alma „jó” szénhidrát, míg a humusz kiváló fehérje- és zsír 
forrás. Ez a komplex, de egészséges nasi sokáig feltölt ener-
giával, és megelőzi, hogy korgó gyomorral egészségtelen 
ételekre csábulj el. A humuszba mártogatott szeletelt alma 
ráadásul igazi ínyencség.

Cukormentes lekvár
Nincs időd enni, de leesett a vércukrod? Kanalazz egy kis 

cukormentes lekvárt, akár magában, akár diétás kekszre. Dél-
után a legtökéletesebb energiapótló, mivel a kortizol szintje 
ilyenkor rohamosan csökken, így álmossá és lassúvá tesz.

Görög joghurt mandulával és dióval
Egy kis doboznyi natúr görög joghurt tele van fehér-

jével és egészséges zsírokkal, amelyek garantálják a jól-
lakottságérzetet. Ha beledobsz 5-6 szem mandulát, akkor 
megfelelően gondoskodsz vércukorszinted stabilizálásáról 
is. Amennyiben tovább turbóznád ezt a reform édességet, 
tegyél bele néhány szem diót is. A benne található Ome-
ga-3 zsírsavak ugyanis támogatják a leptin termelődését, 
ezáltal biztosítva a teltségérzetet.

Cottage cheese ananásszal
A cottage cheese-t általában sósan fogyasztjuk, de a 

változatosság kedvéért próbáld ki édes változatát, és ana-
násszal párosítsd. Különösen a menstruáció előtti napokon 
remek csemege, amikor egyszerre kívánod a sósat és az 
édeset. Egy adagnyi finomság 12 g fehérjét és 20 g szén-
hidrátot tartalmaz, amely éppen ideális köztes étkezésre.

Levegőn pattogtatott popcorn
Három csészényi popcornban csupán 100 kalória rejlik, ma-

gas rosttartalma miatt mégis remekül telít. Nyugodtan kísérletezz 
az ízesítéssel, eheted fahéjjal vagy akár reszelt parmezánnal is.

Banán mogyoróvajjal
Amikor úgy érzed, csak egy tömény édesség jöhet szóba, 

válaszd a legegészségesebbet: a banánt mogyoróvajjal. Remek 
lendületet ad edzés, vagy akár egy fárasztó project elvégzé-

se előtt. Figyelj azért az adagra, éppen elegendő egy kisebb 
banán egy teáskanál mogyoróvajjal. A mogyoróvajban levő 
egészséges zsiradék remekül stabilizálja a vércukorszintet.

Marinált lazac
Sós finomságra vágysz? Ha rád tör a kínzó éhség, egyél 

meg két szelet marinált lazacot teljes kiőrlésű krékerrel. 
Garantáltan feldobja a hangulatod, és néhány falatka után 
nem is érzed már olyan tarthatatlannak a diétád.

Édesburgonya ricottával
Ha nem elégítenek ki a fenti hideg nasik, süss meg egy 

fél édesburgonyát, tegyél a tetejére zsírszegény ricottát, és 
szórd meg fahéjjal. Az édesburgonyából hozzájutsz a szük-
séges szénhidráthoz, rosthoz és káliumhoz, míg a ricotta 
remek zsír- és fehérjeforrás. A fahéj pedig amellett, hogy 
kiváló ízesítő, felpörgeti az anyagcserét.

Pisztácia
Egy tenyérnyi pisztácia akár órákig képes telíteni. Kö-

rülbelül 30 db csupán 100 kalóriát tartalmaz, ugyanakkor 
tele van növényi zsírral, rosttal és fehérjével. A héjas cse-
megét ráadásul lehetetlen gyorsan enni, így könnyebb kont-
rollálni a mennyiséget, mint más magvak esetén.

Görög joghurt fagyasztott gyümölccsel
Iszonyúan sóvárogsz a fagyi után? Egyél helyette görög 

joghurtot fagyasztott bogyós gyümölcsökkel. Magas fehér-
je- és rosttartalma miatt remekül telít, a joghurtban talál-
ható probiotikum pedig támogatja az emésztést, így segít-
ségével búcsút mondhatsz a puffadásnak is.
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Plusz egy vicc

2020. 26. szám meg   -
fej  tése: utazni gyö-
nyörű, de élni csak 
az ember hazájában 
lehet igazán.   

plusz    egy vicc:  – 
rendben, akkor ab-
ból kérek kettőt. 

Miért érdemes 
sárgabarackot enni?

Nyáron számtalan szezonális gyümölcs közül válogat-
hatunk, melyek nem csak ízletesek, de egészségesek is. 
Az egyik nagy kedvencünk a sárgabarack, amely szin-
tén nagyon kedvező hatással van egészségünkre nézve.

De miért is olyan egész-
séges a sárgabarack?

Tápláló és alacsony 
kalóriatartalmú
Két darab friss sárga-

barack (kb. 70 gramm) 
csupán 34 kalóriát és 8 
gramm szénhidrátot tar-
ta lmaz.  Fehér jéből  1 
gramm, míg rostból 1,5 
gramm van ebben az adag-
ban, továbbá tartalmaz 
A-, C- és E-vitamint, ká-
l iumot,  béta-karotint , 
luteint és zeaxantint, me-
lyek mind antioxidánsok. 
Gazdag a flavonoidoknak 
nevezett polifenol-anti-
oxidánsokban is, melyek-
ről kimutatták, hogy segí-
tenek megóvni szerveze-
tünket a cukorbetegség-
től és egyes szívbetegsé-
gektől.

Hozzájárul a szem 
egészségéhez

A sárgabarack több 
olyan vegyületet is tartal-
maz, melyek nélkülözhe-
tetlenek a szem egészsége 
szempontjából, ilyen az A- 
és E-vitamin is. Míg előb-
bi segít megelőzni a farkas-
vakságot, utóbbi a szabad 
gyököktől védi a szemet. A 
sárgabarack béta-karotin-
ban is gazdag – ez az A-vi-
tamin provitaminja, amely 
a májban A-vitamint képes 
előállítani.

Fokozza a bőr 
egészségét

A ráncokért és bőr-
problémákért nagy mér-
tékben környezeti ténye-
zők felelősek, olyanok, 
mint az UV-sugárzás, a kü-
lönböző szennyezőanyag-
ok, a cigarettafüst stb. Az 
antioxidánsban gazdag éte-
lek, mint a sárgabarack se-
gítenek küzdeni a bőr ká-
rosodása ellen.

Jótékonyan hat a 
belek egészségére
Egy csésze felkocká-

zott sárgabarack (kb. 165 
gramm) 3,3 gramm rostot 

tartalmaz. Oldható (víz-
ben oldódik, mint a pektin, 
a poliszacharidok) és old-
hatatlan rost (vízben nem 
oldódó, mint a cellulóz, a 
hemicellulóz) is található 
benne. A sárgabarack old-
ható rosttartalma különö-
sen magas, ami fontos az 
egészséges vércukor- és 
koleszterinszint fenntartá-
sához. A rostok ezen kívül 
késleltetik az tápanyagok 
áthaladását a bélrendsze-
ren, így elősegítik a bélbak-
tériumok táplálását.

Káliumban gazdag
A sárgabarack kálium-

ban gazdag, mely ásványi 
anyag felelős az izmok ösz-
szehúzódását jelző idegi 
ingerületek küldéséért, és 
a folyadékháztartás egyen-
súlyának szabályozásáért. 
Mivel a kálium és a nát-
rium szorosan együttmű-
ködnek a folyadékháztar-
tás egyensúlyában, a kellő 
káliumbevitel segít meg-
előzni a puffadást és fenn-
tartani az egészséges vér-
nyomást.

Hidratáló hatású
Mint a legtöbb gyü-

mölcs, a sárgabarack is 
magas víztartalmú, így 
hozzájárul a hidratáltság-
hoz. A megfelelő hidratált-
ság pedig kulcsfontosságú 
egészségünk szempontjá-
ból, ide értve a megfele-
lő vérnyomást és pulzus-
számot is.

Hogyan érdemes 
fogyasztani?

A legjobb, ha frissen 
esszük, egy kis egész-
séges nassolnivalóként, 
de smoothieban, gyü-
mölcssalátában, joghurt-
tal, granolával keverve is 
megállja a helyét. Készít-
hetsz belőle cukor- és tar-
tósítószer nélkül dzsemet, 
de akár csirkével párolva 
is fogyaszthatod, és termé-
szetesen süteményekbe is 
teheted.

Tészta: 37 dkg liszt, 5 dkg zsír, 12 dkg porcukor, 2 evő-
kanál holland kakaópor, 1 tojás, fél csomag sütőpor, 1 teás-
kanál szódabikarbóna, kevés tej az összegyúráshoz.

Krém: 8 dl tej, 10 dkg liszt, 20 dkg porcukor, 20 dkg 
margarin, 10 dkg pörkölt mogyoró, ízlés szerint rum.

Máz: 5 dkg margarin, 3 evőkanál tej, 15 dkg porcukor, 
2 db Sport szelet csokoládé.

Elkészítése: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk any-
nyi tejjel, hogy jól nyújtható tésztát kapjunk. Elosztjuk 4 
egyenlő részre, és mindegyiket kinyújtjuk 24×22 cm-es lap-
pá. Margarinnal kikent tepsibe tesszük és 180°C-on mind-
egyiket külön-külön megsütjük. Amikor kihűltek, krém-
mel megtöltjük.

A krémhez a tejben a lisztet simára keverjük és kis lán-
gon állandó keverés mellett besűrítjük, majd kihűtjük. A 
margarinból és a porcukorból krémet keverünk, majd a ki-
hűlt tejes péppel összekeverjük. A mogyorót apróra ösz-
szetörjük és a kész krémbe tesszük. Ízlés szerint rumot is 
adunk hozzá. A tésztalapokat ezzel a finom mogyorós-ru-
mos krémmel töltjük meg.

A legfelső lapra csokimáz kerül. A hozzávalóit a cso-
koládé kivételével kis lángon felolvasztjuk, amikor elol-

Mogyorós Sport szelet

vadt, hozzáadjuk az apróra vagdalt Sport szeleteket. Ami-
kor a csoki is elolvadt, a tészta tetejére simítjuk és hűtőbe 
tesszük. 1-2 óra múlva már szeletelhető is.

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

A kisbolt ajtaján tábla lóg: „Vigyázat, az üzletet 
kutya őrzi!” Egy férfi belép az üzletbe, és látja, hogy 
a pénztár mellett békésen szundikál egy eb.

– Ettől kellene óvakodnom? – kérdezi. – Az igazat 
megvallva, nem tűnik veszélyesnek.

– Pedig az – bizonygatja az eladó. – Amíg nem tet-
tem ki a figyelmeztető táblát, …

Kétbetűsek: BU, DA, 
DS, EA, EI, ÉS, FA, KM, 
MŐ, OA, ON, ÓR.

Hárombetűsek: ALB, 
ERA, ÉDI, FAO, KAS, KIA, 
LBA, ÓZD, RÁZ, SÁP, SEB, 
TAU, TŐL, ZET.

Négybetűsek: ATKA, 
ELIT, FENN, GIRL, ILMA, 
MAMI,  ÓZON, ROZS, 
SÁSD, SVÉD, SZAB, TÁRE, 
VÁRT, VEVŐ, ZSÚR.

Ötbetűsek:  ASZAT, 
ATIKA, AVULÓ, FUVAR, 
GÁZSI, ILLET, LASSÚ, 
LELLE, MIRZA, NAMIB, 
ŐZLÁB, RAJTA, STÓLA, 
SZELŐ, SZŰNŐ, TAPSI, 
TELIK, VOILÁ, ZAMAT.

Hatbetűsek: ALATTI, 
AMÁLKA, ÁRKÁSZ, BRA-
MAC, EPERLÉ, ETIKUS, 
IDOMÍT, IMAÓRA, IN-
ZERT, ITALOS, KALODA, 
MINDEN, ŐSALAK, SZÍ-
NES, TÁVOZÓ.

Hétbetűsek: ADATTÁR, 
ÁRADOZÓ, ÁTESETT, 
CSILLÁR, FRANZEN, KA-
NALAZ, MIMIKAI, TIZE-
DIK.

Nyolcbetűsek: KISLAB-
DA, SZÁMŰZÉS.

Tizenegy betűsek: ARA-
TÓMUNKÁS, ELISZOGA-
TÁS.

Tizennégy betűsek: 
STRANDRÖPLABDA, ZE-
NEAKADÉMISTA.
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ÜRES TÁJ ! FÉLIG ÚJ ! RESZELŐ VANÁDIUM BECÉZETT ILONA GALLIUM

K

2

CZAKÓ 
GÁBOR-

IDÉZET 1

MÉTER
NEVETTETŐ

ÉSZAK-EURÓPAI 
FÉLSZIGET

FORDÍT A 
KÖNYVBEN

TÖPÖRÖDIK A 
SZŐLŐSZEM

STEPHEN KING 
REGÉNYE

LITER
SÖRÖSREKESZ

FRANCIA 
PARFÜM-
MÁRKA

MÉTER

RÓMAI 1000

DÍSZÍTÉSI ÉS 
ÉPÍTÉSI ANYAG

ZABSZEM !

ENERGIA-
HORDOZÓ

MAGAS ÉRTÉKŰ 
KÁRTYALAP

ÉR RÉSZE !

ZSIGULI

BECÉZETT 
FÉRFINÉV

TÜKÖR RÉSZE!

NÉMET 
FILOZÓFUS 

(HANS-GEORG)

ÚJSÁG

HIDROGÉN

ELME

REJTJEL

VADKACSA

OSZTRÁK 
VÁROSKA

PEST MEGYEI 
VÁROS

TEVE SZERVE

PEHELY

EGYSZERŰ VÍZI 
JÁRMŰ

OXIGÉN

EGYNEMŰEN 
ÖREG !

PASCAL

A DUNA 
MELLÉK-
FOLYÓJA

FÉLÉV !

KERESZTÜL-
ZUHANÓ

FRANCIA 
ZENESZERZŐK 
CSOPORTJA

3
RAVASZ SZÉKELY

LIBAHANG

ÉJFÉL !

ÉNEK

ÖRMÉNY-
ORSZÁG 

SPORTJELE

KISEBB ÖSSZE-
CSAPÁS

DISZPRÓZIUM

ÖNZETLENÜL 
ODAADÓ

MELEGSÉG

… HARRIS - 
SZÍNÉSZ

FÉLELEM !

VER

BÁTORKODIK

GYÜMÖLCS-
NEDV

ŐSI VALLÁS-
FILOZÓFIA
VETERÁN 
KAJAKOS 

(ZSOMBOR)

SZENT 
FOGADALOM

TÖKMAG !

FÖLDRE 
HUPPANÓ

DÉS 
CENTRUMA !

Olvassa a 
Naplopót!

2020. július 1.

27
18. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

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

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

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

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

A fizetés felét is levonhatják 
rezsitartozás miatt

2. old..
Megvásárolhatjuk a nyugdíjba 
vonuláshoz szükséges éveket

2. old.
A nyári melegben a teherautóknak 
tilos a városokba behajtani

2. old.
Egyes országok miért tiltották 
meg az ukránok beutazását?

 3. old.

Tűrőképes csonthéjas 
gyümölcsfajok

4. old.

300%-os fizetést kapnak a korona-
vírusos betegeket kezelő orvosok

3. old.
Emelkedik a minimálbér 
Ukrajnában

3. old.
Így locsoljuk a szobanövényeket 
a nyaralás alatt!

4. old.

6. oldal

12. oldal

Sajtos-tejfölös házi lángosSajtos-tejfölös házi lángos
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JÓD ZORRÓ JELE

1 M

NEWTON

KÉN

ZÁRTHELYI

ESZMÉNYÍT

SOFI OK-

SANEN-

IDÉZET

KÖZ-
KEGYELEM

KÁLIUM
AFRIKAI 

MITOLÓGIAI 
ALAK

SZOBA-
BELSŐ!

CSÓNAK-
GERINC

SZINTÉN
FONALAT 
ERŐSÍT

TÖRÖK ÍRÓ 
(HALIT ZIYA)

EUFRÁTESZ-
PARTI ŐSI 

VÁROS

LITER

BÓR 
HANGLEMEZ 
ANYAGA … 
GOTOVAC 

ZENESZERZ.

BERN 
FOLYÓJA

LENMAG!

HAMIS

MINDENEK-
ELŐTT

FILM-
SZÍNHÁZ

ISMÉTELT 
TAGADÁS

A B1 VITAMIN 
KÉMIAI NEVE

KOMÁROM 
MEGYEI 

HELYSÉG
… LOAF - 
ÉNEKES

BALSORS 
RÉSZE!

… LASKER - 
VOLT SAKK-
VILÁGBAJN.

EURIPIDÉSZ 
TRAGÉDIA

GRAMM

NÉMET 
ZENE-

SZERZŐ 
(WERNER)

GYAKORI 
IGE-

VÉGZŐDÉS

MEGAKAD

HÉBER 
ALVILÁG

NÉMET IGEN

CSEHOV 
EGYIK 

NŐVÉRE
KÜRTÖS 
VEZÉR

2
OSZTRÁK 

ALPESI SÍZŐ 
(NICOLE)

EZEN OKNÁL 
FOGVA

BELSŐ 
TARTALÉK!

FÉRFI 
ÉNEKHANG

RÉNYI TA-
MÁS FILMJE

ÁLLAMI 
BEVÉTEL

… VAN VELE 
- BELEUNT

ZABSZEM!

EGY SZÁL 
PALÁNTA

KŐDARAB!

KÉTJEGYŰ 
BETŰ

… VÁGÓ  - 
ELEVENÉRE 

TAPINTÓ 

RÓMAI 51

GANXTA … - 
ÉNEKES

SZÉN

JUTTAT

AMPER

CSÖKKEN A 
SZINTJE

SZEKÉR 
RÉSZE

GYORSAN 
PÁROLGÓ

Egészséges  
olajok a világon

Régebben volt az étolaj, és 
maximum az olíva, az ösz-
szes többi úri huncutság, 
bioboltos specialitás volt a 
többség számára. Ám ma már 
sokféle olaj közül választha-
tunk az ételkészítéshez.

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Július 6 ‒ 12.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Udud MárkUdud Márk

Így használd a zöld teát ráncok és 
pattanások ellen

A zöld tea nemcsak fogyaszt-
va van jó hatással a szerve-
zetre, hanem külsőleg alkal-
mazva a bőr szépségéért is 
sokat tesz. Sokoldalúan fel-
használható, önmagában 
vagy további összetevőkkel 
kombinálva hatásos szép-
ségreceptek készíthetők vele.


