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Folytatás az 5. oldalon

Aratáskezdet gondokkal

Folytatás a 3. oldalon

Ha végre itt a nyár...

Borértékesítés 
újszerűen

Folytatás az 5. oldalon

Értékteremtés, értékőrzés 
és élményszerzés

Negyedszázados 
rekord dőlt meg

A természet szavára 
figyelve

Részletek a 4. oldalon

Az árpa levágá-
sával vidékünk 
alföldi részein 

megkezdődött az ara-
tás. Amelyet idén több 
körülmény is nehezít. 
Az okok eredője leg-
többször az, hogy júni-
usban a szokottnál két 

és félszer, háromszor any-
nyi esőt kaptunk, mint más 
években. Így a kalászosok-
kal bevetett számos táblán 
nem kerülhetett sor a gom-
babetegségek elleni véde-
lemre. Illetve, ha csak egy 
ilyen kémiai beavatkozás 
történt, az nem bizonyult 

elégségesnek, még akkor 
sem, ha a forgalomban levő 
leghatékonyabb készít-
ményt szórták ki. Bizony a 
hatékony növényvédelem-
hez ezúttal két-háromszori 
permetezésre volt szükség. 

A bajokat tovább tetézi, 
hogy a gyomok elleni per-

metezésre az árpatáblák 
egy részében akkor ke-
rült sor, amikor a gyom-
magvak jelentős része 
még ki sem kelt, így a 
beavatkozás hatékonysá-
ga erősen kérdésessé vált. 

Magyarország Ung-
vári Főkonzulá-

tusán július 2-án a Kár-
pátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek 
Révész Imre Társasá-
gának két tagja mu-

tatkozott be. Ezúttal 
Szocska László szob-
rász és Tóth Róbert fes-
tő munkáinak kiállítá-
sára került sor.

Raktáron az árpa fele

Karantén, bezártság, 
meg sok-sok eső után 

végre itt a nyár! Bár bizo-
nyos szigorítások még élet-
ben vannak, de már sza-
badságra, kikapcsolódásra 
vágyik az ember. Ha a leg-
több tervezett tengerparti, 
külföldi nyaralás el is ma-
rad a bizonytalanság mi-
att, a hazai lehetőséget min-
denki megpróbálja a legop-
timálisabban kihasználni. 
Elsősorban a folyó- és tó-
partok, meg a hűsítő Kár-
pátok kínálják a felüdülést.

A Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesü-
lete (KMNE) a magyar 
kormány támogatásával 
két évvel ezelőtt megvásá-
rolt a Nagybereznai járás-
ban, Viharoskán (Viska) 
egy panziót, hogy kellemes 
környezetben kényelmes és 
anyagilag is elérhető üdülé-
si lehetőséget biztosítson 
tagcsaládjai számára. 

Családi tábor a Vadvölgyben

Kiállítás a főkonzulátuson
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A koronavírus-járvány okozta 
helyzetből a magyarság meg-
erősödve került ki – hangoz-
tatta a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikai államtitkára hétfőn 
Sátoraljaújhelyen.

Potápi Árpád János a Rákó-
czi Szövetség Kárpát-medencei 
Középiskolások Táborának meg-
nyitóján hangsúlyozta: továbbra 
is szeretnének sikeres nemzet-
politikát folytatni. Ehhez fiata-
lok kellenek, hiszen minden po-
litika értelmét veszti, ha nincs 
mögötte utánpótlás – tette hoz-
zá. Kiemelte: a nemzeti össze-
tartozás és az erős magyar kö-
zösségek évének tervezett prog-

Potápi: a sikeres nemzetpolitika 
letéteményesei a fiatalok

ramjait a koronavírus-járvány je-
lentősen átírta. Arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a karantén követ-
keztében ugyanakkor a kapcsola-
tok ápolásának új lehetőségei nyíl-
tak meg, és így „meg tudtuk erő-

síteni közösségeinket, szervezete-
inket”. „Mondhatjuk azt is, hogy 
az egész helyzetből a magyarság 
megerősödve került ki” – közölte 
az államtitkár.

Reményét fejezte ki, hogy a jö-
vőben az új lehetőségeket is kihasz-
nálva változatlanul sikeres nemzet-
politikát lehet építeni. Arra bátorí-
totta a tábor résztvevőit, hogy ma-
guk is vállaljanak szerepet ebben 
a folyamatban. Reméli – mond-

ta a nemzetpolitikai államtitkár 
–, hogy „a Rákóczi-táborok la-
kói magyarságélménnyel és ma-
gyarságtudattal megerősödve, 
erős hazaszeretettel felvértezve 
térnek vissza lakóhelyükre”, és 
a nyár további részében is lesz 
lehetőségük hasonló kikapcso-
lódásra.

Potápi Árpád János elisme-
rően szólt a Rákóczi Szövetség 
kapcsolatépítő munkájáról, ame-
lyet évtizedek óta a Kárpát-me-
dence, valamint néhány éve a di-
aszpóra magyarságának érdeké-
ben folytat. Tevékenységük el-
sősorban a gyerekeket és a di-
ákokat érinti, de az idősebbeket 
is – mondta, hozzátéve, hogy 
a Kárpát-medencében és a di-
aszpórában is működnek Rákó-
czi-körök.

A Rákóczi Szövetség idei 
első nagyobb rendezvénye, a 
Kárpát-medencei Középisko-
lások Tábora hétfőtől vasárna-
pig tart. A tábor mintegy 300 la-
kója az anyaországból, a Felvi-
dékről, Erdélyből és Délvidék-
ről érkezett, Kárpátaljáról a jár-
ványhelyzet miatt csupán felnőt-
tek vesznek részt a programo-
kon. Ezek között lesznek felvi-
déki és bodrogközi kirándulások, 
a résztvevők ellátogatnak a sá-
toraljaújhelyi Zemplén Kaland-
parkba, a Magyar Nyelv Múzeu-
mába, Széphalomra, de lesz má-
sok mellett táncház és kézműves 
foglalkozás is.

MTI

Olekszij Petrov, Kárpátalja kor-
mányzója bemutatta első helyet-
tesét, Oleg Kocjubát. A kinevezés-
ről a Kárpátaljai Megyei Állami 
Adminisztráció hivatalos oldalán 
számolt be.

Kocjuba feladatai közé fognak 
tartozni az egészségügyi és oktatá-
si teendők, többek között a korona-
vírus elleni küzdelem, az egészség-
ügyi intézmények és azok felszere-
léseinek ellenőrzése, az egészség-
ügyi és oktatási komplexumok, va-

Kinevezték a megye 
kormányzójának helyettesét

lamint az utak építésének koordi-
nációja. Ezenfelül az új helyettes 
kezében lesz a pandémia alatti ok-
tatás felügyelése.

Oleg Kocjuba az Ukrán Bizton-
sági Szolgálat Nemzeti Akadémiá-
ján kapott jogi diplomát, 2018-ban 
a Kijevi Mohila Üzleti Iskolában 
szerzett mesterfokozatot közigaz-
gatási szakterületen. Huszonnyolc 
éven át dolgozott az Ukrán Bizton-
sági Szolgálatnál operatív és veze-
tői pozíciókban.

Több mint kilencmillió hrivnyát 
fordítanak a nevickei vár helyre-
állítására – írta a goloskarpat.info 
hírportál. A tervek szerint a hely-
reállítást az év végére befejezik.

A beruházásról Tarasz Sztad-

Restaurálják a nevickei várat
nickij tartott beszámolót. Elmondá-
sa szerint a két torony falait és te-
tejét, a kastély belső részének fala-
it, ablakait, ajtajait illetve erkélyeit 
fogják helyrehozni. A helyreállítást 
három szakaszban hajtják végre.

Denisz Smihal miniszterelnök az 
őszi oktatás kérdéséről értekez-
ve elmondta, hogy ha súlyosbodik 
a koronavírus-fertőzés az ország-
ban, akkor ősszel távoktatás for-
májában folytatódik a tanítás, adja 
hírül az UNIAN hírügynökség.

„Az egész világ felkészül a ko-
ronavírus második vagy harmadik 
hullámára, ezért nagyon fontos, 
hogy a még mindig tartó világjár-
ványban mindentől függetlenül to-
vább folytatódjon a tanítás” – nyi-
latkozta, hozzátéve, hogy a kor-

Smihal: lehetséges, hogy Ukrajnában 
ősszel távoktatás lesz

mány továbbra is a távoktatás zök-
kenőmentesítésén dolgozik. A mi-
niszterelnök megjegyezte, hogy 
ehhez a tanulóknak alkalmazkod-
ni kell, hiszen ez is egy lehetőség. 
„Természetesen senki sem szünteti 
meg és nem fogja eltörölni a hagyo-
mányos oktatási folyamatot” – je-
lentette ki Smihal. Hangsúlyozta: a 
járvány mérséklődése esetén a biz-
tonsági előírásokat betartva és vé-
dőfelszerelések használatával kez-
dődik meg szeptembertől az okta-
tás az iskolákban.

A hadseregben is elismerik, hogy 
a toborzóirodák nem minden 
esetben tartják be a Kijev által 
támasztott követelményeket – kö-
zölte az UNIAN hírügynökség.

Mint ismeretes, a 2020. évi ta-
vaszi behívást a koronavírus-jár-
vány miatt nyárra, májusra–július-
ra halasztották. A felvételi időszakot 
szintén a járvány miatt bevezetett ka-
rantén miatt júliusra–augusztusra ha-
lasztották. Beszámolók szerint a re-
gionális hadkiegészítő parancsnoksá-
gok egyáltalán nincsenek tekintettel 
a továbbtanulni szándékozó végzős 
diákokra, válogatás nélkül küldik a 

behívókat. A TSN hírcsatorna össze-
állítása szerint vannak olyanok, akik 
esélyt sem kapnak a továbbtanulásra.

A riportban emlékeztettek 
arra, hogy júniusban Ljubomira 
Madzij akkori megbízott oktatási 
miniszter megállapodást írt alá a 
védelmi tárcával arról, hogy a ki-
alakult helyzetre való tekintettel a 
végzős fiatalok az idén felmentést 
kapnak a sorkötelezettség alól. A 
napokban több szülő is megkeres-
te a csatornát azzal a problémával, 
hogy gyermeke nem tud augusz-
tusban emelt szintű érettségi vizs-
gát tenni, ugyanis behívót kapott.

A tudósításban egy konkrét 
esetet dolgoznak fel. Egy 18 éves 
Zsitomir megyei fiatal kálváriáját 
járják körül. A végzős diák a tan-
év végén kapta meg a behívóját. 
A sorozóbizottság alkalmasnak 
nyilvánította, legközelebb július 

A sorkötelesek esélyt sem kapnak a 
továbbtanulásra?

7-én kell megjelennie a parancs-
nokságon, hogy innen a kiképző-
központba szállítsák. Az érettsé-
giző viszont augusztusban, a pót-
vizsga időszakában teszi le emelt 
szintű vizsgáit. A szülők elmon-
dása szerint a hadkiegészítőben 
olyan igazolásokat kérnek tőlük, 
amelyeket egyszerűen nem lehet 
beszerezni. A fiatal patthelyzetbe 
került: az iskolát befejezte, de még 
nem vették fel sehová, az emelt 
szintű tesztelésről (ZNO) szóló 
meghívót viszont nem fogadják el.

Nagyon úgy fest, hogy a két tár-
ca közötti megállapodást nem tart-

ják be a toborzóirodák. A csatorna 
megkereste az oktatási minisztéri-
umot a problémával, amely a vé-
delmi tárcához fordult magyaráza-
tért. A szakminisztérium válaszá-
ban kifejtette, hogy a szárazföldi 
erők, amelynek kötelékébe tartoz-
nak a hadkiegészítő parancsnoksá-
gok, megkapták a Miniszteri Kabi-
net erre vonatkozó rendeletét, vi-
szont minden egyes sorköteles ese-
tében egyéni döntés születik, ame-
lyet a sorozóbizottság hoz meg. 
Arra is panaszkodtak, hogy nincs 
konkrét leírás arról, milyen doku-
mentumokkal élvez felmentést a fi-
atal, kiemelik, nem ismernek olyan 
fogalmat, hogy a sorköteles tovább-
tanulást tervez. Így általában hely-
ben döntenek arról, hogy sorkato-
na vagy diák lesz a fiatalból – ma-
gyarázta bizonyítványát a hadügy.

Forrás: KISZó/UNIAN

Totális irányítás alá vonják az 
emberek pénztárcáit Ukrajná-
ban. A bankok egész dossziékat 
állítanak össze ügyfeleikről és 
megerősítést kérnek még a je-
lentéktelen összegekről is – írja 
a Vesti.ua hírportál.

A Munkaügyi Hivatalok való-
ságos vadászatot indítottak a ka-
rantén alatt munka nélkül maradt 
ukránokra, pontosabban az eset-
legesen eltitkolt jövedelemfor-
rásokra, és visszaigénylik a ki-
utalt segélyt. 

Többen is jelezték a Vesti.ua-
nak, hogy a Munkaügyi Hivatal a 
karantén alatt mindenféle ürügyre 
hivatkozva visszaigényli a kiutalt 
segélyt. Így történt ez Maria A. ki-
jevi lakossal is, akitől közel 2000 
hrivnyát kérnek vissza, mivel ál-
lítólag szabadúszóként is dolgo-
zott, ami a hölgy bevallása szerint 
nem történt meg. Maria elmondta, 
hogy miután felmondott a mun-
kahelyén, egy tévé csatorna sza-
badúszó munkát ajánlott neki, de 
egy hét múlva, a karantén beve-
zetésével azt is lemondták. Kérte 
a csatornát, hogy legalább az egy 
heti munkabérét fizessék ki, ami-
re a válasz az volt: „fizetünk, ami-
kor tudunk”. A nő később jelent-
kezett munkanélküli segélyért és 
a kérelmét elfogadták. Részt vett 
Facebook-oktatásokon és 1 hó-
nap múlva a hivatal jelezte, hogy 
Maria törvényt sértett, mivel ak-
tívan dolgozik és bírósággal fe-
nyegették.

Ez a történet sajnos nem egye-
dülálló eset. Egy cserkasszi nőt, 
Julia S.-t szintén visszatérítésre 
szólította fel a munkaügy, mivel 
kérelmében nem jelezte gyakor-
noki tevékenységét.

Rengeteg a hasonló történet a 
bírósági nyilvántartásban, és meg 
kell említeni, hogy a bírósági ha-
tározatok általában az állam javá-
ra dőlnek el. A munkaügynél kö-

Az ukrán kormány kiforgatja a zsebeket: 
ellenőrzik a banki átutalásokat

zölték, hogy folyamatosan zajlanak 
a kifizetések. „A regionális irodák 
folyamatosan ellenőrzik a kifizeté-
seket, mert az emberek gyakran el-
titkolják, hogy bedolgoznak a se-
gély mellett. Amennyiben ez fel-
tűnik az ügyintézőknek, az érintett 
személy felszólítást kap a kiutalt 
összeg visszatérítésére. Ha ennek 
nem tesz eleget, úgy az ügy a bíró-
sághoz kerül és itt már bekapcso-
lódik a végrehajtói hatalom” – kö-
zölte Szvetlana Nikitcsuk, a munka-
nélküli segélyekkel foglalkozó osz-
tály vezetője.

Ezzel párhuzamosan a ban-
kok is szigorították az ellenőr-
zéseket. Egész dossziékat állíta-
nak össze ügyfeleikről, és kérik a 
jövedelemkimutatást a megtaka-
rítások lehívásánál, jogi szemé-
lyek esetében ellenőrzik, van-e 
irodájuk.

Az új pénzügyi felügyelet meg-
kívánja az ellenőrzéseket, valamint 
a beérkezett pénzösszegek eredeté-
nek igazolását írásban. Bár a ban-
kok kijelentették, hogy ez csupán 
a nagyobb összegű tranzakciókat 
érinti, a valóságban ez nem egé-
szen így van. „Ha egy ügyfél egy 
napon belül kétszer is kap 5-5 ezer 
hrivnyát családtagjától vagy isme-
rősétől, az teljesen rendben van. 
Az ehhez hasonló átutalások telje-
sen hétköznapi, elfogadható dolgok. 
Az új törvény inkább a magas koc-
kázatú és nagy összegű, 400 ezer 
hrivnya fölötti átutalások ellenőr-
zésére fekteti a hangsúlyt” – mond-
ja Elena Korobkova, az Országos 
Bankszövetség elnöke.

A gyakorlat ezzel szemben tel-
jesen mást mutat. Anasztaszija K. 
harkovi lakos arról számolt be, 
hogy a Monobank befagyasztotta a 
számlájára érkező 15 ezer hrivnya 
munkabért, és annak eredetéről 
írásos magyarázatot kért. Vaszilij 
Nevmerzsiszkij pénzügyi elemző 
elismerte: az új felügyeleti szabá-

lyok, úgymond, művészi meg-
közelítést igényelnek a baki dol-
gozóktól. „Nagyon sokat számít 
az emberi tényező. Hiszen a ban-
kok pénzügyi felügyeletét embe-
rek végzik, akik saját tapasztala-
taikra támaszkodva hoznak ilyen 
vagy olyan döntést” – mondja az 
elemző.

Ha szigorúan értelmezzük a 
törvény szövegét, akkor a ma-
gánszemélyek ellenőrzésén van 
a hangsúly. Az elemző szerint 
így a bankok határozzák meg, 
hogy a magán folyószámlákon 
végrehajtott tranzakciók nin-
csenek-e összefüggésben vál-
lalkozói tevékenységgel, tehát 
nem előírásszerűen használják 
azokat. „A bankok ezzel párhu-
zamosan leltárt vezetnek ügy-
feleikről. Időről időre kérdő-
íveket küldenek, melyben jö-
vedelmükről, megtakarításaik-
ról, a számlahasználatról kér-
dezik őket. Az információkat 
beviszik a bank összetett rend-
szerébe és azt a számlán folyó 
pénzmozgáshoz kötik. Ameny-
nyiben önnek az ön jövedelme 
100 hrivnya, kiadásai viszont 
200-300 ezer, úgy a rendszer 
automatikusan vizsgálatot java-
sol a bank dolgozóinak” – kö-
zölte Nevmerzsiszkij.

Néhány bank azonban még 
ennél is tovább ment és töme-
gesen ellenőrzi a tranzakciókat, 
azok összegeinek forrását. Olyan 
híreket lehet olvasni a közössé-
gi oldalakon, miszerint jogi sze-
mély esetében a bank elküldi 
munkatársát az ügyfélhez, hogy 
az ellenőrizze, valóban létezik-e 
a vállalkozás. „Mára sok minden 
változott. Mindenkinek, aki fo-
lyószámlát kíván nyitni, azt ja-
vaslom, pontosan legyen tisztá-
ban azzal, miért is teszi” – mond-
ta Nevmerzsiszkij.

karpatinfo.net
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Elejét lásd az 1. oldalon
A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából a KMKSZ 

Zápszonyi Alapszervezete emléktáblát állíttatott, mely a református 
templom tövében található emlékparkban kapott helyet. Ezen kőbe 
vésve olvasható a Wass Albert-idézet: „…és Istentől való az akarat, 
mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad”.  
Az elmúlt héten tartott avatóünnepségen részt vett Hajgató Tamás, 
Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Sin József a 
KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, Mol-
nár László a KMKSZ kulturális titkára, Dávid Menyhért, a KMKSZ 
Zápszonyi Alapszervezetének elnöke, Orosz Zsolt, a község lelkésze, 
valamint Tóth Sándor, a Kaszonyi kistérség elöljárója.

m.e.

Emléktáblaavató Zápszonyban

„A kő marad”Ha végre itt a nyár…
Családi tábor a Vadvölgyben

A közelmúltban beszámol-
tunk arról, hogy a nagycsalá-
dosok két turnusban is önkéntes 
munkában dolgoztak az üdülő 
felújításán. Az elmúlt héten pe-
dig végre nyaralás céljából is 
igénybe vehették a panziót.

– Úgy tudom, ez volt az első 
családi táborozás a Vadvölgyben.

– Korábban volt már egy-egy 

családi hétvégénk itt, de csalá-
di táborozást első ízben sikerült 
megszerveznünk – kezdi beszél-
getésünket Szilágyi Tóth Gabri-
ella, a KMNE alelnöke. – Nagy 
öröm volt számunkra, hogy vég-
re kimozdulhattunk otthonaink-
ból, és olyan programot szervez-
hettünk, amely a nyaralás mellett 
a családépítést is szolgálja.

– Ez mit jelent? 
– Úgy állítottuk össze a prog-

ramot, hogy játékos-beszélgetős 
formában mindenki jobban meg-
ismerje önmagát, társát, gyerme-
keit – a családtagok egymást. 
Hogy meglássák a negatívumo-
kat, amelyek hátráltatják a kö-
zelebbi kapcsolatot, a fejlődést, 
illetve felismerjék azt a sok-sok 
pozitívumot, amik egy nagycsa-
ládban élőnek gazdagabbá, telje-
sebbé teszi az életét. Meg hogy 
érezzük: gondjainkkal, problé-
máinkkal nem vagyunk egye-
dül, és az örömeinket is van ki-
vel megosztani. 

– Ezekről időnként nem köny-
nyű beszélni…

– Ezért is több szemszögből kö-
zelítettünk a kérdéshez. Mivel csalá-
di nyaralásról volt szó, elsősorban a 
családok külön-külön töltöttek időt 
egymással. Első körben a szülők 
meséltek élettörténeteket gyerme-
keiknek, olyanokat, amiket ők is a 
szüleiktől, nagyszüleiktől hallottak. 
Ami ezekből megmaradt a gyere-
kekben, azt ők megrajzolták. Aztán 

arra is volt lehetőség, hogy a részt-
vevők egymás között is megosszák 
ezeket. Sokat sírtunk és kacagtunk 
egy-egy történet felelevenítésén. 
De lehetőséget adtunk arra is, hogy 
a nők és a férfiak külön-külön be-
szélgessenek a családról, a problé-
mákról és örömökről. Amikor a nők 
öntötték ki a lelküket egymásnak, 
addig a férfiak felügyeltek a gyere-
kekre, amikor meg a férfiak vitatták 
meg ugyanazt a témát, a nők foglal-
ták le a csemetéket.

– Milyen téma került terítékre?
– A felnőtteknél volt egy úgy-

nevezett panaszkodós nap, ami-
kor mindenki azt beszélhette ki 
magából, hogy mi az, amin vál-
toztatna a családjában, másnap 
pedig azt oszthatta meg a többi-
ekkel, hogy mi az, amire büszke. 
Ezt a témát külön-külön körbejár-
ták a nők és a férfiak is. S a gye-
rekek is elmondták, hogy ők mi-
lyen anyukák, apukák szeretné-
nek lenni. Utolsó nap aztán nők 
és férfiak közösen beszélték át a 

két nap témáját, miközben a na-
gyobb gyerekek felügyeltek a 
kisebbekre, tartalmas játékok-
kal, kézműveskedéssel kötötték 
le őket. Örömmel tölti el a szí-
vemet, hogy végül is a mérleg 
nyelve a pozitív oldalra billent: 
leginkább arról a sok jóról, po-
zitívumról beszélgettünk, amit 
a család, a nagycsalád nyújt. 

– Vajon hogyan látta ezt a tá-
borozást egy lassan felnőttkorba 
lépő „gyerek”?

– Nagyon jó hangulatban tel-
tek a napok – számol be Tarpai 
Zsófia. –  A táborvezető Szilágyi 
László és Gabriella vezetésével 
voltak családi beszélgetések, is-
merkedés, régi történetek felele-
venítése, illetve rengeteg játék. 
Szántó Gyula, a panzió igazga-
tójának vezetésével túrán vehet-
tünk részt, csodálatos tájakat lát-
hattunk, készültek közös fotók 
és születtek emlékezetes pilla-
natok. A túrán a családok egy ki-
sebb verseny keretében virág-
csokrot szedtek, melyek díjazva 
lettek és vacsora közben, az asz-
talnál gyönyörködhettünk ben-
nük. A programok során a csalá-
dok jobban megismerhették egy-
mást, mindenki mesélt saját éle-
téről, családjáról, megosztottuk 
egymással élményeinket. Az estét 
mindig egy közös imával, illetve 
énekkel zártuk. Az utolsó estét 
tábortűz mellett töltöttük, renge-
teg népdalt énekeltünk, játszot-
tunk és nevettünk. Nagyon kü-
lönleges este volt, mindenki jól 
érezte magát. A táborból minden-
ki élményékkel gazdagodva tért 
haza. Nagyon hálásak vagyunk a 
szervezőknek a lehetőségért, és 
a Szilágyi házaspár odaadó ve-
zetéséért.

– Lesz-e folytatás? – kérdez-
tük Szilágyi Tóth Gabriellát.

– Év elején négy ilyen alkal-
mat terveztünk, sajnos a karan-
tén ezt felülírta. De mivel nagy 
az érdeklődés, reménykedünk, 
hogy nyár végén, ősz elején – a 
Magyar Kormány és Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltá-
ból – újabb családi táborozást 
szervezhetünk majd. Addig is a 
dédai tó melletti bérelt parcellán-
kon várjuk a fürdőzésre, sátoro-
zásra, sütögetésre vágyó tagcsa-
ládjainkat, természetesen előze-
tes egyeztetés után. 

– Isten áldásával kísért tar-
talmas nyaralást kívánunk a 
nagycsaládosoknak!

Kovács Erzsébet

A jegybankelnök előző este 
küldte el lemondólevelét az ál-
lamfőnek. Távozási szándékát 
posztjáról azzal indokolta, hogy 
hosszú ideje politikai nyomás-
nak van kitéve, amely alatt nem 
tudja tovább ellátni a feladatát és 
együttműködni más állami intéz-
ményekkel. Részletekbe nem bo-
csátkozott.

Az Ukrajinszka Pravda em-
lékeztetett arra, hogy Szmolij 
korábban úgy nyilatkozott: sze-
retne a jegybank élén maradni 
mandátuma lejártáig, 2025-ig. 
Szmolij 2018 márciusa óta töl-
tötte be a jegybankelnöki tisz-
tet, előtte helyettes vezető volt a 
nemzeti banknál. Elődje, Valerija 
Hontarjeva még 2017 májusában 
lemondott, addig is már Szmolij 

Lemondott az ukrán 
jegybank elnöke

Benyújtotta lemondását Jakov Szmolij, az ukrán jegybank elnö-
ke, Volodimir Zelenszkij államfő a jegybankelnök távozásáról 
szóló előterjesztést csütörtökön már be is nyújtotta a parlament-
nek – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

vezette ideiglenes elnökként a jegy-
bankot. Hontarjeva azzal indokol-
ta lemondását, hogy a nemzeti bank 
élén eltöltött csaknem három év 

alatt nem tudta az ukrán bankrend-
szer reformját végrehajtani.

A jegybank vezetősége köz-
leményében tudatta, hogy tisz-
teletben tartja Szmolij döntését.

A Nemzetközi Valutalap 
(IMF) sajtószolgálata csütörtö-
kön közölte, hogy az IMF nagy-
ra értékeli az ukrán nemzeti bank 
Szmolij vezetése alatt elért ered-
ményeit. Reményét fejezte ki to-
vábbá, hogy Szmolij utódja úgy-
szintén biztosítani fogja a jegy-
bank függetlenségét.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál emlékeztetett arra, hogy 
a parlament pénzügyi bizottsá-
ga nemrég megszavazott és a 
parlament elé terjesztett elfoga-
dásra egy határozati javaslatot, 
amelyben a képviselők bírálták 
a jegybank tevékenységét. Eb-
ben egyebek mellett úgy érté-
kelték, hogy a jegybank szigo-
rú monetáris politikája akadá-
lyozza a gazdaság fejlődését és 
az ország hitelfelvevő képessé-
gét is. Ezt ugyanakkor a G7 or-
szágok nagykövetei visszauta-
sították, rámutatva arra, hogy a 
jegybank függetlenségének alá-
ásása az, ami veszélyezteti Uk-
rajna nemzetközi támogatását.

MTI

A Kijevi nemzetközi szocioló-
giai intézet július elsején pub-
likált felmérése szerint Ukraj-
nában a koronavírus terjedésé-
nek megelőzése érdekében beve-
zetett karanténintézkedések ne-
gatívan befolyásolták a lakos-
ság pénzügyi helyzetét, írja a 
korrespondent.net.

34 százalékról 37 százalék-
ra nőtt az alacsony jövedelemmel 
rendelkező állampolgárok száma, 
akiknek ételre még futja a kereseté-
ből, viszont ruhát venni már gondot 
okoz. Az adatok szerint április vé-
gén a válaszadók 20,5%-a tartozott 
a viszonylag gazdagokhoz, akiknek 
lehetősége van drága holmikat vá-
sárolni, beleértve a TV-t, hűtőszek-
rényt, vagy bármi mást. Június ele-
jére már csak 12%-ra volt tehető a 
számuk. Ugyanakkor az átlag élet-

Felmérés: ételre még futja, ruhára 
már nem

színvonalú polgárok részaránya 
30%-ról 36%-ra nőtt. A meghatáro-
zás szerint ők egy kevés pénzt meg 
tudnak takarítani, ám nem enged-
hetik meg maguknak, hogy olyan 
tételeket vásároljanak, mint pél-
dául egy televízió vagy hűtőszek-
rény. Emellett az alacsony jöve-
delmű polgárok aránya, akiknek a 
pénzükből élelemre futja, 34%-ról 
37%-ra nőtt. Az ebbe a kategóriába 
tartozóknak már gondot okoz ruhá-
kat vásárolni. Az abszolút szegény-
ség mértéke – akiknek nincs elég 
pénze élelemre sem – 11,5%-ról 
12,1%-ra nőtt.

„Ebben az időszakban csök-
kent a lakosság jóléte, viszont leg-
alább nem beszélhetünk abszolút 
szegénységről” – áll az intézet je-
lentésében.

kiszo.net

Dr. Biró Erzsébet mostantól a 
Kárpátaljai Megyei Gyermek-
kórház igazgatóhelyetteseként 
végzi feladatait. A doktornő el-

mondása szerint saját maga hoz-
ta meg a döntést, hogy lemond a 
Kárpátaljai Megyei Állami Köz-
igazgatási Hivatal egészségügyi 
főosztály főigazgatói posztjáról.

„Július 1-től a Munkácson ta-
lálható megyei gyermekkórház-
ban folytatom a tevékenységemet. 
Körülbelül június közepén dön-
töttem így, melyet megbeszéltem 
a megye kormányzójával. Megír-
tam a kérelmemet, hogy a megyei 
egészségügyi főosztály éléről át-
kerüljek a megyei gyermekkór-
házba igazgatóhelyettesi beosztás-

Biró Erzsébet saját döntése, hogy új 
helyen folytatja munkáját

ba. Ez a döntés nem függ össze a 
szakmai kompetenciámmal, nem 
függ össze a járvánnyal, ezt a dön-
tést tudatosan hoztam meg, amelyet 

megbeszéltünk 
a munkaadóval. 
N ag y o n  ö r ü -
lök annak, hogy 
egy olyan intéz-
ménybe kerül-
tem vissza, ahol 
elkezdtem az or-
vosi pályafutá-
somat harmincöt 
éve. Én tudom, 
hogy hazajöttem 
egy olyan kol-
lektívához, ahol 
mindenkit isme-
rek és engem is 
mindenki ismer. 
Az elmúlt har-
mincöt évben 

sok új lehetőség adódott számom-
ra, a főigazgatóságom közel hat éve 
alatt pedig olyan tapasztalatokat 
szereztem, amelyek azt gondolom, 
segítik majd a munkámat a megyei 
gyermekkórházban. A kormányzó 
megkérdezte tőlem, hogy kit látnék 
szakmailag ezen a poszton megfe-
lelőnek, így én javasoltam néhány 
nevet, ám az ő döntése, hogy kit 
választanak. Pontosabban egy pá-
lyáztatás alapján születik majd meg 
a – bízom benne, hogy szakmailag 
megfelelő – döntés” – nyilatkozta 
Biró Erzsébet a TV21 Ungvárnak.
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„Akkor pedig tudjátok meg, 
hogy Isten nyomorított meg, és 
ő kerített hálójába engem. Mert 
én tudom, hogy az én megvál-
tóm él, és utoljára megáll a por 
fölött.” (Jób 19,6.25)

Jób, bár mondhatott volna 
szép meséket is a saját védelmé-
ben, nem tette, nem vádolt senkit, 
hanem megalázva magát, önma-
gában kereste a hibát. Megállt az 
Úr előtt, megvallotta barátai előtt 
is, hogy: „Isten alázott meg en-
gem. Minden, ami történt, az Ő 
tudtával történt, és Ő vett engem 
körül az Ő hálójával”. 

Jób nem dühöngött, nem lár-
mázott, nem védekezett azzal, 
hogy másra terelte volna az okot. 
Magát megalázva vállalta: miat-
tam történtek e rettenetes dolgok. 
És ebben a helyzetben mondja a 
legszebb Isten-dicséretet: „Mert 
én tudom, hogy az én megvál-
tóm él!” 

Ki az ő megváltója? Jób hisz 
az ő megváltójában, Istenben. Élő 
az ő megváltója, és meg fogja lát-
ni Őt, saját szemeivel. Ő fog ko-
porsója felett megállni, ítélni, 
igazságot szolgáltatni. 

Olyan nehéz a megpróbálta-
tások idején magunkat mérlegre 
helyezni, elfogadni, hogy mi va-
gyunk a hibásak, nem akarjuk el-
ismerni, hogy emberek vagyunk, 
vétkeztünk, rosszul cselekedtünk. 
Az pedig szinte elképzelhetetlen, 
hogy mások előtt kimondjuk: Is-
ten alázott meg engem. Nem akar-
juk magunkat megalázni, pedig 
egyedül ez a gyógyulás útja. 

Az én megváltóm él!
Jób bizonyságot tesz, alá-

zattal odasimul Isten lábai elé: 
„Tudom, tudom, hogy Ő él! Tu-
dom, hiszem, hogy Ő az én sza-
badítóm, megváltóm”. És Jób 
meglátta az Ő szabadítását még 
e földön. 

Ki az, akit vádolsz életed nyo-
morúságai miatt? 

Van-e parányi önkritikád, be-
látásod az Úr Isten előtt? 

Igaz, kifelé, emberek felé ne-
héz beismerni, hogy vétkeztél, 
a te bűnöd, hibád miatt alakult 
így a helyzeted. Állj meg a ke-
reszt alatt, vizsgáld meg, hogy ki 
vagy! Ne védekezz és ne vádolj, 
engedd át az igazságszolgáltatást 
a te Megváltódnak! Kérj Tőle bo-
csánatot, mondd el Neki alázattal 
bűneidet! 

Jézus nem fog vádolni, meg-
bocsát és újjá tesz. 

Menj el a tieidhez, a szeret-
teidhez és mondd el nekik bát-
ran: „Tudjátok meg, hogy Isten 
alázott meg engem. De találkoz-
tam az élő Megváltóval, aki meg-
bocsátott és életemben mindent 
újjá tett!”

Veszteségeim és károm az én 
nyomorúságom miatt van. Nem 
voltam elég éber, nem figyeltem 
és nem őriztem eléggé a reám bí-
zott kincset. Köszönöm, hogy kö-
zel jöttél hozzám a nagy veszte-
ség idején, köszönöm, hogy meg-
váltottál. Áldott légy, élő Iste-
nem! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A nagyberegi születésű Jaró 
Klaudia életét már gyermekko-
rától meghatározza a népzene, 
a néptánc. Az Így tedd rá! népi 
játék és néptánc módszertana 
program kárpátaljai vezetőjeként 
a legkisebbeknek közvetíti ha-
gyományos értékeinket. Ismer-
jük meg őt!

– Mit lehet tudni Jaró Kla-
udiáról?

– Nagyberegen születtem, 
az elemi iskolát is ott végeztem, 
majd a Beregszászi Bethlen Gá-
bor Magyar Gimnáziumba nyer-
tem felvételt. Ezt követően az 
Ungvári Közművelődési és Mű-
vészeti Koledzs koreográfia sza-
kán tanultam tovább. Azóta is cé-
lom a különböző tájegységek tán-
cainak tanulása, továbbadása.

– Hogyan alakult ki a nép-
tánc iránti szeretete?

– Gyermekkorom óta tánco-
lok. Mindig azt mondták, hogy a 
színpadon nőttem fel. Ez az élet-
érzés kísér a mai napig. Óvo-
dás voltam még, amikor szüle-
im beírattak az első tánccsoport-
ba, amiért azóta is hálás vagyok. 
Korábban nem tudatosan fordul-
tam a népi kultúra felé, de ez idő-

Jaró Klaudia, az Így tedd rá! program kárpátaljai vezetője

Értékteremtés, értékőrzés és 
élményszerzés

A játékok évszázadokon át segítették a gyerekeket az életre való fel-
készülésben. A népzene, a néptánc, a népi játékok óriási lehetőséget 
nyújtanak a gyerekek zenei és mozgáskultúrájának fejlesztéséhez, 
személyiségük formálásához. Az Így tedd rá! program a játékok ál-
tal segíti a gyermekek fejlődését és harmonikus életének kialakítá-
sát. A program célja, hogy játékos formában, a hagyományos népi 
játékok segítségével fejlesszék a gyermekek mozgáskészségét, mi-
közben észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc alapjait.

vel megváltozott, és ma már hatá-
rozottan ezt képviselem, az önkife-
jezésem egyik eszköze lett. 

– Hogy lett az Így tedd rá! prog-
ram kárpátaljai vezetője?

– 2017-ben szülői kérésre kezd-
tem néptáncot oktatni óvodásoknak 
Nagyberegen. Ehhez azonban nem 
volt megfelelő képzettségem, így az 
interneten különböző fórumokból tá-
jékozódtam. Találtam videót egy Így 
tedd rá! foglalkozásról, ami alapján 
elkezdtem dolgozni a kicsikkel. Még 
abban az évben Balatoni Katalin, a 
program ötletgazdája és kidolgozó-
ja Beregszászban tartott egy tovább-
képzést, akivel én már korábban fel-
vettem a kapcsolatot, és arra kértem, 
hogy tartson nekünk Nagyberegen is 
egy foglalkozást. Az akkor átélt él-
mények meghatározó részei voltak 
annak a közös útnak, ami ezután kez-
dődött. Ezt követően Balatoni Kata-
lin arra kért, hogy csatlakozzak hoz-
zájuk foglalkozásvezetőként, ami-
re örömmel mondtam igent. Az én 
szívemet is betöltötte ez a világ, és 
azóta is rendületlenül hiszek abban, 
hogy ez az út vezet közelebb a gye-
rekekhez is.

– Ez a munka folyamatos kép-
zést is igényel.

– Valóban, soha nincs megállás. 
Mind szakmailag, mind emberileg 
nagyon fontosak a továbbképzések. 
A program főbb képzései: a kisgyer-
mekkori játékos-táncos mozgás-
fejlesztés, az ünnepek a néphagyo-
mányban, a komplex fejlesztőpeda-
gógia népi játékkal és néptánccal.  
A korosztályi sajátosságoknak meg-
felelő játékok segítségével észrevét-

lenül fejlődik a gondolkodás, bővül 
a szókincs, fokozottan fejlődik a ku-
darctűrés, az önfegyelem, az empá-
tia, javul a ritmusérzék, a térbeli tá-
jékozódás, a finommotorika és sok 
más egyéb.  

– Milyen korosztállyal dolgo-
zik?

– A legfiatalabb a 0-3 év közöt-
ti korosztály, akik természetesen az 
anyukájukkal vesznek részt a fog-
lalkozásokon, nemrég csatlakozott 
hozzánk a legkisebb, négyhónapos 
baba. Ezenkívül van még kis- és 
nagycsoportos foglalkozás óvodás 

korosztálynak és kisiskolásoknak 
is. Emellett Nagyberegen a Tulipán 
Néptáncegyüttest is évek óta veze-
tem, ott iskolás korosztállyal foglal-
kozom. Így tedd rá! foglalkozáso-
kat Nagyberegen tartok, ahol jelen-
leg három csoportom van, emellett 
Badalóban, Beregszászban és Mun-
kácson is vezetek csoportokat. Így 
mindenféle korosztállyal dolgozom. 

– Hogyan lehet a piciket le-
kötni?

– Sok színes eszközünk van, ami 
erre a célra is nagyon jó, valamint a 
folyamatosan változó játékok fenn 
tudják tartani a figyelmet és a fe-
gyelmet is. A legkisebbekkel, ahol 
az anyukák is jelen vannak, ölbeli 
játékokat játszunk, mondókázunk, 
simogatunk, tapsolunk, ölelünk, kú-
szunk, mászunk, hintáztatunk.

– Mit jelent személy szerint ön-
nek a program?

– Számomra nagyon sokat je-
lent ez a szemlélet, ez a világ, és 

azok az emberek is, akiket ez-
által ismertem meg. Fantasz-
tikus barátokat kaptam, és azt 
hiszem, sokat fejlődtem. Va-
lamint rengeteg pozitív visz-
szajelzést kapok szülőktől is, 
gyerekektől is. A tanult tán-
cok, dalok tovább élnek az ott-
honi mindennapokban is, ami-
re nagyon büszke vagyok. 

Egyébként nagyon 
hiányoznak már a 
gyerekek, a karan-
tén időszak alatt nem 
tudtunk találkozni, 
de reméljük, hogy 
hamarosan rendező-
dik ez az állapot.

– Úgy tudom, a 
húga is a nyomdoka-
iba lépett…

– Így van, és na-
gyon büszke vagyok 
rá. A Nyíregyházi 
Művészeti Szakgim-
názium első évfolya-
mát végezte most. 
Egyébként ő is gyer-
mekkora óta táncol, 
valamint a foglalko-
zásokra is szívesen 
eljön velem, magá-
val ragadta őt is ez 
a világ.

– Milyen további 
tervei vannak?

– Magyarország több pontján 
működik már Így tedd rá! mun-
kaközösség. Ezt szeretnénk nép-
szerűsíteni Kárpátalján is a kö- 
zeljövőben. Ez egy pedagógusok-
nak szóló szakmai közösség len-
ne közös ötleteléssel, tanulással, 
játékokkal, táncokkal… Értékte-
remtés, értékőrzés és élményszer-
zés – ez a mottónk, s eszerint szer-
vezzük a munkánkat is.

– Sok sikert kívánunk a to-
vábbi munkához!

Kurmay Anita

A régi szőlősgazdák úgy tartot-
ták, hogy az a jó, ha a két év-
vel ezelőtti termésből szárma-
zó bevétel a bankban kamato-
zik, a tavalyi pedig a hordóban 
áll és értékesítése folyamatosan 
történik. Ha a korábbi évek so-
rán nagyon szerencsés esetben 
némelyik kárpátaljai családi 
pincészetben kialakulhatott is 

ilyen ideális menetrend, a koro-
navírus okozta veszélyhelyzet 
miatt most minden felborult. 

A megyét egy esztendőben 
átlagosan egymillió turista kere-
si fel, ám ebben az évben márci-
us közepétől számuk egy csapás-
ra a nullára csökkent. Zárva tar-
tanak a forgalmasabb utak men-
tén kialakított borászati szaküz-
letek, ahol borkóstolásra is lehe-
tőség nyílott. Természetesen nem 

Borértékesítés újszerűen
fogadnak vendégeket a kóstolóte-
remmel rendelkező családi pincé-
szetek sem. 

– Mi ilyenkor a megoldás? – 
kérdeztük Varga István fiatal benei 
szőlész-borászt. 

– Szerencsére ez év március 
6–8. között az utolsó pillanatban 
még megtarthattuk a XVII. Bereg-
szászi Nemzetközi Borfesztivált, 

ahol jelentős mennyiségű tétel ta-
lált gazdára. Az ilyen alkalmak-
kor nagyon sok ismeretség kötte-
tik, így újdonsült vásárlóink, ami-
kor hazautaznak, lehetőségük nyí-
lik arra, hogy az alternatív postai 
szolgáltatók segítségével újabb té-
teleket rendeljenek meg azokból a 
borokból, amelyek a népünnepé-
lyen leginkább elnyerték tetszésü-
ket. A megrendeléses rendszer ná-
lunk 6-8 éve működik, és szeren-

csére ez a tendencia erősödni lát-
szik, ám a forgalom így is csupán 
a töredékét képezi a korábbiak-
nak. Hosszú évek során úgy ala-
kult, hogy vidékünk városaiban 
az április–május közötti időszak-
ban rendezik meg a borfieszták 
többségét. Ilyenkor akár az éves 
készletünknek a fele is elfogy. 
Beszéltem borász társaimmal. 
A legtöbbjüknél a tavalyi év ter-
mésének a 75-80%-a még a hor-
dókban áll. 

– Nyilvánvaló, hogy a je-
lenlegi helyzetben 
a borértékesítés új-
szerű módjait kell 
mindinkább előtér-
be helyezni. 

– Ezzel kapcso-
latban már megtet-
tük az első lépése-
ket. A családi bo-
rászatokat egyesítő 
kárpátaljai szerve-
zetünk nemrég tíz 
kisfilmet készítte-
tett el a legsikere-
sebbnek, legismer-
tebbnek tartott itte-
ni termelőkről, akik-
kel – miközben be-
mutatásra kerültek 
az illető családi sző-
lészetek és borásza-
tok – a legnépsze-
rűbb közösségi ol-

dalon egy nyilvános fórum ke-
retében a szakma jeles képvise-
lői beszélgettek el. A műsor inte-
raktív jellegéből adódóan termé-
szetesen a fogyasztók is feltehet-
ték kérdéseiket. A kezdeménye-
zés kedvező visszhangra talált. 
Ezen felbátorodva most – Uk-
rajnában talán elsőként – egy 
online borkóstoló megszerve-
zését tervezzük. 

Kovács Elemér

Az ukrán turisták körében nagy az érdeklődés a
kárpátaljai borok iránt
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Várni viszont a szerek kijutta-
tásával már nem lehetett, hisz a 
gyomirtózást még a szárba szök-
kenés előtt feltétlenül el kellett 
végezni, máskülönben a kémiai 

szer jelentősen visszaveti a nö-
vény fejlődését. A szomorú ered-
mény: a gyom sok helyen túlnőt-
te a kalászokat. Ilyenkor aranyat 
ér egy megfelelően karbantar-
tott, jól beállított kombájn, s az 
is fontos, hogy annak kabinjá-
ban tapasztalt gépkezelő foglal-
jon helyet. 

– A határszemlék, valamint 
a gazdákkal való beszélgetések 
során az a kép rajzolódik ki előt-
tünk, hogy a megye alföldi ré-
szein ezúttal közepes, vagy an-
nál valamivel gyengébb hoza-
mokra van kilátás – tájékoztat 
Molnár Ádám, a Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány falugazdá-
sza. – De a termésmennyiség és 
a minőség tekintetében is jelen-
tős eltérések mutatkoznak. 

– Vegyük sorjában. Szeren-
csére az őszi árpának mintegy 
fele már raktárba került…

– Mint említettük, a gyomok 
elleni védekezés hatékonysága 
az imént felsorolt okok miatt az 
árpatáblákon volt a legalacso-

nyabb. A tavaszi aszályt is ez a ga-
bonaféle sínylette meg leginkább. 
Amikor május második felétől kez-
dődően jött a sok eső, az már ennek 
a növénynek nem hiányzott, mivel 
kimosta a nitrogén jelentős részét a 
talajból, márpedig az árpa nagyon 

érzékeny erre. Így kisebb kalászok 
képződtek, és a szemek sem teltek 
meg. Ami jó hír, hogy betegség nem 
károsította a termést.

– Nem úgy, mint a búzatáb-
lákat…

Mint az várható volt, az esős 
idő kedvezett a fuzárium terjedé-
sének. Ez a gombabetegség jelen-
tősen csökkenti a szemek tápér-
tékét. Az ilyen gabonát eladni sem 
lesz könnyű, mivel a fertőzött ka-
lászos hozzáadásával készült tápot 
a jószág nem szívesen fogyasztja. 
Egyébként jól is teszi, mivel a gom-
ba a fejlődése során erős mérget ter-
mel. A fiatal baromfi, ha felcsipe-
geti ezeket a búzaszemeket, az bi-
zony könnyen végzetes lehet a szá-
mára. A búzában rohamosan terjed 
az üszökgomba is, ami ugyan mér-
gezést nem okoz az ilyen táppal ete-
tett jószágállományban, ám a fer-
tőzött gabona tápértéke jelentősen 
elmarad a normál takarmányétól. 

– Mondjuk el a jó híreket is.
– Ezek közé tartozik, hogy a 

tritikáléval bevetett táblák többsé-

ge szép termést ígér. Hasonlókép-
pen a zab is, amely számára ide-
jében jött a csapadék, így maxi-
málisan hasznosítani tudta az alá-
ja korábban bevitt nitrogénműtrá-
gyát. A zab esetében a gazdáknak 
résen kellett lenniük, mivel a ve-
tésfehérítő bogár erősen táma-
dott, ellene idejekorán kellett per-
metezni. Az enyhe tél következ-
tében ugyanis nemcsak a kártevő 
lárvája nem pusztult el, hanem a 
bogár is sok esetben túlélte a hi-
degebb hónapokat, így tavasszal 
lépéselőnyből indulva tudott to-
vábbszaporodni. A fiatal földmű-
vesek többsége számára a vetés-
fehérítő bogár ennyire szokatla-
nul jelentős fertőzése meglepe-
tésszerűen hatott, mivel a kárte-
vő ilyen nagymértékű elszaporo-
dására ritkán kerül sor.

– Azokban az években, ami-
kor rendkívüli körülmények kö-
zött zajlik a szemesek betakarí-
tása – márpedig a mostani két-
ségkívül ilyen –, nagyon fontos, 
hogy korszerű, nagy teljesítmé-
nyű kombájnok álljanak rendel-
kezésre – hívja fel a figyelmet 
egy másik fontos körülményre 
Huszár Tibor, a Kárpátaljai Ma-
gyar Vállalkozók Szövetségének 
falugazdásza. – Sajnos ezen a té-
ren még igen sok a bepótolniva-
lónk. Ahogy mondani szokás, az 
arató-cséplőgépek jelentik ná-
lunk a leggyengébb láncszemet. 
A gyommal felnőtt táblák levá-
gásával a régi, korszerűtlen be-
takarítógépek csak nehezen bir-
kóznak meg, ilyenkor a szem-
veszteség is jelentős. Ne feled-
jük azt sem, hogy arratáskor szin-
te mindig versenyt futunk az idő-
vel. Nem mindegy tehát, hogy na-
ponta 5-6, vagy 12-14 hektár le-
vágásával tudunk végezni. 

A szakemberek a követke-
zőkre is felhívják a figyelmet: 
most újra bebizonyosodott a 
szakszerű talajelőkészítés, a ta-
laj megfelelő elegyengetése na-
gyon fontos agrotechnikai mű-
velet, mert ahol ez nem történt 
meg, a hajlókban megállt a víz, 
foltossá téve a vetést. Ott a nö-
vényzet csenevész maradt, ter-
mésre azokon a részeken nem 
nagyon lehet számítani.

Kovács Elemér

Elejét lásd az 1. oldalon

Aratáskezdet gondokkal
Raktáron az árpa fele

– Ha a tudomány szempont-
jából közelítjük meg, a június a 
Kárpát-medencében valóban csa-
padékban bővelkedő hónapnak 
számít. Ritka volt az az év, amikor 
25-30 mm-nél kevesebbet mértek 
a kollégák a korábbi évtizedek-
ben – emlékeztet rá Fedinisinec 
Erzsébet, a Beregszászi Meteoro-
lógiai Állomás vezetője. – A nyár-
ra jellemző heves zivatarok, fel-
hőszakadások idején bőségesen 
hullik az égi áldás, nem úgy, mint 
egy késő őszi szemerkélő esőkor. 
Íme egy közeli példa. Június 8. és 
9. közötti 24 órában 43 millimé-
tert kaptunk belőle, ami bősége-
sen túlszárnyalja az egyhavi nor-
mát. De a híradásokból láthattuk, 
hallhattuk, hogy a régióban ez 
nem számít kivételnek. Máshol, 
nem is olyan messze tőlünk, két-
havi átlag is hullott, amivel az ot-
tani vízelvezető rendszerek egy-
általán nem bírtak megbirkózni. 
Nézzük a dolog jó oldalát: végső 
soron szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hisz az ilyenkor jelent-
kező másik nagy csapás, a jégeső 
is elkerülte vidékünket. 

– Mit mutat a félévi mérleg?
– A szintén csapadékos má-

jusnak és a rekordokat döngető 
júniusnak köszönhetően, mond-
hatom, jól állunk: 340 mm csapa-
dék hullott, ami azt jelenti, hogy 
előrejelzéseink szerint meg lesz 
az évi 600 mm. Ami nem csupán 
egy átlagos mutató a sok közül, 
évszázadok alatt bebizonyoso-
dott, hogy ennyi csapadékra van 
szüksége az itteni mezőgazdasá-
gi kultúráknak a normális hoza-
mok eléréséhez.

– Visszatérve a júniusi re-
kordra. Ha a korábbi évek adata-
ival összevetjük, milyen kép raj-
zolódik ki elénk?

– Nézzük tehát a mögöttünk 
hagyott éveket: 2019 júniusában 
51 milliméternyi, 2018-ban 41 
milliméternyi, 2017-ben pedig 

25 milliméternyi eső esett. Jel-
lemző módon egészen 1974-ig 
kell visszamenni az időben, hogy 
az ideihez hasonló eredmények-
ről számoljunk be. Ez arra is jó, 
hogy bátran kijelenthessük, bár 
egyre szélsőségesebbé válik az 
időjárásunk, nincs itt a világvé-
ge. Nézzünk az említett 1974-es 
évből néhány adatot. Ekkor jú-
niusban – kimondani is döbbe-
net – 200 mm eső esett, s az évi 
átlag a maga 850 milliméterével 
szintén jelentősen meghaladta a 
vidékünk alföldi részein átlagos-
nak számító évi 600 millimétert. 
De ugyan ki emlékszik már erre? 

– Ne haragudjon, például én. 
Érettségire készülő diákként jól 
emlékszem rá, hogy az extrém 
időjárás következtében elrohadt 
az egész krumplitermés, s az ak-
kori nagy Szovjetunióban az elv-
társaknak kisebb gondjuk is na-
gyobb volt annál, hogy a biroda-
lom más, szerencsésebb vidékei-
ről Nyugat-Ukrajnába, így Kár-
pátaljára burgonyát szállítsanak. 
Így aztán két éven át – hisz odalett 
a vetőgumó is – a háztartásokban 
krumpli nélkül készültek a külön-
böző fogások. Idehaza ez még el-
viselhető is lett volna, ám a köz-
étkeztetésben, márpedig egy diák 
erre volt rászorulva, a burgonyát 
semmivel sem tudták pótolni.

– Idén viszont szépnek ígér-
kezik a burgonyatermés – foly-
tatja beszélgetőtársam. – Vissza-
térve az időjárásra: előbb utóbb 
megérkeznek a nemszeretem hő-
ségnapok, amikor is gyakorlati-
lag 25 fok alá nem süllyed a hő-
mérséklet. Ennek elviseléséhez 
merítsünk erőt abból a tudatból, 
hogy a levegő relatív páratartalma 
a mostani 75-85%-os tartomány-
ból visszahúzódik az 55-65%-os 
tartományba, ami jelentősen se-
gít elviselni szervezetünknek a 
kánikulát.

Eszenyi Gábor

A megnyitón Kuti László, 
első beosztott konzul köszöntötte 
a vendégeket, aki abbéli örömé-
nek adott hangot, hogy – a karan-
tén szabályainak betartása mellett 
– újabb kiváló kárpátaljai művé-
szek bemutatkozására nyílik lehe-
tőség a külképviselet aulájában. 

Nem csupán a karantén mi-
att rendhagyó ez az alkalom, de 
azért is, mert két művészeti ág 
képviselője mutatkozik be egy 
térben, fogalmazott megnyitó 
beszédében Buhajla József fő-
konzul. Ezúttal Szocska László 
szobrászművész és Tóth Róbert 
festőművész alkotásaival ismer-
kedhet meg az érdeklődő közön-
ség. És azért sem hagyományos 
ez a kiállítás, mert a két kiváló 
művész nem tüntette fel az alko-
tásaik címét, hanem a néző fantá-
ziájára bízzák azt, hogy mit lát-
nak bennük.

Bár a szobrász és a festő kü-
lönböző alkotói nyelven szólal 
meg, és más-más formát talál 
gondolatai átadására, a most be-
mutatkozó két művészben közös, 

hogy munkájukra erősen hat a ter-
mészet, fogalmazott Kulin Ágnes, a 
Révész Imre Társaság elnöke. A kü-
lönbségekről szólva kiemelte, hogy 
míg Szocska László a mélyben rej-

tett alakformákból kiindulva ha-
lad és építi fel munkáit, addig Tóth 
Róbert a tájat engedi be az elmé-

jébe, és a belső tájait festi képeire. 
Szocska a mikro és makro világok 
fraktálrendszerét vizsgálja és építi 
újra műveiben – ez az ő szobraiban 
egy sajátos, szép, nőies világot hoz 
létre – , Tóth Róbert a táj adta in-
gerekre és a pillanat erejére reagál. 
A munkáin a táj érzelmeire gyako-
rolt hatása jelenik meg. Amellett, 
hogy mindketten a RIT tagjai, az 
is közös bennük, hogy mindketten 
a természet szavára figyelnek, és a 

saját hangjuknak, a saját stílusuk-
nak megfelelően válaszolnak arra, 
fogalmazott a RIT elnöke.

Szocska László kárpátaljai 
szobrász 1994-től tagja a Kárpát-
aljai Magyar Képző- és Iparművé-
szek Révész Imre Társaságának, 
valamint az Ukrajnai Nemzeti 

Művészeti Szövetség 
Kárpátaljai Egyesüle-
tének. 1990-es évek 
kezdetétől vesz részt 
kiállításokon és Mű-
vésztelepeken. Pá-
lyája során sok min-
dennel foglalkozott, 
csak hosszú útkere-
sés után kezdett el 
fával dolgozni és au-
todidaktaként képez-
te magát. Az Ungvá-
ron született művész 
szobrait letisztult, 
könnyed, geometri-
kus formák jellem-
zik. Műveit láthatták 
már: Csehországban, 
Ukrajnában, Magyar-
országon, Szlovákiá-
ban, Varsóban, Mün-
chenben, Brüsszel-

ben, Hannoverben. Munkái időt-
lenek és közel állnak a természet-
hez. Szobrai „szállnak, repülnek, 

forognak a térben”. Számára a 
munka folyamata egyfajta szak-
rális élmény, meditatív folya-
mat, amikor a kisebb részek-
ből és az egymásra ható, vala-
mint egymásra épülő „fadarab-
okból” valami elindul és a szo-
bor – magát építve, a művészt, 
az alkotói kezet használva csa-
tornaként – megszületik. 

Tóth Róbert 2007-től tag-
ja a Kárpátaljai Magyar Kép-
ző- és Iparművészek Révész 
Imre Társaságának. A pilla-
nat ereje, a napszak, az aktu-
ális évszak és az előtte elterü-
lő környezet hangulata az, ami 
arra készteti, hogy ecsetet fog-
jon. A természetben megfigyelt 
jelenségekre és azok dinamiká-
jára válaszolva kerülnek a szí-
nei a vászonra. 1998-ban volt 
Ungváron az első kiállítása, az-
óta műveit láthatták már Buda-
pesten, Baján, Kalocsán és Ki-
jevben is. Posztimpresszionista 
stílusát, merész színhasználatát, 
a Kárpátaljai tájak hangulatát, a 
pillanatot visszaadó kompozíci-
ói magukért beszélnek.

-kósa-

Elejét lásd az 1. oldalon

A természet szavára figyelve
Kiállítás Magyarország Ungvári Főkonzulátusán

Azt hittük, sohasem lesz vége a hosszúra nyúlt, remélhetően vég-
leg mögöttünk hagyott esős időszaknak. És való igaz: az idei jú-
nius a maga 141 milliméterével negyedszázados rekordot dön-
tött. Bár előre tudhattuk volna, hogy Medárd ritkán hazudtol-
ja meg önmagát. Nos, idén, valóban csaknem negyven napon át 
zuhogott. Úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ahogy a ré-
giek is jól tudták. 

Negyedszázados rekord 
dőlt meg

Meteorológia: a június rekordmennyiségű csapadékot hozott

Raktárba kerül a termés...
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Az agrobaktériumos 
gyökérgolyva

(Agrobacterium tumefaciens) 
gyökérse beken át fertőz. A bak-
térium és a sérült nö vényi sejt-
fal között jön létre kapcsolat, a 
kórokozó által átadott utasítás a 
gazdanö vény sejtjeiben szabá-
lyozatlan növekedést indít meg. 
Elsősorban a faiskolai és a kiül-
tetett, fiatal növényállományt ve-
szélyezteti.
Az almatermésűek tűzelhalás 

betegsége
(Erwinia amylovora) a birs-

ültetvényeket fokozott mérték-
ben veszélyezteti. A bakté riumos 
betegség tünetei már általáno-
san is mertek, így erre részlete-
sen nem térünk ki. Az alma, kör-
te, birs, galagonya, berkenye, 
madárbirs, japán birs, tűztövis 
gaz danövénykörben az átfertő-
zés nagyon gyorsan bekövetkez-
het, így igen nagy a beteg ség fel-
lépési és kártételi veszélye, ha a 
kór okozó számára kedvezőek a 
feltételek.

A birs-lisztharmat
(Podosphaera clandestina) 

elsősorban a birs levelein okoz 
kárt, de megfertőzheti a hajtást 
és a gyümölcsöt is. Fellépését 
szür késfehér bevonat jelzi, kez-
detben foltokat képez, később a 
teljes felületet bevonja. A fertő-
zési forrás az áttelelt micélium, 
ta vasszal a konídiumok indítják 
a kórfolya matot. A párás, mérsé-
kelten meleg idő se gíti a beteg-
ség fellépését.

A birs diplokarponos 
(fabreás) betegsége

(Diplocarpon sorauei) a leve-
leket, a hajtá sokat, a vesszőket és 
a gyümölcsöket egyaránt megbe-
tegítheti. A leveleken kez detben 
3-4 mm átmérőjű, világosbarna 
fol tok képződnek, középen apró 
fekete pontként látható az ivarta-
lan szaporítóképlet. Később a fol-
tok egybeolvadnak. A levélnyé-
len tojásdad foltok jelzik a be-
tegséget. A hajtásokon és a vesz-
szőkön lévő foltok megnyíltak, 
kissé kiemelkedők, erős fertőzés 

A birs károsítói
esetén a bőrszövet parásodik, re-
pedezik. A gyümölcsön összeolva-
dó, sötétbarna foltok képződnek, a 
gyümölcs fölrepedhet. A kórokozó 
a fertőzött levelekben (ritkábban a 
vessszőkben) telel át. A tavasszal 
képződő konídiumok fertőzik a le-
veleket, a hajtásokat és a gyümöl-
csöket. Csapadékos időben a be-
tegség járványos méreteket ölthet. 

A moniliniás megbetegedés
(Monilinia linhartianá) első-

sorban akkor veszélyeztet, ha a 
hajtásnövekedés kezdete és a gyü-
mölcskötődés közötti időszak csa-
padékos. A kórokozó a fertőzött, 
lehullott, a talajfelszínen mara-
dó gyümölcsmúmiákban telel át. 
Tavasszal megjelennek az ivaros 
szaporítóképletek, bennük terme-
lődnek a spórák. A fertőzött vesz-
szővégekben lévő micélium is át-
telelhet, olyankor a gomba a levél-
nyélen keresztül a legfelső levélbe 
ha tol, annak felületén konídiumok 
képződnek. A hajtáscsúcson lévő 
virág alatti leveleken a levélalaptól 
kiinduló, a levél csúcsa felé gyor-
san terjedő vörösesbarna elhalás 
jelzi a kórt. A fertőzött levél szí-
nén finom, lepedékszerű bevonat 
képződik. A levelek el száradnak, 
a lombhullásig a fán maradnak. 
Az aszkospórák és a konídiumok 
a virágot a bibén át fertőzik, majd 
a kórokozó a termés kezdeménybe 
hatol, a fiatal, belsőleg fertő zött 
gyümölcsök lehullanak. A virág 
látszó lag nem károsodik, a gyü-
mölcskötődés is zavartalan. A már 
kifejlett gyümölcs is fer tőződhet, 
akkor vastag, nemezes bevonat lát-
ható a felületén.

Kártevők
A gyümölcsmolyok közül az al-

mamoly Cydia pomonella) és a ke-
leti gyümölcsmoly (Grapholitha 
molesta) lárvája okozhat kárt a birs 
gyümölcsében.

A sodrómolyok közül a bar-
na rügysodró (Spilonota ocellana), 
a májszín rügysodró (Pandemis 
heparana) és a zöld rügysodró 
(Pandemis ribeaná) lárvája káro-
sítja a hajtá sokat. Elsősorban a le-
veleket pusztítja a kis vörös rügy-

sodró (Recurvaria nanella). Je lentős 
levél-, bimbó- és virágkárosodást 
idézhet elő a feketeszemölcsös 
rügysodró (Hedya nubiferaná).

A hajtást veszélyezteti a haj-
tástörő esze lény (Rhynchites 
coeruleus), a leveleket ká rosítja a 
levélfúró eszelény (Coenorrhinus 
pauxillus).

A szövődarazsak közül időnként 
a körte szövődarázs (Neurotoma 
saltuum), a va lódi levéldarazsak 
közül a füstösszárnyú levéldarázs 
(Caliroa cerasi) szaporodhat fel a 
birsen.

A szívókártevők közül csak a 
birs-gubacsatka (Eriophies piri ssp. 
orientális) időszakos kártételét em-
líti a szakirodalom. Gyakran előfor-
dul, de ritkán okoz számot tevő le-
vélkárosodást.

Védekezés
Az ősszel lehullott, fertőzött le-

velek, moniliniás gyümölcsmúmi-
ák összegyűjtésé vel és elégetésé-
vel csökkenthetjük a fertőző anyag 
mennyiségét. A szakszerű metszés, 
a vízhajtások eltávolítása, a laza ko-
rona és szellős hajtásrendszer kiala-
kítása a tűzelhalás elleni védekezés-
ben nélkülözhetetlen.

A golyvás szaporítóanyagot 
meg kell semmisíteni, ha a tumor 
a gyökérnyakon vagy a főgyökéren 
van. A kórokozó a talaj ban hosszú 
ideig fertőzőképes marad, ezért a 
fertőzött területen a kitermelést kö-
vető 5 évig tilos faiskolai szaporí-

tóanyagot, vala mint olyan növényt 
termeszteni, amely a gyökérgolyva 
gazdanövénye.

Átlagos esetben a birs-liszthar-
mat ellen az almafalisztharmat, a 
diplokarponos be tegség ellen az 
alma- és körtevarasodás, a birs 
moniliniás megbetegedése ellen a 
moniliniás virág- és gyümölcsfer-
tőzés el leni célirányos védekezés-
re alkalmas ké szítményekkel vé-
dekezhetünk.

A tűzelhalás ellen előrejelzés-
re alapozott, összetett védekezést 
kell folytatni. Megelő zésre alkal-

masak a réztartalmú szerek (Bor-
dói por. Bordói lé, Champion, 
Cuproxat,  Kocide, Rézgálic, 
Rézkol, Rézoxiklorid), rügyfaka-
dáskor, majd a pirosbimbós álla-
potban kijuttat va. Fertőzési veszély 
esetén a virágzási idő szak kezdetén 
(megelőző jelleggel) az Aliette 80 
WP alkalmazható. Sziromhullástól 
a ter més viaszosodásáig az Aliette, 
vagy a Kasumin 2 L készítményt 
használhatjuk.

A gyümölcs- és sodrómolyok, 
a hajtást, levelet károsító hajtás-
hervasztó darázs, az eszelények, 
valamint a szövődarazsak, le-
véldarazsak ellen egyaránt ha-
tékonyan al kalmazhatók a szer-
ves foszforsavészterek közül a 
mélyhatású Danatox, Parashoot, 
Suprathion, Ultracid, Unifosz, 
vagy a fel szívódó hatásmódú Bi-
58, Danadim, Dimecron, Ekalux, 

Rogor, Sinoratox. Ter mészetesen 
még meglehetősen sok (rágó-
kártevők elleni) szert használha-
tunk. A nyár végén károsító gyü-
mölcsmolyok elleni vé dekezés so-
rán különösen ügyeljünk az előírt 
élelmezés-egészségügyi várako-
zási idő betartására.

Az almatermésű gyümöl-
csösök vegysze res gyomirtására 
meglehetősen sok készít mény 
engedélyezett (a birs az engedély-
okiratokban külön nem szerepel). 
Az úgy nevezett preemergens ke-
zeléssel a gyomok kelését, a csí-
ranövény növekedését, fejlődé-
sét gátoljuk. A terület előze-
tes gyomfertőzöttsége alapján 
kell a felhasználandó szert vagy 
szer-együttest kiválasztani. Ak-
kor ha tásos a kezelés, ha azt kö-
vetően 2 hét alatt 10-30 mm csa-
padék hullik. Állománykeze léssel 
a már kikelt, kihajtott egyéves és 
évelő gyomokat irtjuk, felhasznál-
hatunk to tális vagy szelektív ké-
szítményeket.

A kelés előtti preemergens 
kezelést (gyommentes talajfelü-
leten) elvégezhetjük késő ősszel 
vagy kora tavasszal. Elsődlege sen 
az egyéves egyszikű gyomokat 
irtja a Devrinol, a Dual, a Dual 
Gold és a Stomp. Az egyéves két-
szikűek ellen hatékony első sorban 
az Afalon dispersion, az Aresin, a 
Geonter, a Linurex és a Maloran. 
Egyéves egy- és kétszikűek irtásá-
ra és az évelők gyé rítésére alkal-
mas a Caragard Combi, a Casoron 
G és a Nikesuper Combi.

Állománykezelésre használ-
ható a per zselő hatású Finale 
14 SL és a Reglone Turbo SL, a 
szisztemikus (totális) hatás módú 
glifozátok [Glialka 480 (Plus), 
Glyfos, Roundup]. Egyes, nehe-
zen irtható évelő kétszikűek ellen 
hatékony a Starane. A Ronstar az 
apró szulák leveleinek leper- zse-
lésére alkalmas. Az almatermésű 
gyü mölcsösök egyéves és éve-
lő egyszikű gyomfajai elleni cél-
irányos védekezésre al kalmasak 
a szuperszelektív egyszikűirtó 
ké szítmények (Agil, Fusilade S, 
Perenal, Targa Super).

Bodnár István 
kertészmérnök, 

Nagybakta

– Ha kevesebb termés is mu-
tatkozik, az ültetvényt akkor is 
meg kell védeni – vallja Lász-
ló Árpád, akinek a híres salánki 
hegyen, a Hömlöcön találhatók 
szőlőtáblái. – Nálunk idén külö-
nösen a peronoszpóra okoz ke-
mény fejtörést, ám nem hagyjuk 
figyelmen kívül azt sem, hogy az 
idő előrehaladtával felerősödhet 
a lisztharmatfertőzés is. Így az-
tán eddig is mindkettő ellen vé-
dekeztünk. Szomszédaimmal 
együtt már a hatodik permete-
zésnél tartunk. 

– Mi a helyzet a feketera-
gyával?

Ismét támad a feketeragya

Veszélybe kerültek az 
Izabella fajták is

Már egy percig is naivság lett volna azt képzelni, hogy az idei, igen-
csak csapadékosra sikeredett június nyomán a szőlőültetvények-
ben nem üti fel a fejét a fakórothadás, itteni népies nevén a feke-
teragya. Amely igazán nem válogatós. Ha hagyják, ugyanúgy ta-
rol az oltott szőlőkben, mint a korábbi években szinte permetezés 
nélkül elfogadható hozamokra képes Izabella fajták között. Ismer-
jük el, idén ugyancsak rájár a rúd a szőlőtermesztő gazdákra. Sok 
helyen már a kora tavaszi fagyok elvitték a termés egy részét. Az 
aszályos április miatt nem hajtottak ki azok a másodlagos rügyek, 
amelyek más esetben pótolták volna ezt a kiesést. A virágzáskor 
uralkodó csapadékos időjárás pedig nem kedvezett a beporzásnak, 
így a fürtök jelentős részén a bogyók apró szeműek, madárkásak. 

– Azokon a táblákon, illetve a 
ház előtti, melletti szőlőlugasokon, 
ahol csak rézgáliccal permeteztek, 
vagy még azzal sem, napokkal ez-
előtt felütötte a fejét ez a gombabe-
tegség is. Meglátásom szerint ez az-
tán a szürkepenésszel együtt hatal-
mas károkat tud okozni, méghozzá 
rövid időn belül. 

Nem meglepő, hogy egyes gaz-
dák a fakórothadást összetévesztik 
a peronoszpóra kártételével. A fa-
kórothadás és a peronoszpóra tüne-
te a szőlőbogyón abban különbözik, 
hogy míg a peronoszpóra által meg-
támadott bogyó szürke, majd barna 
vagy lilásbarna színű, addig a fakó 

rothadás világos sárgás vagy bar-
nás, de a kór végső fázisában lilás 
szint vesz fel. Mindkét esetben a bo-
gyó elszárad. Ebben a stádiumban 
téveszthető össze a fakórothadás a 
peronoszpóra kórképével. Ilyen est-

ben laborvizsgálat dönti el, hogy 
melyik betegségről van szó.

A fakórothadással a szőlő va-
lamennyi zöld része, a hajtás, le-
vél, levélnyél, fürtkocsány és a 
bogyó is fertőződhet. A beteg nö-
vényi részek fehéres, fakó szí-
nűek, rothadóak, a bogyók töp-
pednek. A fehéres szín az epider-
misz elszíneződése, nem hasonlít a 

lisztharmat konídiumtartóinak és 
konídiumainak fehér bevonatához, 
sem a peronoszpóra okozta áttet-
sző olajfoltjaihoz és sporangium-
telepeihez, a peronoszpóra „kivi-
rágzásához”. A fertőzött növényi 

rész később világosbarnára színe-
ződik, a felületről kissé kiemelke-
dő sötétbarna, mákszemnyi ponto-
kat látunk, ezek a pontok kézzel is 
jól kitapinthatók érdessé teszik a 
beteg foltot. A fehér fajták bogyói a 
fertőzés hatására fakósárgára, a vö-
rös fajták bogyói fakóbarnára szí-
neződnek. A piknidiumok még a 
töppedt bogyó magvain is kifejlőd-

hetnek. A hajtások fásodása után 
a piknidiumok a vesszőhéjon is 
láthatók. A fürtnyél fertőződését 
követően a fürt leszárad, a bo-
gyókon nem jelenik meg a fakó-
rothadásra jellemző tünet. A kór-

kép – alaposabb vizsgá-
lat nélkül – összetéveszt-
hető a magnéziumhiány 
következtében kialaku-
ló fürtkocsány bénulás 
tünetével. A fiatal, még 
nem termő szőlők fertő-
ződése a tőkék kipusztu-
lását okozhatja.

Mi a teendő? A nö-
vényvédelmi szakem-
berek egyöntetűen azt 
vallják, hogy ilyenkor 
csak a gyors beavatko-
zás mentheti meg a sző-
lőnket. László Árpád a 
Folicur Solo-ra eskü-
szik. Más szőlősgaz-
dák beszámolója sze-
rint a korábbi években a 
Folpan, a Quadris Max, 
a Savit elnevezésű ké-
szítményekkel sikerült 

megállítani a kór terjedését. A 
szakemberek között abban is 
egyetértés van, hogy a szürke-
rothadás elleni valamennyi fel-
szívódó szer hatásos, s ezekből 
szerencsére legalább 3-4 kapha-
tó gazdaboltjainkban.

A gyorsaság ebben az esetben 
mindent felülír.

Kovács Elemér
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A hirtelen felmelegedés meg-
gyorsította a szőlő növeke-
dési fenofázisait. A 
kora tavaszi fagyok 
(-15 fok) nem tettek 
nagy károkat a szőlő-
ültetvényekben. Azért 
most a termelőknek 
nagy figyelmet kell 
fordítaniuk a kór-
okozók, kártevők és 
a gyomok elleni vé-
dekezésre. 

Most például a legnagyobb 
veszélyt, különösen az euró-

Növényvédelmi munkálatok a 
szőlőültetvényekben

pai fajtáknál, a gubacsatka okoz-
za. Egyes leveleken sötét bordó, 

hupolykás felület jelent 
meg, a levél fonák ol-
dalán fehér gyepet ve-
szünk észre, ami arra 
mutat, hogy ezzel a kár-
tevővel van megfertőz-
ve, a szőlő. Sokszor a 
gazdák a peronoszpóra 
betegséggel tévesztik. 

Ha nem védekezünk 
ellenük, nagyon nagy kárt okoz-
hatnak a szőlőben, mivel meg-
akadályozzák a szőlőágak fejlő-

dését. Ezért védekezni kell el-
lenük. A leghatásosabb speciá-
lis atkaölő szerek az úgynevezett 
„Acaricidek” a „Sanmite” – 0,1% 
– 1kg – 1 hektárra, vagy „Envidor” 
– 0,1% – 1kg – 1 hektárra. A felso-
rolt vegyszerek a kártevő minden 
stádiumát (tojás, lárva, nimfa, fej-
lett egyéneket) kitűnően pusztítja. 
Azért elég csak egy permetezést 
elvégezni de idejében. 

A mostani időjárási viszonyok 
(25 – 28 Celsius fok) kedvez a 
lisztharmat megjelenésének, külö-
nösen az érzékeny fajtákon. Azért 
megelőző (preventív) permetezést 
kell végeznünk. Nagy a választék 
a vegyszerekben, pl. a Topáz – 0,3 
liter hektáronként, Talendo – 0,2 
– 0,3 liter hektáronként. Biztos és 
hosszú időtartalmú védelmet biz-
tosítanak. De a rezisztencia kiala-

kulása miatt ezekhez a vegysze-
rekhez kéntartalmú vegyszere-
ket keverünk fél dózisban, pl. 
Kumulust vagy Tiovidzset 0,2% 
dózisban. 

Nagy veszélyt okoznak a 
szőlőültetvényekben, külö-
nösen a tavaszi időszakban, a 
gyomok. Különösen a több-
éves gyomok – mint pl. a per-
nye – kártétele nagy. Azért 
most optimális a glifozát, pl. 
Raundap használata, 5–6 li-
ter hektáronként. Ami elpusz-
tít minden gyomot, mert totális 
hatása van, és ami nagyon lé-
nyeges, környezetbarát. Nincs 
negatív hatása sem az emberek-
re, sem a természetre.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A paradicsom esetében is, a 
biológiai védekezés sikerének ér-
dekében, elengedhetetlen a „tisz-
ta lappal indulás”: a kifertőtlení-
tett fóliaházakba kártevőktől és 
kórokozóktól mentes palántákat 
ültetünk.

Gombabetegségek elleni 
védekezés:

A lisztharmat elleni védeke-
zés tekintetében már számtalan re-
zisztens fajták is rendelkezésünk-
re állnak. Érzékeny fajták eseté-
ben azonban kénpárologtatókat 
alkalmazhatunk (1 db/1000 m2), a 
megfelelő hatás elérése érdekében 
biztosítanunk kell a légmozgást a 
növényházban és időzítővel látjuk 
el a párologtatót annak érdekében, 
hogy a kezelések este történjenek, 
amikor nincs senki a növényház-
ban. A kénpárologtatóval azonban 
vigyáznunk kell, mert túlzott hasz-
nálatával súlyosan károsíthatjuk a 
fürkészdarazsak népességét.

A szürkepenész elleni védeke-
zés legfontosabb eleme a jó klí-
maszabályozás és az időben el-
végzett zöldmunka. A szellőzte-
tők korai nyitásával, vagy a nyá-
ri időszakban a nyitva hagyásával 
megakadályozhatjuk a túlzott pá-
ralecsapódást. A zöldmunka során 
pedig ügyelnünk kell arra, hogy 
a kacsok és a levelek eltávolítása 
időben történjen, amíg még nem 
okoznak nagy sebeket a növé-
nyen. Ezeket a műveleteket még 
a délutáni időszakra befejezzük, 
hogy a keletkező sebek érkezze-
nek „beforrni”, ezzel is csökkent-
ve a szürkepenész-veszélyt.

A paradicsomvész (Phy-
tophtora), csak fűtetlen körül-
mények között és helytelen klí-
maszabályozás mellett lép fel. 
A fertőzéshez több órás vízborí-
tottság szükséges, ezért a fóliás 
termesztőberendezésekben külö-
nösen fontos a klímaventilátorok 
használata.

A kladospórium megfékezé-
sére a veszélyes őszi időszak-
ban, csak szelektív hatású szere-
ket alkalmazhatunk, mint példá-
ul az Amistar.

Kártevők elleni védekezés:
A paradicsom rovarkártevői 

közül a takácsatka nem tartozik 
a legveszélyesebb kártevők közé, 

A hajtatott paradicsom 
biológiai növényvédelme

A biológiai növényvédelmi cikksorozatunk 
keretében most a paradicsom főbb kár- és 
kórokozók elleni biológiai növényvédelmének 
lehetőségeit szeretnénk alaposabban áttekin-
teni. Ahogy az uborka, úgy a paradicsom ese-
tében is alkalmazhatunk biológiai készítmé-
nyeket, hasznos élő szervezeteket, ragadozó-
kat és a virágok jobb megkötését (beporzá-
sát) elősegítő poszméheket is.

de az ellenük való védekezést sem 
lehet félvállról venni. A paradi-
csom takácsatka elleni védekezé-
sénél, ellentétben a paprika és az 
uborka biológiai védelmével, ahol 
a Phytoseiulus ragadozó atkák jól 
működnek és jól mozognak, a pa-
radicsom takácsatka elleni védel-
me nincs száz százalékig megold-
va, mivel ezen a növényen a mi-
rigyszőrök akadályozzák a ragado-
zó atka mozgását. Ezért az ültetést 
követően, az első virágok megjele-
nése előtt Vertimec 1,8 EC készít-
ménnyel kezeljük le az állományt, 
erre a kezelésre azért van szükség, 
hogy elejét vegyük az atkák korai 
megjelenésének. Nem előnyös, ha a 
természetes ellenség felépülő popu-
lációját atka elleni korrekciós keze-
lések akadályozzák meg. Ha még-

is szükség van ilyen kezelésekre, 
akkor azt az 1%-os káliszappanos 
(Bio-Sect) permetezéssel oldhatjuk 
meg. A Vertimec 1,8 EC permete-
zést követő harmadik héten elkezd-
hetjük az Encarsia Formosa nevű 
fűrkészdarázs betelepítését. Ez a 
fürkészdarázs az üvegházi moly-
tetű elleni védekezésben nyújt se-
gítséget. A kora tavaszi időszakban 
a fürkészdarazsak esetében „fél-
dózisú” lapok kihelyezése aján-
lott, hogy az adott mennyiséggel 
(1,5–6 egyed/m2) nagyobb terüle-
tet tudjunk lefedni, ugyanis hideg 
időben ez a rovar kis területen mo-
zog, kevesebbet repül. A betelepí-
téseket hetente végezzük. Ha a nö-
vények csúcsán 10 db-nál több re-
pülő molytetvet találunk, gyérítés 
szempontjából helyezzünk ki fölé-

jük sárga ragadós színcsapdákat. 
A Macrolophus caliginosus raga-
dozó poloskákat az utolsó perme-
tezés utáni ötödik héten helyez-
hetjük ki a területre 0.5 db/m2 
dózisban, amelyet két hét múlva 
meg kell ismételni. Ha a terület 
kezdeti lisztecske fertőzöttsége 
magas, akkor a ragadozó poloska 
rendkívül gyorsan fel tud szapo-
rodni. A paradicsom hernyó-kár-
tevők elleni biológiai növényvé-
delmét a Macrolophus C.-ra kell 
alapozni, mert nélküle nem léte-
zik jó biológiai védelem, ugyan-
is a gyapottok-bagolylepke ellen 
is a Macrolophus nyújtja a legha-
tásosabb védelmet, mert a lepkék 
tojásait is elfogyasztja. Ha június 
elejéig nem érjük el a növényen-
ként 1-2 db Macrolophus számot, 
akkor a Trichogramma brassicae 
petefürkészek használatával 
csökkenthetjük a kárt. Az apró 
hernyók megjelenésekor minden 
esetben használjunk Dipel vagy 
Steward 30 DF készítményt. Az 
aknázólegyek ellen az első aknák 
megjelenésekor kell megkezdeni 
a védekezést. Kis fertőzés mellett 
a Dacnusa és a Diglyphus fürké-
szek 50-50 %-os arányú telepíté-
se javasolt, de ha a fertőzöttség 
eléri a 10 levelenkénti 1 járatot, 
csak a Diglyphus-t telepítsük. A 
nyár végén az aknázólegyek szá-
ma minden évben megemelke-
dik: ezt a kártevőhullámot 2-3 

Diglyphus betelepítéssel meg-
előzhetjük. A paradicsomban a 
levéltetvek okozta kár elenyé-
szőbb a paprikához és az uborká-
hoz képest. Az ellenük való véde-
kezésénél a ragadós színcsapdák 
kihelyezésén túl banknövényeket 
(pl. padlizsán) helyeznek ki (5db/
ha), amelyekre Aphidius Ervi és 
Aphelinus Abdominalis fürkész-
darazsat telepítenek addig, amíg 
a bankokon mindkét faj szaporo-
dásnak nem indul.

A biológiai virágbeporzással 
(amelyet a poszméhek betelepí-
tésével oldanak meg) a követke-
ző cikkünkben fogunk alaposab-
ban megismerkedni.

Nagy Csaba falugazdász
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A gyümölcstermő növényeket 
általában tavasszal szoktuk 
megmetszeni. A málna e tekin-
tetben is különbözik társaitól, 
mert a letermett és elszáradt 
málnavesszőket közvetlenül a 
gyümölcstermés betakarítását 
követően (azaz július végén) 
kell lemetszeni a tőről.

A vesszőket csonk megha-
gyása nélkül kell levágni, mert 
a csonkon sokszor taplógombák 
telepednek meg és elkorhasztják 
a málnatövet. A letermett vesz-
szők kivágásával levegősebbé 
tesszük a tövet és helyet kapnak 
a folyamatosan növekvő új sar-
jak is, amelyekből a következő

Mikor és hogyan 
kell metszeni a 

málnabokrokat?

évben termővesszők lesznek. A levágott vesszőket haladéktala-
nul meg kell semmisíteni, mert rajtuk többféle kártevő és kóroko-
zó szaporítóképletei helyezkednek el és tovább fertőzhetik a mál-
natöveket.

Késő ősszel szükség lesz még egy metszésre: a 150 cm-nél hosz-
szabbra nőtt vesszőket vissza kell vágni, mert a vessző csúcsán rit-
kán fejlődik virág és a gyümölcs kifejlődése is korlátozott.

A meztelencsigák roppant szapora és kártékony csúszó-mászói 
a kertnek. Gyorsan nőnek és a növényeket úgyszólván váloga-
tás nélkül megrágják, növekedésüket megszakítják, termésü-
ket tönkreteszik.

A nyirkos, meszes talajú helyeket kedvelik, de csapadékos nyá-
ron mindenütt előfordulnak. „Ösvényeiket” fényes nyommal jelzik 
meg és a járt utat a járatlanért nem szívesen hagyják el. Ha éjszaká-
ra benedvesített zsákdarabot vagy más textíliát helyezünk ki a fény-
lő váladékkal „megjelölt” helyekre, akkor hajnalban sok csigát fog-
hatunk meg. Jó csapdának bizonyult a földbe süllyesztett konzerves 
doboz, amelyet víz és sör keverékével töltünk meg félig.

A földre szórt konyhasó, szuperfoszfát vagy mészpor is sok csi-
ga pusztulását okozza. A legradikálisabb módszer azonban az, ha 
gyári előállítású – metaldehid tartalmú – csigaölőszert szórunk ki 
a járataira.

Az összefogott csigákat elásással vagy elégetéssel semmisíthet-
jük meg.

Hogyan védekezhetünk a meztelen- 
(házatlan) csigák ellen?

A paradicsom bokrai gyakran elöregszenek nyár végére, ezért még 
ilyenkor is érdemes újakat ültetni, mégpedig gyors palántázással.

Azt már bizonyára többször is észlelték, hogy a paradicsom tö-
vei a levelek hónaljából hajtásokat fejlesztenek. Ezeket a hajtáso-
kat a termések minél korábbi érése céljából ajánlatos kitördelni. De 
ha mégis találnak a tövön egy-egy erősebb hajtást, akkor azt vágják 
le és cserépbe ültessék el. Ez megerősödik és őszre termést is érlel-
het. Persze ősszel, a hűvös napok beállta előtt ajánlatos bevinni a 
konyha ablakába, ahol még biztosabban beérlelik a gyümölcseiket.

balintgazda.hu

A paradicsom trükkös nyári 
palántázása



Csütörtök Július 16.

Köszöntjük Valter nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 13.

Köszöntjük Jenő, Angelina nevű olvasóinkat!

Kedd Július 14.

Köszöntjük Örs, Sztella nevű olvasóinkat!

Szerda Július 15.

Köszöntjük Henrik, Roland nevű olvasóinkat!

2020. 
július 8.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:25 Bosszú

Török filmsor.
14:40 Privát kopók

Kanadai filmsor.
15:45 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
20:55 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:45 Autogram
01:25 Pokoli feltámadás

Angol thriller
03:10 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.

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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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 Roma magazin
07:15 Domovina
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 Agatha Raisin
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

21:25 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:25 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:55 OJD – Irodalom 
és könyv 26 
percben

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

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

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
08:10 Élő népzene
08:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Önkéntesek
10:05 Az utódok 

reménysége
10:45 Mozogj otthon!
11:00 A Pál utcai fiúk

Magy. ifjúsági film
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 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 Akusztik
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
00:45 M2 matricák -

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Akusztik
02:10 A Pál utcai fiúk

Magy. ifjúsági film

05:00 Pecatúra
05:25 Szabadidő
05:55 Bringasport
06:15 Múlt és Jelen egy 

időben
06:40 Forma-2
07:30 Aranyoroszlánok
08:25 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
10:20 Jövünk!
10:50 Forma-2
11:40 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
13:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:30 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
15:55 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
17:20 Forma-1 - 

Nagydíj futam
19:30 Boxutca
20:05 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
01:20 Forma-3

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:25 Bosszú

Török filmsor.
14:40 Privát kopók

Kanadai filmsor.
15:45 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
20:55 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Túl szexi lány

Am. vígjáték
02:00 Édesítő
02:30 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:15 Jófiúk
Magyar vígjátéksor.

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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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
07:15 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 UNIVERZUM 

- A legvadabb 
Európa

14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

18:30 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték - 
Válogató adások

21:30 Az első köztársaság
Cseh tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:15 Rúzs és selyem
01:45 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:20 Mesterember

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

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Evangélikus

magazin
10:30 Református 

riportok
11:10 Mozogj otthon!
11:20 Egy fiú bőrönddel

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 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
00:30 Hetedhét kaland
00:40 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 Egy fiú bőrönddel

Tévéfilm
03:40 Magyar Elsők

05:00 Bringasport
05:15 Strandkézilabda
05:35 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
07:30 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
09:00 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
09:30 Boxutca
10:00 Forma-3
10:50 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
14:15 Labdarúgó 

közvetítés
16:05 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
16:35 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
18:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:00 Fradi Tv
19:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
21:35 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
00:50 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:25 Bosszú

Török filmsor.
14:40 Privát kopók

Kanadai filmsor.
15:45 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
20:55 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

23:00 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:40 Alvilág
Magyar krimisor.

00:45 Alvilág
Magyar krimisor.

01:50 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

02:55 Jófiúk
Magyar vígjátéksor.

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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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 UNIVERZUM - 

A fák történetei
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 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.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Jackie Brown
Angol játékfilm

00:10 Kenó
00:15 Szabadság tér ́ 89
01:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:50 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:40 Mesterember
03:20 Kárpát-medence
03:40 Világ

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
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Önkéntesek
11:05 Új nemzedék
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Villám
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
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

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

alkonyatban
23:25 Hagyaték
23:50 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 Hogy volt?! - 

Válogató adások
02:15 Villám

Tévéfilm
03:15 Magyar Elsők
03:35 Világörökség 

Portugáliában

04:10 Téli olimpia –
Műkorcsolya

06:15 Forma-2
07:05 Boxutca
07:35 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
09:25 Fradi Tv
09:55 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
11:50 Téli olimpia – 

Jégkorong
13:50 Labdarúgó 

közvetítés
15:50 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
17:20 Kerékpártúra
17:55 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
22:00 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
23:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
01:30 Téli olimpia – 

Műkorcsolya

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:25 Bosszú

Török filmsor.
14:40 Privát kopók

Kanadai filmsor.
15:45 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
20:55 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Doktor Murphy

Am. filmsor.
23:00 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:30 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:35 ÉletmódKalauz
01:10 Kalandozó
01:45 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:45 Jófiúk
Magyar vígjátéksor.

03:35 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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 Rondó
07:15 Kvartett
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 UNIVERZUM - 

Jövőnk, a víz
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 Csak színház és 
más semmi
Tévéfilmsor.

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Isten hozta az Is-
ten háta mögött
Fr. filmvígjáték

23:40 Kenó
23:45 Napló apámnak, 

anyámnak
Magyar filmdráma

01:40 Don Matteo
Olasz 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
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:55 Útravaló
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Kereszt-Tények
10:45 Így szól az Úr!
10:50 Biblia és irodalom
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Francia négyes

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
13:50 Kvartett
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
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Sorsukat, hitü-

ket vállalók - Ke-
resztények Szí-
riában és Iraki 
Kurdisztánban

23:25 Hagyaték
23:50 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 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019

05:00 Forma-2
05:45 Kerékpártúra
06:15 Forma-3
07:10 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
09:05 Fradi Tv
09:35 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
15:05 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Pecatúra
17:30 Strandkézilabda
17:50 Napos Oldal - 

DVTK
18:25 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
20:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
22:30 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
00:25 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
01:50 Strandkézilabda
02:10 Napos Oldal - 

DVTK



Szombat Július 18.

Köszöntjük Frigyes nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 19.

Köszöntjük Emília nevű olvasóinkat!

Péntek Július 17.

Köszöntjük Endre, Elek 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 8. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:25 Bosszú

Török filmsor.
14:40 Privát kopók

Kanadai filmsor.
15:45 A mentalista

Am. krimisor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:05 Barátok közt
20:55 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

23:00 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:30 Az emlékek őre
Am. film

01:30 Édes Otthon
02:05 Doktor Murphy

Am. filmsor.
03:00 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.

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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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

újra rendel
Német-osztrák filmsor.

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 P'amende
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.
14:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:10 Jesse Stone - 
Holttest a tóban
Angol bűnügyi té-
véfilm

23:35 Kenó
23:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:05 Hogy volt?!
02:00 Rúzs és selyem
02:25 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:55 Mesterember
03:20 Élő egyház
03:40 Itthon vagy!

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

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:35 Isten kezében
11:05 Biblia és irodalom
11:25 Mozogj otthon!
11:40 A kert

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 P'amende
13:50 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
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Önök kérték - 

Válogató adások
02:15 A kert

Tévéjáték
03:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:00 Jövünk!
05:30 Szabadidő
07:25 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
10:55 Forma-1 Magyar 

Nagydíj
12:40 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

13:30 Napos Oldal - 
DVTK

14:00 Forma-3
14:55 Forma-1 Magyar 

Nagydíj
16:55 Forma-2
17:30 Boxutca
18:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
18:35 Forma-3
19:15 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
21:20 Téli olimpia – 

Műkorcsolya
23:35 Boxutca
00:00 Forma-2

04:00 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:20 Kölyökklub
05:00 Pasik!

Magyar vígjátéksor.
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

09:20 Teleshop
10:20 ÉletmódKalauz
10:55 Autogram
11:25 Édesítő
12:00 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

13:05 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

14:10 Castle
Am. krimisor.

15:20 A szerelem 
hálójában
Am. romantikus víg-
játék

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Alice 
Tükörországban
Am. kalandfilm

21:10 Csekély esély
Am. vígjáték

23:40 Cápák éjszakája
Am. horror

01:30 A szerelem 
hálójában
Am. romantikus víg-
játék

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
09:45 Trendmánia
10:20 Agrártúra#Tejút
10:50 Innovátor
11:25 Babavilág
11:55 Poggyász
12:30 EB TV
13:00 Bűvös szakács
13:35 Hölgyválasz

Am. romantikus víg-
játék

15:50 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Az ördög jobb és 

bal keze
Olasz akcióvígjáték

22:30 Die Hard 4.0 - 
Legdrágább az 
életed
Am.-angol akciófilm

01:20 X-Men - 
A kívülállók
Am. sci-fi akciófilm

03:00 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:40 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 Hazajáró
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
12:50 Nemzeti kincseink 

a Hungarikumok
13:25 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:20 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:10 A tizedes meg 

a többiek
Magyar filmvígjáték

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

Sporthíradó
18:45 SzerencsePerc
18:46 Szerencse Szombat
19:40 Old Surehand

Játékfilm

21:20 Egy jófiú
Filmdráma

22:50 Kenó
23:00 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

23:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

00:40 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

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

és könyv 26 
percben

02:25 Mesterember
02:55 Magyar Krónika
03:20 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 Kincskereső
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!
11:10 Fel a fejjel

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

Biblia vetélkedő
14:15 Család-barát 

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

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

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

Orfeuma
22:30 Szőke Duna - 

Van élet a város-
on túl

23:25 Hagyaték
23:55 MMA portrék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Gasztroangyal
02:20 A tizedes meg a 

többiek
Magy. filmvígjáték

05:00 Kerékpártúra
05:25 Forma-3
06:55 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkőzései
08:45 Bringasport
09:05 Szabadidő
09:30 Forma-3
10:20 Forma-3
11:00 Strandkézilabda
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 Magyar 

Nagydíj
13:05 Forma-1 legen-

dák: Nigel 
Mansell

13:55 Forma-3
14:45 M4 Sport: Forma-1
15:00 Forma-1 Ma-

gyar Nagydíj: 
Időmérő edzés

16:15 M4 Sport: Forma-1
16:40 Forma-2
18:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
20:00 Forma-1 Ma-

gyar Nagydíj: 
Időmérő edzés

21:25 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkőzései

23:20 Téli olimpia – 
Műkorcsolya
01:30 Forma-2
02:45 Pecatúra

04:00 Kölyökklub
05:10 Pasik!

Magyar vígjátéksor.
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

09:25 Teleshop
10:25 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:55 Édes Otthon
11:25 Kalandozó
12:00 Négy esküvő 

és egy temetés
Am. filmsor.

13:10 Fekete dicsőség
Am. film

15:30 Mars mentőakció
Am. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

19:55 Coco
Am. animációs ka-
landvígjáték

22:00 A Pusztító
Am. akciófilm

00:25 Csekély esély
Am. vígjáték

03:05 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

04:20 Kegyetlen csillogás
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 Design műhely

Dorogi Gabriel-
lával

12:45 StartupBörze
13:20 Csupasz pisztoly

33 1/3 – Az utol-
só merénylet
Am. akcióvígjáték

15:10 James Bond
Angol-am. akciófilm

18:00 Tények
18:50 Robin Hood

Am.-angol kalandfilm
21:55 Robotzsaru

Am. akció sci-fi
00:25 Szenvedélyek 

viharában
Am. romantikus ka-
landfilm

02:55 A zöld sárkány
gyermekei
Magyar filmdráma

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
08:40 Katolikus krónika
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:40 A sokszínű vallás
09:50 Kérdések a 

Bibliában
10:05 Új nemzedék
10:30 Református 

magazin
10:55 Római katoli-

kus szentmise a 
Tihanyi Bencés 
Apátságból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 Univerzum

14:10 Édes anya-
nyelvünk

14:15 Két emelet 
boldogság
Filmvígjáték

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
19:40 Katharina meg-

oldja - A juhász
Romantikus film

21:15 Jackie
Angol életrajzi film

22:55 Kenó
23:00 Áldott mélységek

04:00 Család-barát 
válogatás 2019

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

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:25 Noé barátai
08:55 Operatőrmesék
09:25 Önök kérték - 

Válogató adások
10:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:50 Térkép
11:20 Mozogj otthon!
11:30 János vitéz
Magyar rajzfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A szövetség - 

Biblia vetélkedő
14:15 A sándorgyuri
15:15 Mozogj 

otthon!
15:30 Balatoni nyár
16:55 Novum

17:30 Családmeséink - 
a családi 
talkshow

18:05 Mit főzzünk ma?
18:15 Mit főzzünk ma?
18:30 Divat & dizájn
19:00 Öt kontinens
19:30 Szerelmes 

földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Tiltott kastélyok
22:30 Emberek és egerek

Magyar kísérle-
ti film

23:00 Dunaszőkítés – 
Anti-tóksó

05:00 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkő-
zései

06:50 Forma-2
08:00 Múlt és Jelen egy 

időben
08:30 Jövünk!
08:55 Forma-3
09:40 Forma-3
10:35 UEFA Bajnokok 

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

Ligája magazin
13:05 Forma-1 Ma-

gyar Nagydíj: 
Időmérő edzés

14:30 M4 Sport: 
Forma-1

15:10 Forma-1 Magyar 
Nagydíj: Futam

17:10 M4 Sport: 
Forma-1

17:35 UEFA Bajnokok 
Ligája 
magazin

18:10 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkő-
zései

20:10 Forma-1 Magyar
Nagydíj: Futam

22:20 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkő-
zései
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Ez az intim folyás 
leggyakoribb oka

Hüvelyi folyás normál körülmények közt is tapasztalható, hiszen 
a védekezőképesség fontos részét képezi, valamint a hüvely ned-
vesen tartását biztosítja.

Azonban, ha a mennyisé-
ge, színe, szaga megváltozik, az 
valamilyen fertőzésre utal. Dr. 
Hetényi Gábor, a Nőgyógyásza-
ti Központ nőgyógyásza a kóros 
intim folyás hátterében gyak-

ran álló bakteriális vaginózist 
ismerteti.
A nők bosszúsága: hüvelyi 

folyás
Szinte nincs is olyan nő, aki 

ne tapasztalt volna már életében 
hüvelyi folyást. Azonban érde-
mes tudni, hogy alapból is jelen 
van bizonyos mértékben, ráadá-
sul nemi izgalom, terhesség so-
rán mennyisége megnő, sőt, a 
menstruációs ciklus is befolyá-
solja. Problémára abban az eset-
ben kell gondolni, az átlátszó, 
enyhén fehér szín sűrű fehérbe, 
sárgába, esetleg zöldbe megy át, 

állaga megváltozik, mennyisége 
megnő, valamint kellemetlen sza-
gúvá válik. Ezek a tünetek legtöbb-
ször valamilyen fertőzésre, gyulla-
dásra utalnak, ám rossz esetben akár 
méhnyakrákot is jelezhetnek (ekkor 

is bővebb a folyás). A fertőzés lehet 
gombás, bakteriális, vírusos.

Bakteriális vaginózis a 
leggyakoribb ok

A hüvely folyás hátterében leg-
gyakrabban ún. bakteriális vaginózis 
fordul elő. Ekkor a hüvelyben 
található jótékony baktériumok 
(lactobacillusok) helyét átveszik a 
káros mikroorganizmusok. Mivel 
a lactobacillusok savas közeget te-
remtenek, így hiányukban a hüvely 
pH-ja lúgos irányba tolódik, mely 
igencsak a káros, anaerob kóroko-
zóknak. Hogy mi az oka annak, 
hogy a lactobacillusok megfogyat-

koznak? Kiváltó tényező lehet 
pl. a rossz higiénia (a túlzott is), 
menstruáció, irrigálók használata, 
antibiotikumos kezelés, szexuális 
együttlét, méhen belüli fogamzás-
gátlók, hormonzavarok, diabetes, 
stb. Látható tehát, hogy a bakteri-
ális vaginózis hátterében számta-
lan tényező állhat, így egyáltalán 
nem ritka problémáról van szó.
Tünetei:

▪ Bő, szürkésfehér, halsza-
gú folyás

▪ Csípő, viszkető érzés (nem 
mindig)

Kezelése többrétegű
A probléma kezelése első-

sorban antibiotikummal törté-
nik, viszont mellette nagy hang-
súlyt kap a lactobacillusok visz-
szatelepítése is. Ez utóbbit akár 
kúraszeren meg lehet bizonyos 
időközönként ismételni preven-
ciós célzattal.

Hogy lehet kivédeni?
Sajnos a bakteriális vaginózis 

igencsak kiújulásra hajlamos, rá-
adásul mellette gyakran jelenik 
meg egyéb – leginkább gom-
bás – fertőzés is. A problémát 
leginkább úgy lehet elkerülni, 
ha egyrészt betartjuk a megfele-
lő higiéniás szabályokat (de ke-
rüljük a túlzásba vitt tisztálko-
dást), másrészt olyan helyzetek-
ben, amikor nagyobb az esélye a 
fertőzéseknek (pl. antibiotikum 
után, strandoláskor), érdemes 
lactobacillus-visszatelepítő kú-
rát végezni – mondja dr. Hetényi 
Gábor, a Nőgyógyászati Központ 
nőgyógyásza.

Másfelől célszerű utánajárni, 
nincs-e esetleg az illetőnek ún. 
,,méhszájsebe” (ami valójában 
nem egy seb, hanem más típusú 
hámrétegek küzdelme), ugyanis 
az állapot jelentősen megnöveli 
a fertőzések esélyét!

Esti gyakorlat a pihentető 
alvásért

A mai rohanó, stresszes világ-
ban egyre többünknek okozhat 
gondot nemcsak a pihentető al-
vás hiánya, hanem az elalvás is.

A gyermekkorunkban megta-
nult módszerek, mint a bárányka-
számlálás vagy az esti ágyban ol-
vasás pedig már nem segít. Mit 
tehetünk ilyenkor? Nincs mese, 
olyan gyakorlatok után kell néz-
nünk, melyek elvégzése után 
nyugodtan hajthatjuk álomra a 
fejünket.   

1. Rövid meditáció
Ülj fel kényelmesen az ágy-

ban, akár úgy, hogy behajlítod a 
lábad, vagy kinyújtod őket egye-
nesen előre! Majd ülj fel, és dőlj 
kissé hátra a párnára vagy a hát-
támlára! Csukd be a szemed, ke-
zeidet pihentesd a combodon, 
és csak lélegezz így pár percig. 
Most még nem kell, hogy ko-

moly meditációba kezdj, csak egy 
rövid időre ne csinálj semmit, egy-
szerűen lélegezz.

2. Ülve csavarás
Maradj ülő helyzetben és csa-

vard el a felső tested balra, az ágy 
háta felé! Ha van háttámla, akkor 
fogd meg, hogy segítsd az elcsa-
varodást. Fordulás közben végezz 
pár belégzést, majd próbáld meg a 
gyakorlatot elvégezni a másik ol-
dalra is!

3. Egyszerű előrehajlás

Vedd fel az ülő pozíciót (tö-
rökülésben), majd hajolj előre és 
nyújtsd ki magad elé a kezeidet 
az ágyon! Maradj így egy kis ide-
ig! Érezni fogod, milyen jó is ez a 
gyakorlat a csípődnek és az egész 
hátadnak. 

4. Lábak előre nyújtva, sima 
háttal ülve

Lassan kezdd el kinyújtani a lá-

bad magad előtt, majd tartsd ki-
csit behajlítva a térded! Fogd 
meg a lábujjaidat a kezeddel, a 
hátad pedig legyen egyenes! Ma-
radj így 1-2 percig!

5. Előrehajlás görbe 
háttal

Tartsd a lábaidat kinyújt-
va magad előtt és hajolj fino-
man, begörbített háttal a lába-
idra! Ez egy kiváló gerincnyúj-
tó gyakorlat.

6. Fekvésben térd a 
mellkason

Gördülj vissza a hátadra, fe-
jed pihentesd a párnán! Húzd az 
egyik térded a mellkasodra és 
fogd meg a lábszárad, majd pró-
báld még közelebb húzni! Léle-

gezz ebben a testhelyzetben pá-
rat! Ezzel nyújtod a lábad és la-
zítod a csípőd. Majd váltsd a lá-
bad és a gyakorlatot végezd el a 
másik oldalra is! (Ezt megtehe-
ted úgy is, hogy átkarolod mind-
két térded, a mellkasodhoz hú-
zod őket és himbálózásba kez-
desz a hátadon lassan, egyik ol-
dalról a másikra.)

9 hatásos tipp a fogyásért
Megpróbáltál mindent, de csak nem akar lemenni az a pár frá-
nya pluszkiló? A következő tippeket dietetikusok segítségével 
állítottuk össze, hogy neked csak az álomalakodra kelljen kon-
centrálnod!

1. Koncentrálj a zöldsé-
gekre

A zöldségekben találha-
tó magas vitamin- és ásványi 
anyag mennyisége igencsak 
egészségessé teszi őket, de má-
sért is érdemes fogyasztani őket: 
nem telítenek el, ezért lényegé-
ben bármennyit ehet belőlük, a 
nap bármely szakaszában! Arra 
azért figyelj, hogy egy kis szén-

hidrát is kerüljön a tányérod-
ra, hiszen a test belőlük merít 
energiát.

2. Igyál sokat
A szervezetünknek folyama-

tosan szüksége van a vízpótlásra: 
a szakértők szerint, ha már szom-
júságot érzel, az már rosszat jelent 
és azonnal pótolnod kell a víz-
veszteségedet! Hogy ez ne történ-
jen meg veled, étkezés előtt, alatt 
és után is igyál egy keveset – így 
a szilárd ételből sem fogsz annyit 
fogyasztani.

3. Reggelizz egészségesen
A tápláló és egészséges reg-

geli a fogyás egyik kulcspont-
ja: ha péksüteményekkel eszed 
tele magad, egész nap éhes le-
szel, amennyiben viszont fehér-

jében és rostban gazdag gyü-
mölcsöket, gabonaféléket és 
tejtermékeket fogyasztasz, a 
nap folyamán sokkal keveseb-
bet fogsz enni.

4. Nassolj okosan
A dietetikusok szerint azok, 

akik hetente néha elengedik 
magukat, és elfogyasztanak 
egy-egy szelet csokoládét, sok-
kal eredményesebbek a fogyás-
ban, mint azok, akik folyama-
tosan ellenállnak az édességek-
nek. Csupán arra kell figyel-
ned, hogy a nassolás ellenére 
ugyanúgy tartsd az étrendedet, 
mint előtte!

5. Étkezz otthon
Az otthon elkészített ételek 

60%-kal kevesebb sót és zsírt 
tartalmaznak, mint a kifőzdében 
vagy a boltban vásárolt meleg éte-
lek. Mi épp ezért ajánljuk, hogy 

hétvégenként készíts össze pár 
olyan menüt, melyet csak ebéd 
előtt fel kell melegítened – így 
nemcsak a sorban állást és a 
pénztárcádat kíméled meg, ha-
nem az alakodat is!

6. Egyél lassan
Mielőtt pillanatok alatt el-

fogyasztanád a menüdet, las-
síts le! Gyönyörködj a tálalás-
ban, szívd be az étel illatát és 

forgasd meg a villádat a tányé-
rodban: az evés végtére is ku-
lináris élmény, a kínai orvoslás 
felemelkedése óta pedig külö-
nösen népszerű lett lassú étke-
zés gyakorlása.

7. Mozogj sokat
Iktass be 10 perces moz-

gásokat a napodba! Különö-
sen hatásos lehet egy kis séta, 
vagy egy pár perces gyakor-
latsor, ha ülő munkát végzel, 
de autó vagy tömegközlekedés 
helyett is választhatod a bica-
jozást; liftezés helyett pedig a 
sétálást. Ezek a kis mozgások 
nagy változást fognak hozni a 
fogyókúrádba.

8. Haladj lassan
A fogyókúrát a legtöbben ott 

rontják el, hogy elérhetetlen célt 
tűznek ki maguk elé: ne akarj le-
dobni 5 kilót egy hét alatt, ahogy 
két teljes ruhamérettől se akarj 
megszabadulni egy hónap alatt. 
Az eredményes fogyókúrához 
idő kell, melyet nem szabad si-
ettetni!

9. Aludj eleget
Csak kevesen tudják, hogy 

a fogyás nemcsak az edzésen 
és a diétán, hanem a jó alvá-
son is múlik. Egy friss kuta-
tás szerint azok, akik naponta 
legalább 8 órát alszanak, több 
kilótól képesek megszabadul-
ni, mint a kevesebbet pihenők. 
Ez nagy valószínűséggel az al-
vás közben termelődő ghrelin 
és leptin nevű hormonok miatt 
lehetséges, melyek nagy befo-
lyással vannak az étvágyunkra 
és az éhségérzetre.
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A tragikus eset július 2-án az esti órák-
ban történt Munkácson a Turjanica ut-
cában.

A Kárpátaljai Megyei Rendőrkapitány-
ságon arról nyilatkoztak a mukachevo.

Áramütés végzett egy 20 éves nagybakosi 
fiúval Munkácson

net hírportálnak, hogy a fiúk az interne-
tes kábelt húzták be. A 20 éves nagybakosi 
illetőségű fiú hozzáért egy fémlemezhez, 
amely, mint kiderült, áram alatt volt. Saj-
nos a fiatal fiú az áramütés miatt meghalt.

A furcsa eset Ungváron történt.
A Szobránc utcában egy beteg ki-

ugrott az őt szállító mentőautóból, és 
megpróbált magának testi sérülése-
ket okozni, ráugorva egy kerítés éles 
részeire. Ebben az időben épp a jár-
mű mellett hajtott el a járőrrendőrség 
egyik szolgálati autója. Olha Martin és 
Marjan Pavlisinec rendőrhadnagy azon-

Kiugrott egy páciens a mentőautóból
nal megállt, és az eset helyszínére si-
etett. A járókelők segítségével sikerült 
leemelni a férfit a kerítésről. A gyors 
beavatkozásnak köszönhetően elhárí-
tották az életveszélyt.

A mentősök elsősegélyben részesítet-
ték a férfit, majd folytatták útjukat, és az 
illető személyt kórházba szállították, írja 
a pmg.ua.

Július 4-én a rendőrség munkatársai le-
tartóztattak egy 22 éves nőt, aki futta-
tással foglalkozott.

A rendőrök megállapították, hogy a 
beregszászi nő egy beregszászi járási la-
kossal hozta össze a 25 éves női ismerő-
sét, aki pénzért cserében intim szolgálta-
tásokat nyújtott volna a férfinak. A meg-
állapodás szerinti összeg körülbelül 2000 

Beregszászi fiatal nő futtatta ismerősét 
Munkácson

hrivnya volt. A szervező Munkács egyik 
szállodájában rendezte meg a találkozást.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
302. cikkelye (örömlányok futtatása) ér-
telmében az ügyben eljárást indítottak. 
A cikkely szankciója akár öt évig terje-
dő szabadságvesztést ír elő – olvashatjuk 
a Kárpátaljai Megyei Rendőrkapitányság 
hivatalos honlapján.

Július 2-án éjjel 3 óra körül a rend-
őrségen bejelentést tett egy királyhá-
zai (Korolevo) lakos, aki elmondta, 
hogy megsebesítették a fiát, számol be 
a pmg.ua.

A rendőrök megállapították, hogy a sé-
rülést megelőzően a 22 éves sértett és egy 
17 éves ismerőse között konfliktus alakult 

Véres konfliktus Királyházán
ki italozás közben. A vita hevében a fiata-
labbik, úgyszintén helyi lakos éles tárgy-
gyal gyomortájékon ütötte az előzőt. A fiú 
olyan súlyosan megsebesült, hogy a járá-
si kórház intenzív osztályára szállították.

Az ügyben bűnvádi eljárást indított a 
rendőrség, a 17 éves támadót őrizetbe vet-
ték, tart a nyomozás.

Június 23-án Ungváron egy 1991-es 
születésű fiatal beúszott az üzem-
vízcsatornába, s nem tért vissza a tár-
sasághoz, akikkel piknikezett.

A társaság azonnal értesítette a 

Csaknem egy hétig keresték egy férfi holttestét 
Kárpátalján

mentőalakulatot, azonban az illetéke-
sek csaknem egy hétig keresték a fia-
talember holttestét. Végül június 28-án 
bukkantak rá az Ung folyóban, írja a 
mukachevo.net

A tragikus eset június 26-án történt a 
Szolyvai járásban.

Hársfalván (Nelipino) június 26-án 
22 óra 40 perckor egy Hyundai Getz tí-
pusú gépkocsival elütöttek egy helyi la-
kost, aki kerékpáron közlekedett. Az 59 

Kiskorú gázolt halálra egy kerékpárost
éves nő belehalt a sérüléseibe. A hely-
színre kiérkezett rendőrök megállapítot-
ták, hogy a gépkocsit egy 17 éves he-
lyi fiú vezette, aki nem volt ittas, írja 
a 0312.ua.

Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak.

A felháborító eset, amelyről azonnal 
értesítették a rendőrséget, vasárnap 17 
óra körül Ungváron történt.

A telefonáló elmondta, hogy az 
Állomás utcában ismeretlen szemé-
lyek rabolták ki. Két fiatal odarohant 
hozzá, amikor épp felvette a kész-

Pénzfelvétel után raboltak ki egy idős férfit
pénzt az egyik bankautomatából, ki-
kapták a kezéből a pénzt és elrohan-
tak. A károsult részletes leírást adott 
a tettesekről.

A járőrök rövid időn belül a közelben 
azonosították a két kiskorú elkövetőt, ol-
vasható a 0312.ua-n.

Két Sri Lanka-i állampolgárt tartóztat-
tak le a Nagybereznai járásban, írja a 
mukachevo.net. Az illegális bevándor-
lókról az egyik helyi személy értesítet-
te a hatóságokat.

A csapi határőregység sajtószolgá-

Egy migránscsoport GPS-szel akart 
Franciaországba jutni

latának közleményében azt olvashat-
juk, hogy a két migráns egy GPS se-
gítségével próbált meg Franciaország-
ba jutni. A férfiakat a határőregység ki-
rendeltségére szállították, az ügyben el-
járást indítottak.

A tragikus eset a Beregszászi járásban, 
Gáton történt.

A 2007-es születésű fiú előzőleg szólt 
a szüleinek, hogy fürödni megy, de sajnos 
nem tért vissza. A mukachevo.net hírpor-

Vízbe fulladt egy 13 éves fiú
tál a saját rendőrségi forrásaiból megtudta, 
hogy a Mérce csatornában a fiú holttesté-
re testvére talált rá a halászokkal. 

Az illetékes hatóságok vizsgálják a 
tragikus eset körülményeit.

Az ukrán élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 29. fordulója rangadójának, a 
Dinamo Kijev – Sahtar Donyeck der-
binek már csak a fővárosiak részéről 
volt tétje, hiszen a zsinórban negyedszer 
bajnok donyeckiek már fordulókkal ez-
előtt bebiztosították újabb elsőségüket.

Az első félidőben előbb Sztepanyuk, 
majd Konopljanka révén már kétgó-
los előnyre tettek szert a vendégek, de 
Olekszij Mihajlicsenko együttese nem 
adta fel, és fordulás után előbb Verbics 
szépített, majd de Pena egalizálta az állást.

Az utolsó szó még-
is a Sahtaré volt, a na-
rancssárga-feketék 
francia légiósa, Alan 
Patric a hajrában meg-
szerezte a győztes ta-
lálatot.

Mindez azt jelen-
ti, hogy három fordu-
lóval a bajnokság vége 
előtt az utcahosszal 
vezető Sahtar mögött 
a Gyeszna–Dinamo–
Zorja hármas közt to-
vábbra is teljesen nyílt a 
csata az érmes helyekért.

E r e d m é n y e k : 
Dinamo Kijev – Sahtar Donyeck 2-3, 
Gyeszna Csernyihiv – Kolosz Kovalivka 
5-1, Zorja Luhanszk – Olekszandrija 2-2, 
FK Lviv – Vorszkla Poltava 2-2, Olimpik 
Donyeck – Dnyipro 0-2.

A Sahtar 75 ponttal áll az élen, a 
Gyesznának és a Dinamónak 55, a 
Zorjának 54 pontja van.

***
Az ukrán másodosztályú labdarúgó-

Idén először nyert a Minaji FC

Rangadót vesztett a Dinamo – 
veszélyben a 2. hely…

bajnokság 22. fordulójában a Minaj FC 
2-1-re nyert az Odessza megyei Balkani 
Zorja vendégeként. Ez volt a kárpátaljai 
klub első győzelme a koronavírus-jár-
vány miatti karantén feloldása óta, mi-
vel eddig egy vereség és egy döntetlen 
volt az Ungvár melletti együttes bajno-
ki mérlege.

Oszipcsuk révén a vendégek szerez-
ték meg a vezetést a 44. percben, amit a 
csereként pályára lépő Gogola már kettő-
re növelt a 84. minutumban. A házigazdák 
Tropanec révén szépítettek a 93. percben.

A minajiak legfőbb riválisai közül a 
Metaliszt, az Inhulec és az Agrobiznesz 
is győzni tudott, így továbbra is nagyon 
szoros az élmezőny.

A bajnokságban a Meatliszt Harkiv ve-
zet 44 ponttal, Minaj FC az 5. helyet fog-
lalja el 41 ponttal.

A hétvégén esedékes 23. fordulóban 
Vaszil Kobin együttese éppen a listave-
zető harkivieket látja vendégül.

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) 
szerdán elkészítette a női és a férfi Bajno-
kok Ligája 2020–2021-es kiírásának cso-
portbeosztását. A hölgyeknél azóta már 
a mérkőzések sorrendje is ismertté vált: 
a címvédő Győri Audi ETO KC és az 
FTC-Rail Cargo Hungaria is orosz ellen-
féllel küzd meg a szeptemberi nyitányon.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LI-
GÁJA, 2020–2021 A-CSOPORT: Metz 
Handball (francia), Rosztov-Don (orosz), 
Vipers Kristiansand (norvég), Team Esbjerg 
(dán), FTC-RAIL CARGO HUNGARIA, 
CSM Bucuresti (román), SG BBM 
Bietigheim (német), Krim Ljubljana (szlovén) 
B-CSOPORT: SCM Ramnicu Valcea (ro-
mán), GYŐRI AUDI ETO KC, Buducsnoszt 
Podgorica (montenegrói), Borussia 
Dortmund (német), CSZKA Moszkva 
(orosz), Brest (francia), Odense Handbold 
(dán), Podravka Koprivnica (horvát)

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK 
LIGÁJA, 2020–2021 A-CSOPORT

1. forduló, szeptember 12-13.: FTC-
Rail Cargo Hungaria–Rosztov-Don (orosz)

2. forduló, szeptember 19-20.: Vipers 
Kristiansand (norvég)–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

3. forduló, szeptember 26-27.: FTC-
Rail Cargo Hungaria–Metz Handball 
(francia)

4. forduló, október 10-11.: Team 
Esbjerg (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria

5. forduló, október 17-18.: CSM 
Bucuresti (román)–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

6. forduló, október 24-25.: FTC-Rail 
Cargo Hungaria–Krim Ljubljana (szlovén)

7. forduló, november 7-8.: FTC-Rail Cargo 
Hungaria–SG BBM Bietigheim (német)

8. forduló, november 14-15.: SG BBM 
Bietigheim (német)–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

9. forduló, november 21-22.: Krim 
Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

Orosz ellenfelekkel kezd a Győr és a Fradi is
10. forduló, január 9-10.: FTC-Rail 

Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román)
11. forduló, január 16-17.: FTC-Rail 

Cargo Hungaria–Team Esbjerg (dán)
12. forduló, január 23-24.: Metz 

Handball (francia)–FTC-Rail Cargo 
Hungaria

13. forduló, február 6-7.: FTC-Rail 
Cargo Hungaria–Vipers Kristiansand 
(norvég)

14. forduló, február 13-14.: Rosztov-
Don (orosz)–FTC-Rail Cargo Hungaria 
B-CSOPORT

1. forduló, szeptember 12-13.: CSZKA 
Moszkva (orosz)–Győri Audi ETO KC

2. forduló, szeptember 19-20.: Győri Audi 
ETO KC–Podravka Koprivnica (horvát)

3. forduló, szeptember 26-27.: Brest 
(francia)–Győri Audi ETO KC

4. forduló, október 10-11.: Győri Audi 
ETO KC–Odense Handbold (Ddán)

5. forduló, október 17-18.: Győri Audi 
ETO KC–SCM Ramnicu Valcea (román)

6 .  f o r d u l ó ,  o k t ó b e r  2 4 -
25.: Buducsnoszt Podgorica (monteneg-
rói)–Győri Audi ETO KC

7. forduló, november 7-8.: Borussia 
Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC

8. forduló, november 14-15.: Győri Audi 
ETO KC–Borussia Dortmund (német)

9. forduló, november 21-22.: Győri 
Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica 
(montenegrói)

10. forduló, január 9-10.: SCM 
Ramnicu Valcea (román)–Győri Audi 
ETO KC

11. forduló, január 16-17.: Odense 
Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC

12. forduló, január 23-24.: Győri Audi 
ETO KC–Brest (francia)

13. forduló, február 6-7.: Podravka 
Koprivnica (horvát)–Győri Audi ETO KC

14. forduló, február 13-14.: Győri 
Audi ETO KC–CSZKA Moszkva (orosz)
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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.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

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

oldalunkon is!

Hirdessen!
066-2850283

Ház eladó

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

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

Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
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 el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generá-
ció számára is alkalmas: 
a kövezett udvaron egy 
másik, 50 m2-es ház is ta-
lálható. Irányár: 35 000 
f.e. Viber: 050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba 
és egy konyha. Tartozik hoz-
zá 13 ár földterület. 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. 
Beregszászban a Munká-
csi út 95. szám alatt kertes 
ház eladó. Tel: 095-6511923, 
066-6130064. 

Lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás sa-
ját fűtéssel Beregszász-
ban a Lónyai 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. 

Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 

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. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 
Síremlékek tisztítása, felújí-
tása, sírok ápolása, karban-
tartása Beregszászban. Mob.: 
066-5148589. 
Temetőben sírok karbantar-
tását vállalom Beregszászban 
és környékén 200 hrivnyától. 
Mob.: 095-5546133. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
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 
Kár pátinfo 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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére 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. 
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. 

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

Gyakorlattal rendelkező 
varrónőket keresek ruhák 
javításához, új ruhadarab-
ok elkészítéséhez, szőrmék 
varrásához, javításához saját 
varrógéppel főállásban, tel-
jes 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. 

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 köldökös 
eke, UDA-4,5-es nehéz tár-
csa, Quivogne - 6 méteres ne-
héz tárcsa, és Unimat - 8,4-es 
magházkészítő kultivátor. 
Ár megegyezés szerint. 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

Jól tejelő kecskék és kecs-
ketej eladó. Telefon: 066-
4777302, 099-2962979. 

Háziállatok

Kutyakölykök ingyen elvi-
hetők. Mob.: 063-9270861.
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Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

Felhívás a 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

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



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
július 8.14

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!

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

Beregsomban július 5-én ünnepelte 
80. születésnapját

Nagy Benjámin.
Ebből az alkalomból köszönti őt fia, 
József és családja, valamint unokái.

„Drága édesapám, drága nagy-
apánk, családunk kincse, ennyi sok 
szeretet senkiben nin-
csen. Áldja meg az Is-

ten szívedet, lelkedet, mert szeretettel óvtál 
bennünket. Drága két kezed gyógyított, meg-
védett, és imába foglaltál minden este minket. 

Hálával tartozunk és sok-sok szeretettel, mi 
érted imádkozunk összetett kezekkel.”

Nagybégányban július 4-én ünnepelte 
10. születésnapját

Minka Lívia-Dominika.
Ebből az alkalomból köszönti őt anya, 

apa, mami és kis tesója, 
Atiska.

„A nap ma olyan fényesen 
ragyog, ma mindenki azt 

suttogja: boldog születésnapot! És azok, akik na-
gyon szeretnek, még sok ilyen szép napot 

kívánnak neked!”

Ez a hét nagyon pozi-
tív Önnek, mert lehe-
tőséget biztosít szak-
mai tervei előterjesz-

tésére és számos egyéb hét-
köznapi kihívás könnyű elvég-
zésére. Az ezen a héten kiala-
kult kapcsolatok jelentős sze-
repet játszanak, mivel megol-
dásokat fognak kínálni azokra 
a gondokra, amelyek az utóbbi 
időben zavarták Önt. Viszont a 
szerelmi életben egész héten jó 
hangulat fog uralkodni.

Ez a hét nagyon ked-
vező lesz, mivel a 
csillagok támogat-
ni fogják. Itt az ide-

je, hogy új vállalkozásokba 
kezdjen vagy megvalósítsa a 
meglévő terveit. Most meg-
teheti, kipróbálhatja azokat 
a dolgokat, amelyeket régóta 
szeretne. Emellett lehetősé-
ge lesz Önhöz hasonló embe-
rekkel megismerkedni. Néhá-
nyan segíthetnek a személyes 
vagy szakmai törekvéseiben.

Ez a hét megterem-
ti a cselekvésre al-
kalmas feltételeket. 

Ezen a héten lehetősége nyí-
lik arra, hogy foglalkozzon a 
sürgős problémákkal, ame-
lyek azonnali megoldást igé-
nyelnek. A nehézségek elle-
nére képes lesz legyőzni az 
akadályokat. A még függő-
ben lévő kérdésekre a hét 
vége felé megoldást talál, és 
kifejezetten motiválni fog-
ja magát!

Jól alakul ez a hét 
mindaddig, amíg el-
kerüli a rejtett csap-

dákat. A pozitív energiák se-
gítenek elérni céljait, amely-
lyel megalapozhatja a jövőjét. 
Itt az ideje, hogy megvalósít-
sa a terveit, amelyeken jó ide-
je gondolkodik. Ha megteszi 
a megfelelő lépéseket anél-
kül, hogy kockáztatna vagy 
kapkodna, sikerrel fog járni. 
Emellett magánélete pozitív 
fázison megy keresztül.

Ezen a héten késleke-
dést tapasztalhat. Nem-
csak azért, mert valóban 

mindenhonnan elkésik, hanem 
mert semmi sem készül el idő-
ben, nem kap választ akkor, ami-
kor kellene és emiatt olyan érzé-
se lehet, mintha folyamatosan 
feltartanák. Emiatt kissé csaló-
dottnak és feszültnek fogja érez-
ni magát. Bánjon velük ragasz-
kodó módon, és ne érintse meg 
a hangulata. A hét vége viszont 
nagyon pozitív fordulatot vesz!

Ez a hét messze nem 
lesz egyhangú. Kel-
lemes és kellemet-

len fordulatok egyaránt érik. 
Igyekezzen a jó dolgokat 
meglátni, amelyeket az élet 
hoz Önnek, és ne azokra a 
dolgokra összpontosítson, 
amelyek hiányoznak, vagy 
amik szomorúsággal töltik 
el. Találkozzon a barátaival, 
mert a megfelelő személyek 
mellett sokkal motiváltabb és 
derűsebb lenne a hangulata.

Ezen a héten több ter-
vét is sikerül megva-
lósítania. Ugyanakkor 
lehetősége lesz arra, 

hogy gondoskodjon a követ-
kező lépéseiről. Legyen óva-
tos és aprólékos, és ne bízzon 
semmit a véletlenre. Erőfeszí-
tései megjutalmazódnak, és 
mindennel zökkenőmentesen 
és könnyedén halad előre. Ám 
a héten akadhat egy-két csalá-
di zűr, amit főleg Önnek kell 
majd orvosolnia.

Kemény hétnek tűnik 
ez a mostani, ugyan-
is a nehézségek még 
nagyobbak lesznek, 

anyagi vagy akár magán-
életi szinten. Viszont bará-
taitól rengeteg támogatást 
fog kapni, és könnyebben 
viseli el a csapásokat. Tölt-
sön több időt velük, mert a 
segítségükkel oldódik a ma-
gában lévő feszültség. A hét-
vége már megkönnyebbülést 
hoz Önnek!

Ezen a héten lesz elég 
ereje és bátorsága a 
terveinek megvalósí-
tására. Képes lesz ki-

kövezni önmagának a siker-
hez felé vezető utat. A kezében 
lévő hatalom felbecsülhetetlen 
fegyver lesz, amely segít elérni 
céljait. A hétfő biztosítja a leg-
jobb feltételeket ahhoz, hogy 
belevágjon céljai megvalósí-
tásába. Ráadásul néhány meg-
bízható ember jelentős segítsé-
get nyújt majd Önnek.

Ez a hét nagyon po-
zitív lesz Önnek, már 
csak azért is, mert el-

uralkodik magán az optimiz-
mus és a remény, amelyek nagy 
hatalmat adnak a tervei elő-
mozdításához. Ráadásul pozi-
tív változásokat tapasztal élete 
fejleményeivel kapcsolatban, 
ami pozitív érzelmek soroza-
tát eredményezi. Megtervezhet 
egy új vállalkozást és a csilla-
gok megadják a kezdő löketet 
az első lépések megtételéhez.

Mostanában túl sokat 
foglalkozott mások 
gondjaival, életével és 

túl keveset a sajátjával. Hir-
telen arra döbbenhet rá, hogy 
kiégett, netán bajban van. Né-
hány napig úgy tűnhet, hogy 
az alagút végén nincs fény, de 
a dolgok javulni fognak a hét 
folyamán. Sokat segít majd az, 
hogy csodálatos időt tölt sze-
retteivel és barátaival, akik ré-
vén félreteheti az összes dol-
got, ami aggasztja Önt.

Legyen bátor és 
küzdje le azokaz az 
akadályokat, ame-

lyek megnehezítik az életét! 
A megoldások könnyebbek 
lesznek, mint gondolná, ezért 
ne féljen és ne essen kétség-
be. Tegyen meg minden szük-
séges lépést annak érdeké-
ben, hogy előmozdítsa a po-
zitív változásokat! De kerülje 
el kedden a nagy kockázato-
kat, még akkor is, ha úgy érzi, 
nem lehet probléma belőlük!
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Fürdőolaj kisokos: hogyan használjuk 
őket helyesen?

10 ok, hogy miért fogyassz 
tojást minden reggel

A bőrünk van a legjobban kitéve a termé-
szet szélsőségeinek. Nyáron a napsütésnek 
és a melegnek, télen a hidegnek és a szél-
nek, ezért különösen fontos, hogy megfe-
lelő gonddal ápoljuk, védjük ezt az érzé-
keny, ám annál sérülékenyebb testrészt.

 Ki ne vágyna egy nehéz nap után egy kényeztető für-
dőre, mellyel nem csak a bőrünket, de a lelkünket is ápolni 
tudjuk egyszerre? Ezért ma már sokan előszeretettel hasz-
náljuk a mindennapi életünk során, akár egy fáradságos, 
hosszú munkanap után a természet adta csodákat, és für-
dővizünkbe különféle olajokat, ásványi sókat teszünk. A 
fürdőolaj legjobb tulajdonsága, hogy ápolja és mélyen hid-
ratálja a bőrt, ráadásul nagyszerűen kiegyenlíti a víz szárí-
tó hatását is. Ha vízbe tesszük, sokkal könnyebben felszí-
vódik a bőrbe, már csak azért is, mert a hő hatására meg-
nyílnak a bőrpórusaink. 

Ha szeretné, hogy a bőre ragyogjon, tartson be néhány 
egyszerű szabályt, és kényeztesse magát egy tápláló, hid-
ratáló fürdőolajjal!

Ilyenkor felmerül a kérdés: mikor, milyen fürdőolajat 
használjunk a legjobb eredmény eléréséhez?

1. Fontos megtudnunk milyen a bőrtípusunk (száraz, 
zsíros), érdemes kozmetikus vagy bőrgyógyász vélemé-
nyét megkérdezni

2. Vannak gyógyvíz típusok melyek valamely alap és 
krónikus betegségben szenvedőknek nem ajánlottak. Ilyen 
esetekben mindig kérjük ki kezelőorvosunk, gyógyszeré-

szük véleményét!
3. Különböző életszakaszokban a szervezet különféle 

hormonokat termel, illetve már nem termel, ezért különb-
séget kell tenni korcsoportok, illetve fiatal felnőtt korban 
nemek szerint is:

▪ újszülött, csecsemő, kisgyermek 
▪ tinédzser
▪ fiatal felnőtt
▪ felnőtt
▪  idős
4. Milyen évszakban veszik a fürdőt:
▪ nyáron hűsítőt 
▪ télen inkább melengetőt, lazítót 
5. Milyen hangulatot szeretnének elérni:
▪ élénkítő (frissek és energetikusabbak, koncentráltab-

bak leszünk)
▪ izomlazító, nyugtató (segíti a vér áramlását és eny-

híti a fájdalmat)
▪ relaxáló (csökkenti a stresszt, kissé álmosító hatású, 

ezért elalvás előtt ajánlott)
▪ meditáció (segíti az ellazulást, koncentrálást)
▪ szerelmes (örömöt és meghittséget teremt, felébreszti 

a szenvedélyt).
Fontos szabály, melyet érdemes betartani, ha fürdőola-

jos fürdőt készítünk:
▪ Nagyon fontos, hogy csak azért, mert egy illóolajnak 

jó az illata, ne használjuk azonnal a fürdőzéshez, előbb néz-
zünk utána, hogy mihez ajánlják. Mivel az illóolajok na-
gyon különbözőek, előfordulhat, hogy irritálni kezdi a bő-
rünket, vagy a nyálkahártyánkat, nagy koncentrátumban 
pedig komoly hámsérülést, allergiás reakciót is okozhatnak.

▪ Ne tegyük bele a vízbe az illóolajat, amíg a csapból 
folyik a víz, mert a meleg víz hatására kicsapódik az olaj és 
csak az illatát fogjuk érezni a levegőben, többi hatása nem 
fog érvényesülni a fürdővízben, illetve az illóolaj cseppek 
rátapadnak a bőrünkre és égető, irritáló érzést okoznak.

▪ Illóolajokat először mindig keverjük össze úgyneve-
zett hordozó olajjal, például kókusz, olíva, vagy naprafor-
gó olajjal. Egy fürdőhöz elegendő 12 csepp illóolaj, amit 
keverjünk el egy evőkanálnyi (körülbelül 15 ml) hordozó 
olajjal, így az illóolajak fel tudnak oldódni a vízben és ké-
pesek lesznek kifejteni hatásukat. Mielőtt beülünk a kád-
ba, keverjük össze kezünkkel a vizet, így eloszlik a vízbe 
csepegtetett illóolaj. 

Ezeket az olajokat ne használjuk fürdőzéskor még ak-
kor sem, ha egyébként párologtatva számtalan jótékony 
hatása ismert:

▪ fahéj, szegfűszeg, oregano, borsikafű, fodormenta, 
kakukkfű és fajdbogyó.

Ezek az illóolajok, azok, amiket bátran használhatunk 
fürdéshez, mert jót tesz a bőrnek: 

▪ levendula, kamilla és rózsa.
A fürdőolajok nem csak bőrünk felső rétegére és lelki 

állapotunkra vannak jó hatással. Előszeretettel és hatéko-
nyan alkalmazzák a gyógyászatban is az olajos fürdőket. 
Ezekben az esetekben klinikai kutatásokkal keresték a vá-
laszt arra, hogy az olajok be tudnak-e szívódni a bőrbe, il-
letve annak felső illetve alsóbb rétegeibe, hogy ott fejtsék 
ki jótékony hatásukat. Előszeretettel használják wellness 
szállodák képzett terapeutái különböző olajos kezelések-
hez, melyeket illóolajos fürdővel zárnak le. Magyarorszá-
gon is egyre elterjedtebb a szauna használata, mikor is a 
bőr pólusai a meleg hatására kinyílnak, ezáltal nem csak a 
szervezetben lévő méreganyagok távozhatnak könnyedén, 
de ugyanilyen egyszerűen bemasszírozhatóak a különböző 
jótékony hatású olajok, ásványi anyagok is.

Eddig klinikailag tesztelt, illetve boltokban, drogériák-

ban vásárolható, természetes alapanyagú gyógynövények-
ből készült olajokról tettünk említést.

De mi a helyzet a nyersolajjal? 
Orvosi intézmények a világ számos pontján a mai na-

pig használnak különböző nyersolajos fürdőket. Ez azért 
is érdekes, mert köztudott, hogy a nyers olaj rákkeltő és a 
vörös vértestekre sincs jótékony hatással. Azerbajdzsánban 
viszont ezt másként gondolják. Évtizedek óta használnak 
egy speciális nyersolaj keveréket gyógykezelések alkalmá-
val, melynek fő alkotórésze egy molyírtó fő alkotórésze-
ként ismeretes hazánkban. Kádfürdős kezelések alkalmá-
val 50 %-ban használják a naftalin nevű szénhidrogént a 
fennmaradó részt pedig egyéb kőolajszármazékok alkotják. 
A nyersolajos kúrákat alkalmazó gyógyászati centrumok 
langyosra melegítik az olajos fürdőt és az általában gyul-
ladásos megbetegedésben szenvedő betegek 10 perces für-
dőt vesznek. Az ilyen típusú olajos fürdőt javasolják ízüle-
ti fájdalmak, pikkelysömör, ekcéma és felfekvések keze-
lésére. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az udvaron 
Jockey Ewing-hoz hasonló módszerekkel fúrt kútból fel-
törő nyersolajat ezentúl gyógyászati célra használja a ked-
ves Olvasó! Csak és kizárólag orvosi felügyelet mellett al-
kalmazható ez a módszer!

Miután testünk, lelkünk felfrissült és gyógyultan, üdén 
adjuk át magukat a relaxációs pihenésnek, érdemes betarta-
ni a szakemberek hasznos tanácsait, miszerint minden für-
dőzés után érdemes valamilyen kozmetikai terméket, kré-
met, testápolót, gyógybalzsamot használni, ugyanez vonat-
kozik a gyógyhatású CBD olajra is, még akkor is, ha az nem 
számít szigorúan az illóolajok közé. Hiszen a CBD olajnak 
az egyik legfontosabb előnye az, hogy az emberi szerve-
zetben zajló biológiai folyamatok széles spektrumát befo-
lyásolva (az ún. endokannabinoid szabályozó rendszeren 
keresztül) támogatja az emberi test azon biológiai törekvé-
sét, hogy kiegyensúlyozottan tudjon működni.

Ha bajban vagy, hogy mit egyél reggelen-
te, ne tépelődj tovább! A válasz: tojást!
A tojás segít, hogy egészségesnek nézz ki

Már egy tojás is tartalmazza azokat az esszenciális vi-
taminokat, melyek segítenek, hogy egészségesnek érezd 
magad: az E-vitamin a szelén segítségével megvéd né-
hány krónikus megbetegedéstől. Az A-vitamin védi a bőrt, 
támogatja az immunműködést, valamint javítja a látást.

A tojás segít, hogy idős korban jó erőben légy
A tojás a legjobb összetételű fehérjével rendelke-

zik, fogyasztása fenntartja az izom funkcióit és lelassít-
ja az izomcsökkenés mértékét. A pantoténsav segít le-
bontani az ételeket, és segíti a testi sejtek energiaterme-
lését, a vas fontos szerepet játszik a vörös vérsejtek ter-
melésében és az oxigén szállításában, a cink pedig segí-
ti az immunműködést, valamint a testszövetek növeke-
dését és megújulását.

A tojás védi a látásod
A tojásban megtalálható  két antioxidáns, a lutein és a 

zeaxanthin biológiailag hatékonyabbak, mint más forrás-
ból származó hatóanyagok. Segítik a makuladegeneráció 
kialakulásának megelőzését, mely betegség időskori vak-
sághoz vezethet.

Koleszterin és a szíved
A legújabb tanulmányok szerint egészséges felnőttek 

körében a tojás nem növeli meg a szívbetegségek vagy 
a stroke kialakulásának veszélyét. A tojásevés csökkent-
heti a vérnyomást, emellett a tojás nagyszerű forrása a 
kolinnak is,  mely fontos szerepet tölt be a homocisztein 
nevű aminosav lebontásában, mely megnövelheti a szív-
betegségek kialakulásának lehetőségét.

A tojás hosszú ideig biztosítja a teltség érzetét
Egy tojást tartalmazó reggeli a telítettség érzetét 

nyújtja. Ez szerepet játszik a testsúlycsökkentés, illet-
ve a testsúly megtartásának elérésében. A tojás fehérjéi 
okozzák a hosszan tartó teltség érzetét, s ez hozzájárul 
az egészséges testsúly fenntartásához.

A tojás segít, hogy egészséges kisbabád szülessen
Már egy tojás is tartalmazza a naponta szükséges 

kolinbevitel 26%-át. A kolin szükséges a sejtek normál 
működéséhez, segít elkerülni a születési rendellenessé-
gek kialakulását, valamint segíti a magzat agyszövetei-
nek és memóriájának fejlődését.

A tojás energiát ad
A riboflavin segíti a testi sejtek energiaellátását. A 

pantoténsav segíti az elfogyasztott ételek lebontását, és 
segíti a testi sejtek energiatermelését.  A foszfor szüksé-
ges az egészséges csontok, fogak és a sejtmembránok 
számára.  A foszfor szintén nélkülözhetetlen az energia-
termelési folyamatokban.

A tojás segít, hogy „szellemes” légy
Az agyi és idegi sejtek számára elengedhetetlen a 

kolin, mely javítja az emlékezőtehetséget és az agymű-
ködést az emberi élet folyamán.

A tojás erősíti a fogakat és a csontokat
Napi egy tojás tartalmazza azokat a szükséges vita-

minokat és ásványi anyagokat, melyek ahhoz szüksége-
sek, hogy csontjaid és fogaid megfelelő kondícióban le-
gyenek. A kalcium segíti felépíteni és fenntartani az erős 
csontozatot és fogazatot.

A tojás segít a fogyásban
Egy nagy tojás csak 75 kalóriát, a napi szükséglet 

3,7%-át tartalmazza. A tojás zsírösszetétele is nagyon 
kedvező: 1,5 g telített, 1,9 g egyszeresen telítetlen és 0,7 
g többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmaz, amely össze-
tétel a legideálisabbnak vélt az emberi szervezet számára.

Reggelizz úgy, mint egy király!
Ha a szervezet működéséhez igazítjuk étkezésünket, 

akkor a reggelinek bőségesnek kell lennie, legalábbis ele-
gendő és megfelelő összetételű zsírt kell tartalmaznia. A jól 
összeválogatott ételsor ugyanis azonnal elindítja az emész-
tést, vagyis biztosítja az emésztőnedvek jó ürülését, amely 
nélkülözhetetlen az emésztőrendszer minél tökéletesebb 
működéséhez. A zsírok vagy olajok megfelelő mennyisé-
gű elfogyasztása – természetesen egyéb fontos tápanya- 
gokkal együtt – egyben biztosítja a jóllakottság érzését is, 
és nem kényszerülünk 1-2 óra múlva újból ételhez nyúlni.

E célra az egyik legjobb összetételű, amellett a leg-
gyorsabban és legkönnyebben elkészíthető étel a tojás. 
Három tojás már tartalmazza azt a mennyiségű zsírsa-
vat, amely az epét azonnali ürülésre sarkallja, ez az étel 
tehát egyedülállóan kimagaslik a többi közül az emész-
tőrendszeri működésekre gyakorolt rendkívül jó hatásá-
val, de egyben a szervezet számára szükséges számos ás-
ványi anyag és vitamin elsőrangú forrása is.
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Plusz egy vicc

2020. 27. szám meg   -
fej  tése: A kultúra a vi-
lág működéséről és 
működtetéséről szó-
ló közös tudás.   

plusz    egy vicc: ... 
minden tizedik vevő 
átesett rajta. 

Tészta: 25 dkg liszt, 6 dkg porcukor, 15 dkg vaj / margarin- csipet só, 1 to-
jás, 1-2 evőkanál hideg víz, 1 citrom reszelt héja, 1 kiskanál sütőpor

Meggyes töltelék: 60 dkg fagyos meggy, 5-6 evőkanál cukor – vagy ízlés 
szerint 1 kiskanál őrölt fahéj, 1 teáskanál citromlé, 1 tasak vaníliás puding-
por, 3, 5 dl meggylé, 2 evőkanál kekszmorzsa

Krém: 25 dkg mascarpone, 1 kis poharas tejföl, 1 tojás, 10 dkg porcukor, 
1 evőkanál étkezési keményítő

Elkészítése: A tésztához a lisztben elmorzsoljuk a vajat, majd hozzáad-
juk a sót, a porcukrot, a sütőport, a citromhéjat és a vizet, majd összegyúrjuk 
és folpackba csomagolva hűtőbe tesszük. 

A meggyet egy lábasba szórjuk, hozzáadjuk a cukrot, 1 dl vizet, a citrom-
lét, a fahéjat és addig főzzük amíg a meggyszemek össze nem esnek. Ezután 
leszűrjük, kimérünk a levéből 3 dl-t  (ha nem lenne annyi, akkor tejjel vagy víz-
zel kiegészítjük) és simára keverjük benne a pudingport. A lábasba visszatesz-
szük a meggyet, hozzáöntjük a pudingporos lét és sűrű krémmé főzzük, majd 
kb. 3-4 kanállal elveszünk belőle, amit botmixerrel pürésítünk a díszítéshez.

A sütőt 170 °C-ra előmelegítjük. A tésztával kibélelünk egy kb. 22 cm-es 
kapcsos tortaformát úgy, hogy az oldalára is kerüljön legalább 5 cm magasan, 
majd az alját villával megszurkáljuk, rászórjuk a kekszmorzsát és elsimítjuk 
rajta a kihűtött meggyes tölteléket. A krémhez a hozzávalókat simára keverjük 
és ráöntjük a meggyes részre. Kb. 50-60 percig sütjük, majd teljesen hagyjuk 
kihűlni (de legjobb egy éjszakán át). A meggypürét egy nylon zacskóba kana-
lazzuk, a sarkát egy ollóval levágjuk és tetszés szerint díszítjük vele a tortát.

Meggyes sajttorta

A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

A multimilliomos jócskán elhízott feleségét drasz-
tikus fogyókúrára fogják egy magánszanatóriumban. 
Egyik nap hatalmas csokor virágot hoz egy küldönc 
az egyik barátnőjétől, akinek levélben köszöni meg a 
kedvességét:

– Hálás köszönet a virágokért, …!

Kétbetűsek: ED, ES, IÁ, 
IK, LL, OM, SM, TE, TG, 
ZA, ZÁ, ZS.

Hárombetűsek: ALI, 
CSÁ, ELL, GER, KIM, 
NOA, ÖRS, PAZ, SSZ, 
UMA, VÁZ, ZET.

Négybetűsek: ALAN, 
ÁTÉR,  ÉLET,  GUBA, 
HÁGÓ, KELŐ, MAKI, 
ŐRÖL, SALA, SÁSD, TILA.

Ötbetűsek: AVIKO, BÁ-
LÁZ, EULER, ÉGÉSI, ÉL-
TES, GALGA, GERLE, 
GORAN, HESSE, HÜLLŐ, 
KORTY, LÁRMA, MIRZA, 
NORBI, OASIS, ÓNCSŐ, 
SAVAK, SCALA, SERTE, 
SKART, TESLA, TÓSZT, 
TRISÓ, URÁLI.

Hatbetűsek: AGGA-
TÓ, ÁRULÁS, BÉLU -
KA, EDZŐNŐ, GIDRÁN, 
JORDÁN, KÉNMÁJ, NA-
GYON, SZAVAL, SZÜLŐI, 
TURZÁS, VOLTAK.

Hétbetűsek: AMMÓ-
NIA,  FINOMAK, GÖ -
R Ö N G Y,  G R A N A D A , 
MEGÉREZ, PAVILON, 
RÁBÁMUL, RÁBUKIK, 
SELLERS, SRÁCKOR, 
TETTLEG.

Nyolcbetűsek:  ÁT-
ÁRAMLÓ, STELÁZSI.

Kilencbetűsek: HÉT-
É V E N T E ,  K I T Á G U -
L Á S ,  Ó R A S Z A L O N , 
ZALAKAROS.
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8 trükk, amitől azonnal 
csillapodik a szúnyogcsípésed
Nemcsak viszketnek, hanem nagyon fájdalmasak is! 
A következő hatásos trükkökkel viszont azonnal véget 
vethetsz a fájdalmas szúnyogcsípéseknek.

A nagy szúnyoginvá-
ziónak „köszönhetően” 
már mindenki beszerzett 
egy-két fájdalmas csípést, 
ezért mutatunk pár egy-
szerű, de nagyszerű trük-
köt arra, ha már te is tele 
vagy viszkető, piros szú-
nyogcsípésekkel!

Használj alkoholt
Friss csípés esetén önts 

egy is vattakorongra al-
koholt (vagy patikában 
is kapható sóborsszeszt), 
majd óvatosan fedd le vele 
a csípés helyét. Az alko-
hol szárítja, hűti és enyhíti 
a szúnyogcsípések fájdal-
mát és viszketését.

Alkalmazz mézet
Az antibakteriális fer-

tőtlenítő és gyulladáscsök-
kentő hatású méz igazi 
kincs sebek, feltörések és 
csípések esetén, mert hasz-
nálatával az átlagosnál ha-
marabb begyógyulnak a 
külső sérülések.

Well&Fit-tipp: A mé-
zet ne viseld kint, csak bent 
a lakásban – a nedű ugyan-
is csak még jobban vonzza 
a szúnyogokat!

Készíts pakolást 
zabtejjel

A zabtej csökkenti a 
bőr allergiás, felszínen 
lévő reakcióit, ezért min-
denképpen érdemes lemo-
sakodnod vele esténként, 
ha már téged is megettek a 
szúnyogok. A tökéletes ha-
tás érdekében hagyd meg-
száradni a bőrödön, majd 
most le 15 perc múlva!
Csökkentsd a fájdal-

mat tea filterrel

A zöld és fekete tea fil-
terek gyulladáscsökkentő 
hatása már jól ismert – töb-
bek között táskás szemek-
re és felpuffadt szemkör-
nyékre is szoktuk ajánla-
ni, most viszont a fájdal-
mas szúnyogcsípésedet is 
enyhítheti!
Készítsd bazsalikomos 

keveréket
A bazsalikomban olyan 

kémiai vegyületek találha-
tóak, melyek csökkentik a 
viszkető bőr kellemetlen-
ségeit. A gyógynövényes 
boltokban kapható bazsa-
likomolaj kiválóan meg-
felel a célnak, de az ottho-
ni bazsalikom – extra szűz 
olívaolajas keveréked is 

hatékonyan alkalmazható 
csípésekre.

Szedj természetes 
antihisztaminokat
A természetes anti-

hisztaminok (azaz az al-
lergiacsökkentő fehérjék) 
szedése szinte egyből meg-
szünteti a viszketéssel járó 
kellemetlenségeket! A leg-
jobb közülük a csalán, a 
quercetin és az ananász, 
ezért bátran törölgesd ve-
lük a bőrödet.
Kenekedj aloe verával!

A gyulladáscsökken-
tő, sebgyógyító és nyug-
tató tulajdonságokkal ren-
delkező aloe vera-t kenőcs, 
gél és folyékony spray for-
májában is megtalálhatod a 
gyógynövényboltokban, de 
a kertedbe ültetve is hűsé-
ges társad marad szúnyog-
csípések és más bőrfelületi 
sérülések alkalmakor.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. július 8.

28
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.

Mindenki által használható 
traffipax appot mutatták be

2. old..
Az ukránok közel fele tölti majd 
szabadságát otthon a karatén alatt

2. old.
Szigorítják a jogosítvány vásárlását 
akadályozó mechanizmusokat

2. old.
Szigorítják az ittas vezetésért 
kiszabható büntetéseket

 3. old.

Így gondozd az orchideát, 
hogy mindig kivirágozzon

4. old.

A németországi használtautók 
tömeges behozatala várható

3. old.
Mit tilos átalakítani egy 
tömbházban?

3. old.
Ezekre a kártevőkre készülj, ha 
muskátlit nevelsz

4. old.

6. oldal

10. oldal

Csokis-málnás 
kekszszendvics
Csokis-málnás 
kekszszendvics
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Műholdas TV-műsor
Július 13 ‒ 19.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!

Taracközi KrisztiánTaracközi Krisztián

Ne rettenj meg a befőzés-
től! Nem kell órákig a meleg 
konyhában kavargatnod-ro-
tyogtatnod a gyümölcsöt, rá-
adásul akár főzés és cukor 
nélkül is tartósíthatod.

Így főzd be idén 
a sárgabarackot

A kalciumban gazdag ételek 
fogyasztása főként a csontok 
egészsége, valamint a csont-
ritkulás megelőzése miatt lé-
nyeges, ugyanakkor kutatások 
kimutatták, hogy az ásványi 
anyag a pluszkilók elleni harc-
ban, valamint a testzsír lebon-
tásában is szerepet játszik. 

Hogyan és miért segíti a 
kalcium a fogyást?


