Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!
Index 08776

Matracokat kapott a kórház
és az elmegyógyintézet

Ha az Isten velünk,
kicsoda ellenünk?

Legyen Ön is a partnerünk!
6. oldal

Gyorsételek, barátságos
kiszolgálás

4. oldal

2. oldal

Ismét mérgezett az
Agro-Lucski

3. oldal

2020. július 22. • XXIV. évfolyam, 30. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Takarmánymeszet a
jércéknek!

Néma koszorúzás és
főhajtás
A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékeztek

A

Kárpátaljai Református Egyház
(KRE) Diakóniai Központja évek óta segítséget nyújt a Beregszászi
Járási Kórháznak, il-

letve több egészségügyi
intézménynek. A közelmúltban matracokra érkezett igény.
Folytatás a 2. oldalon

A vöröshagyma
felszedése

A

Tiszaújlak határában 1989-ben
– a kuruc csapatok 1703. július 14-én, a
Tiszaújlak–Tiszabecs révnél vívott első győztes csatájának emlékére – felállított turulmadaras emlékmű az elmúlt évtizedek

Részletek a 6. oldalon
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során igazi zarándokhellyé
vált. Minden év július derekán több százan zarándokolnak el ide, hogy felelevenítsék a kurucok első győztes csatáját, megidézzék a dicső elődök szellemét, továbbá, hogy elemezzék a kárpátaljai magyarság jelen-

legi helyzetét és kijelöljék a
jövő legfontosabb feladatait. A koronavírus helyzet miatt idén nem lehetett tömegrendezvényt szervezni, így a
kárpátaljai magyarság érdekvédelmi szervezeteinek
irányítói, aktivistái, illetve
Magyarország ungvári és be-

Lila álmok

Levendulaliget Nagydobronyban

regszászi külképviseleteinek vezetői, munkatársai
több helyszínen is néma
főhajtással és koszorúzással emlékeztek II. Rákóczi
Ferencre, illetve az általa
vezetett 1703-1711-es szabadságharcra.
Folytatás a 3. oldalon

A

legtöbb magyar embernek, ha a levenduláról van szó, elsőként Tihany jut eszébe, s
megpróbál egyszer eljutni oda, hogy megcsodálja a gyönyörű lila, mes�szire illatozó levendulamezőt. Nos, ezentúl nem
kell ilyen messzire menni. Idén már tömegek keresték fel a Perecsenyi
járásban több hektáron
elterülő levendulaültetvényt, és sokan látogattak el a nagydobronyi
Herceghék kertjébe, ahol
egy csokor illatos virág
megvásárlása fejében sétálhattak, gyönyörködhettek, fotózkodhattak
a teljes pompájában virágzó levendulaligetben.
– Mióta foglalkoznak
levendulatermesztéssel?
– kérdeztük a látogatókat
fogadó Hercegh Diánát.
Folytatás az 5. oldalon
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Még mindig a COVID-19 a téma

A legalacsonyabb mutatóval
rendelkező járás ,,titka”

Nagyjából három hónapig tartott a koronavírus-járvány iránti
általános aggodalom és a fertőzéstől való félszség-érzet, az az állapot, amikor a legtöbben még úgy keltek fel, hogy hálát adtak
a jó Istennek, netán a sorsnak, hogy nem kapták el a betegséget.
Az utóbbi hetekben azonban – miközben Ukrajnában is tombol
a járvány – a világhálón egyre inkább elterjed az az általános
vélemény, miszerint nincs mitől tartanunk, egyáltalán nem kell
maszkot hordanunk, mindez csak egy nagy kamu…
Az egészségügyben dolgo- gyék el, nincs olyan, hogy rábezó szakemberként különösen ér- szélik az embereket arra, és fizékenyen érintenek az olyan be- zetnek is érte, hogy bevállalják
jegyzések és hozzászólások, mi- a COVID-19 betegséget, hiszen
szerint ,,pénzért veszik meg” az ilyen esetek – amellett, hogy
a koronavírusos-betegeket, és komoly lefolyásúak is lehetnek –
hogy az orvosoknak és a poli- rengeteg adminisztrációs munkátikusoknak köszönhetjük a vi- val, a kontaktusok felkutatásával
lágrend felborulását. Bevallom és kivizsgálásával járnak, és senőszintén, jómagam sem tudom, kinek sem áll érdekében, hogy a
nem tudhatom a teljes valósá- semmiből kreáljon esetet – hanggot és igazságot, de hogy mind- súlyozza Hegyes Ruszlana.
– Sokan érdeklődnek arról,
ez nem kitalálmány, nem az emberek teljes félrevezetése, abban hogy hol lehet PCR-tesztet vébiztos vagyok, mint ahogy abban geztetni, és kik jogosultak az inis, hogy jómagam bizony isme- gyenes tesztvizsgálat elvégzésére.
– Továbbra is az a helyzet,
rek olyan embereket, akik átestek
ezen a betegségen, és akik sze- hogy minden magas lázzal járó
mélyes bizonyságtételt nem vál- gyanús esetben, a tüdőgyulladáslaltak ugyan a nyilvánosság előtt, ok szűrésében, egyes műtétek előtt
de óva intenek mindenkit, aki fél- ingyenes tesztvizsgálatra jogosult
a beteg, illetve a vele kapcsolatba
vállról veszi a koronavírust.
A témával kapcsolatban két kerülő személyek. Akik csak saját
olyan szakember mondta el a vé- akaratukból, például külföldre törleményét, aki március óta a be- ténő utazásuk végett akarják mategséggel ,,fekszik és kel”, és gukat tesztelni, azoknak a legköakiknek nagy szerepük van ab- zelebb Munkácson van erre leheban, hogy megyei viszonylatban tőségük, és mindezért természetea Beregszászi járásban messze a sen fizetniük kell.
– Hogy minek tudható be
legalacsonyabbak a betegségi és
az, hogy a Beregszászi járáselhalálozási mutatók.
Hegyes Ruszlana, a járás ban messze a legalacsonyabbak
családorvosi egészségügyi in- a betegségi mutatók a többihez
tézményeinek munkáját koor- képest, egyszerű a válasz: a jó
dináló Beregszászi Alapellátá- Isten velünk volt, és talán szesi Központ főorvosa szerint az rencsénk is volt eddig – mondidőben meghozott járványügyi ja Henagyij Andrejev, a Linner
intézkedések, az egészségügy- Bertalan nevét viselő Beregszáben dolgozó szakemberek áldo- szi Járási Kórház infektológiai
zatkész munkája és az emberek osztályának vezetője. – Soviszonylagos fegyelmezett visel- kan abban reménykedtek, hogy
kedése miatt tarthatunk ott, ahol mire nyár lesz, és megjön a kátartunk, vagyis, hogy a járásban nikulai meleg, a betegség is
messze a legalacsonyabbak a jár- visszavonulót fúj, a vírus nem
terjed olyan gyorsan. Én már az
ványügyi mutatók.
– Még a járvány hazai elter- elején mondtam, hogy erre nem
jedésének kezdetén, márciusban lehet alapozni, hiszen nézzük
két alkalommal is ülésezett a leg- meg csak Olaszország, Spafontosabb teendőkkel kapcsolat- nyolország, vagy ha távolabb
ban a Beregszászi Járási Tanács megyünk, Brazília, India eseés az állami közigazgatás appará- tét, ahol még nálunknál is soktusa, felhívtuk a polgármesterek, kal melegebb van, mégis tomcsaládorvosok, szociális munká- bolt, vagy tombol a járvány. Elsok és más közszolgálatot ellátó hiszem, hogy mindenki beleszemélyek figyelmét a legfon- fáradt már a hónapok óta tartó
tosabb teendőkre, a védőeszkö- korlátozásokba, bezártságba,
zök használatának fontosságá- de egyelőre sajnos ezzel kell
ra, az általános védekezési sza- élnünk, tudomásul kell venbályokra. Biztos vagyok benne, ni, hogy ez a vírus még hónahogy mindennek nagy szerepe pokig része lesz a mindennapi
volt abban, hogy a mi járásunk- életünknek. Nem tudok mást
ban nem voltak kiugró esetek, tanácsolni, minthogy zárt hetömeges megbetegedések, mint lyiségben használjuk a szájahogyan, sajnos, körbe rajtunk maszkot, gyakrabban szellőztessünk, tartsuk be az ajánlott
szinte mindenütt.
Nem mehetek el amellett távolságokat, gyakran mossunk
sem szó nélkül, hogy köszönetet kezet, és használjunk fertőtlemondjak a különböző civil szer- nítőszert. Ez sem jelent garanvezeteknek, jótékonysági alapít- ciát arra, hogy szűkebb körványoknak – közöttük a Kárpát- nyezetünkben nem fordul elő
aljai Magyar Kulturális Szövet- megbetegedés, de ezeknek az
séget említhetem az elsők kö- óvintézkedéseknek a betartázött –, amelyek a legkorábban sa jelentősen csökkenti a fertősegítségünkre siettek, és védő- zés veszélyének a kialakulását.
Mit lehet még ezekhez hozzáeszközökkel, fertőtlenítő szerekkel látták el az egészségügyben tenni? Adjunk hálát azért, hogy
testközelből nem tapasztaltuk
dolgozókat.
Megértem, hogy időközben még meg ennek a betegségnek
elfáradtak az emberek a külön- a megjelenését, továbbra is viböző mozgáskorlátozások, be- gyázzunk magunkra, és vigyázzártság miatt, de azért az még- zunk egymásra.
Sajtó alá rendezte:
sem esik jól, hogy mindezért sokan az egészségügyben dolgoJakab Lajos,
zókat tartják felelősnek… Hig�badalói családorvos

Híreink
Magyarországi segítség a Diakóniai Központ közreműködésével

Matracokat kapott a kórház
és az elmegyógyintézet

– A Diakóniai Központ
igyekszik ebben a nehéz hely-

tott Nagy Béla, a KRE főgondnoka, a diakóniai központ igazgatója
a július 17-én megejtett átadáson.
Elmondta, hogy ezúttal 120 matra-

zetben segíteni ott, ahol arra
szükség van, viszont mi is csak
azt tudjuk átadni, amit kapunk.
Így most is azonnal továbbítottuk az igényeket a Magyarországi Református Egyház felé. Ezúttal a tornyospálcai gyülekezet
nyújtott segítő kezet – tájékozta-

cot kaptak, amelynek nagy részét
– kilencvenet – a pszichiátriai osztály veszi át. – Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani az adományozóknak, illetve a szállításhoz nyújtott segítségért Grezsa István miniszteri biztosnak, illetve az általa
irányított Szabolcs-Szatmár-Bereg

Elejét lásd az 1. oldalon

Jószolgálat-díjat kapott
földink

A Jószolgálati-díjat határon túli magyar aktivistaként elsőként Sipos
József tiszaújlaki és tiszakeresztúri református lelkipásztor, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése (KEGYES) civil szervezet
koordinátora, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ)
elnöke kapta meg. A lelkész több éve végzi elhivatottan szolgálatát
a kárpátaljai elfelejtett gyermekekért, tevékenységére Magyarországon is felfigyeltek.
Sipos József kárpátaljai fiatalokkal összefogva adományokat gyűjt az elhagyott, kórházban
felejtett gyermekek részére, akik
nehéz körülmények között élnek.
A mára már Munkácson is aktív
csoport Nagyszőlősön kezdte a
szolgálatot. A gyerekekkel önkéntesek foglalkoznak minden hétköznap: fürdetik, öltöztetik, tornáztatják őket. A díjazott lelki-

pásztor a segítő tevékenység egyik
megálmodója és vezetője, ő szervezi és vezeti a gyűjtést Kárpátalján és
Magyarországon, ő koordinálja az
önkénteseket, beszél az orvosokkal és osztja szét az adományokat.
„…ezt a díjat nem én kapom,
hanem az a csapat, akikkel együtt
végezzük a KEGYES munkáját.
Azonnal meg is osztottam a csapattal, hiszen ez a díj ugyanúgy il-

Ismét mérgezett az Agro-Lucski

A 2000-ben alapított Agro-Lucski Kft. egy mezőgazdasági, Nagylucska székhelyű vállalat, mely már több éve vásárolja fel ‒ főleg
az idősebb korosztály körében – Kárpátalja-szerte a szántó- és termőföldeket úgynevezett bérleti szerződés által, amelynek részleteivel az átlag polgár nincs tisztában. A céget a kárpátaljai magyarság csak a káros tevékenységekkel azonosítja.
Először 2016-ban tapasztaltak tömeges méhpusztulást a Nagybakta, Macsola,
Tiszacsoma és Mezőgecse határában gazdálkodó méhészek.
A mérgezést az Agro-Lucski
vállalat gépkezelői okozták,
akik azokban a napokban
vegyszereztek a már említett négy község környékén.
Ugyanez történt 2019-ben
Csonkapapiban, amikor is a
megengedett permetezési távolságot, az előre kijelölt időpontot és időintervallumot figyelmen kívül hagyva végzett
vegyszeres légi permetezést a
mezőgazdasági vállalat. Ezenkívül még számos olyan eset
történt, amely a cég számlájára írható. Sok kárpátaljai vadász így fogalmaz: „Ahol az

Agro-Lucski már megjelent, ott
a vadászatnak lőttek…”
A mostani eset viszont különleges. Beregdéda határában egy
kisebb halastó fekszik, amelybe a helyiek néhány évvel ezelőtt különböző halfajtákat telepítettek, és ahol bárki kedvére horgászhatott. Nem messze a
tótól az Agro-Lucski gazdálkodik csaknem 200 hektáron. Július 10-én este 9 óra tájékán az említett tótól nem messze található
tanyán élő család arra lett figyelmes, hogy a vállalat két traktora
a víz irányába tart, tartályt húzva maguk után. A cég munkatársai az említett halastóból szívtak
vizet az általuk folytatott permetezéshez. Azonban a tartályok és
a szivattyú is mérgező anyagokat
tartalmaztak, mely anyagok így

megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosságnak, valamint Buhajla Józsefnek, Magyarország Ungvári Főkonzulátusa főkonzuljának. De
köszönet a rugalmas vámügyintézésért is.
Az adomány átvételekor
Almási Tetyjana, az elmegyógyintézet főorvosa és Ivan Males, a
járási kórház főorvosa köszönetet mondott a magyar kormánynak és a diakóniai központnak,
hogy immáron évek óta – s fokozottabban a mostani koronavírusos helyzetben – hathatós támogatást nyújt az egészségügyi intézményeknek.
Magyarország Beregszászi
Konzulátusának képviseletében
az eseményen részt vett Csizmadia Alexandra külgazdasági szakdiplomata, aki arról biztosította a
jelenlévőket, hogy a magyar kormány, illetve Magyarország itteni külképviselete a továbbiakban
is mindent megtesz a kárpátaljaiak életminőségének javítása érdekében.
– Minden kis segítség nekünk
nagy segítség. Ha mindenki csak
egy kicsit tesz a másikért, akkor
szebb lesz ez a világ. Ne feledjük: jobb adni, mint kapni – fogalmazott Nagy Béla, aki Isten
áldását kérte az adományozók,
a segítők életére.

Marton Erzsébet

leti őket is. Valóban én felelek a
KEGYES-en belül a menedzsmentért és az irányításért, de ez
nemcsak az én érdemem, hanem
mindazoké, akik részt vesznek
ebben a munkában” – nyilatkozta a lelkipásztor.
A Jószolgálat-díjat 2016
őszén hirdették meg először azzal a céllal, hogy elismerjék, és
minél szélesebb körben megismertessék a szociális szektorban dolgozó szervezeteket és
önkéntes segítőket, civil közösségeket. A 2019 őszén közzétett felhívásra több mint 800
jelölés érkezett. A szakmai zsűri és a közönség által kiválasztott díjazottak idén a koronavírus okozta nehézségek miatt a
díjakat postai úton vehették át,
a támogatást pedig a nyár folyamán kapják meg.

Forrás: reformatus.hu

egyenesen a tó vízébe kerültek.
Másnap a család egyik tagja lesétált a tóhoz, ahol borzalmas
látvány fogadta. Rengeteg elpusztult hal lebegett a víz tetején, körülöttük pedig kék színű foltok. A látvány nyilvánvalóan magáért beszél, a tó vízét mérgezés érte, amely a benne lévő halakat sújtotta a leginkább. Ezekről fotókat is készítettek, amelyeken egyértelműen látszik a tömeges halpusztulás. A tó mellett élő család a
Kárpátalja hetilapnak azt is elmondta, hogy 2 napra rá – bizonyosan, amint tudomást szerzett a cég a történtekről – egy
fekete Audi márkájú gépkocsi
jelent meg a tónál néhány emberrel, illetve szákokkal a kezükben, a nyomok, vagyis az
elpusztult haltetemek eltüntetése miatt. A tóhoz érkezve a
lap munkatársa is készített néhány fotót, amelyeken szintén
jól látszanak a kékes színű, valószínűleg mérgező foltok a víz
felszínén. Egy haltetemet is sikerült még lefotózni, amelyet a
cég képviselői „ott felejtettek”.

Karpat.in.ua
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Közélet
A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára emlékeztek

Néma koszorúzás és főhajtás
Elejét lásd az 1. oldalon

Tiszaújlakon Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára idézte fel a Rákóczi-szabad-

iskola, Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete, valamint a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány.

Megemlékezés Beregszászon
ságharc első győztes csatájának
emlékét, majd Tarpai Viktória
színművész Babits Mihály Áldás a magyarra című versét tolmácsolta, Pirigyi Gergely pedig
kuruc kori dallamokat szólaltatott meg tárogatóján. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által szervezett tiszaújlaki megemlékezésen részt vett Buhajla József
ungvári, Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke, Barta
József alelnök, Sari József, a
KMKSZ Felső-Tisza-vidéki
Szervezetének vezetője, Orosz
Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke, Csernicskó István megbízott
rektor, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
elnökségét Zubánics László és
Dánics Éva képviselte. A résztvevők a turulmadaras emlékmű
mellett az egykori sóház falán
lévő Esze Tamás-elméktáblát is
megkoszorúzták.
A koszorúzást követően
Brenzovics László a TV21-nek
nyilatkozva elmondta, hogy a
nemzeti összetartozás évében,
ebben a különleges helyzetben
különösen fontos felhívni a figyelmet, hogy a magyarságnak
korábban is voltak nehéz időszakai, hisz Rákóczi is egy elég reménytelen küzdelmet folytatott,
s lám, több mint 300 évvel a Rákóczi-szabadságharcot követően, 100 évvel Trianon után is él
a magyar nemzet. A KMKSZ elnöke annak a reményének adott
hangot, hogy jövőre visszaállhat
a rend, és ismét ez a program le-

II. Rákóczi Ferenc olyan kiemelkedő alakja a magyar történelemnek, aki személyes példamutatásával és tetteivel is a szabadság eszméjét hirdette, nyilatkozta a
koszorúzást követően Sin József, a
KMKSZ Beregszászi Középszintű
Szervezetének elnöke, aki örömét
fejezte ki, hogy tavaly Beregszászba is megérkezett Rákóczi, hogy itt
is hirdesse a nemzeti összetartozást,
azt, hogy a szabadságért mindenkor
ki kell állnunk.

Koszorúzás Ungváron
Ungváron, a vár udvarában Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke,
Palkó Katalin alelnök, Kulin Judit,
a KMKSZ helyi alapszervezetének
elnöke, Kulin Zoltán, a városi tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, Bege Krisztina ungvári konzul és Csizmadia Alexandra, Magyarország beregszászi külképviseletének szakdiplomatája, Bátori
József, a Kárpátaljai Megyei Ta-

Főhajtás Munkácson

het a kárpátaljai magyarság legnagyobb rendezvénye.
Zártkörű koszorúzással emlékezte a Rákóczi-szabadságharcra, illetve a nagyságos fejedelemre Beregszászon is.
Az elmúlt évben a Budapest
parkban felállított Rákóczi
lovasszobornál a KMKSZ-szel
együtt koszorúzott a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

ságharc főgenerálisa, kiváló hadászati szakember volt, az ő és
felesége, Csáky Krisztina ideje
alatt virágozott fel a vár, a grófnő volt az, aki a várat gyönyörű
kastéllyá alakította át.
Amikor a magyar történelem
kiemelkedő személyiségeire emlékezünk, el kell gondolkodnunk
azon is, hogy mi, akik jelenleg
ezeken a területeken élünk, mindent megtettünk, megteszünk-e
azért, hogy méltóan képviseljük
azt az eszmét, amelyért harcba
szálltak, fogalmazott Bátori József. A magyar nép mindig szabadságszerető volt, de ezzel egyidejűleg tisztelte más nemzetek
jogait is.
A munkácsi várban a Matl
Péter alkotta Zrínyi Ilona és az
ifjú Rákóczi Ferenc szobránál
emlékeztek szűk körben. Az eseményen jelen volt Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott
konzulja, Erdei Péter beregszászi konzul, Gulácsy Géza,
a KMKSZ alelnöke, valamint
Korolyova Erzsébet, a KMKSZ
Munkácsi Alapszervezetének elnöke. A koszorúzás után a TV21
Ungvárnak nyilatkozva Gulácsy
Géza hangsúlyozta, hogy nemzeti nagyjaink, így a nagyságos
fejedelem tettei és eszméi olyan
üzenetet hordoznak, melyek évszázadokon is átnyúlnak és ma
is segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy eligazodni tudjunk az élet-

nács KMKSZ-frakciójának képviselője, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka gróf Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina
mellszobránál helyezte el a megemlékezés koszorúit.
A koszorúzást követően Balogh Lívia hangsúlyozta, amellett,
hogy Bercsényi Miklós Ung vármegye örökös főispánja, a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabad-

ben. S mi az, amit ránk hagytak?
Elsősorban, hogy a nehézségeken felülemelkedő bátorságra,
a haza és a nemzet iránti töretlen hűségre, és mindenek felett
az Úristenbe vetett maradéktalan bizalomra van szükség, s
akkor reménnyel indulhatunk
a jövőbe.
A Huszti járási Égermezőn
(Vilsani) a Bovcár (Bócár)kútnál is emlékezett a KMKSZ.
Itt Molnár László felidézte a
forráshoz fűződő legendát, miszerint a Lengyelországba tartó
Rákóczit az itt élő ruszinok elbújtatták az őt üldöző császári
csapatok elől. A fejedelem hálából – mivel látta, hogy az itteniek messziről hordják a vizet – egy kút ásásához fogott
hozzá a helyiekkel együtt. Az
egyik lapos kőre felvéste: Itt
járt Rákóczi Ferenc, ő rakta
a kút falát. A települést pedig
azóta Bovcárnak nevezik, ami
azt jelenti: itt járt a cár, a fejedelem. 1896-ban, a honfoglalás
ezeréves évfordulójának évében kockakövekből emlékfalat építettek a forrás fölé. A fal
közepén vörös márványtáblába
vésett arany betűk hirdetik: „Itt
volt II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1711. február hónap 18-án
– 1896”. A forrást és annak környékét 2019-ben sikerült felújítani, s a KMKSZ most itt is elhelyezte a megemlékezés koszorúit Pirigyi Gergely tárogatójátékával kísérve.

Kósa/TV21 Ungvár
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Beszélgetés Garanyi Kristán Andrea vállalkozóval

Gyorsételek, barátságos
kiszolgálás

A felgyorsult, rohanó, stres�szes világban sokszor nincs
ideje az embernek főzni, néha
még enni sem. A gyorséttermek
erre nyújtanak megoldást: tálcán kínálják a hamburgert,
sajtburgert, sült krumplit. A
gyorskaját pedig nem lehet nem
szeretni. És azt a helyet, ahol a
friss alapanyagokhoz, házias
ízekhez még gyors és barátságos kiszolgálás is társul, szívesen felkeressük gyakrabban is.
Ilyen gyorsbüfé a beregszászi
piacon található Hamizó, amely
finom ételeivel várja vendégeit.
Tulajdonosával, Garanyi Kristán
Andreával beszélgettünk tervekről, sikerekről.
– Milyen ötletből indult a
vállalkozása?
– A középiskolai tanulmányaim után a Munkácsi Tanítóképzőbe felvételiztem. A diplomám megszerzését követően tanítottam pár évig Beregszászban.
Azonban a kétezres évek elején
nehéz volt itthon a megélhetés,
így Magyarországon próbáltam
szerencsét. Egy évig ott éltem
és dolgoztam, de
borzasztó honvágyam volt, és akkor eldöntöttem,
hogy itthon fogok boldogulni!
Akkor és ott azt
gondoltam, hogy
soha többet nem
akarok külföldön élni, inkább
szerényebben leszünk, de itthon!
Így hazatérve,
Beregszászban
egy PUB-ban
dolgoztam, ami
gyrosozó és kávézó volt egyben.
Itt szerettem meg
a vendéglátást!
Nagyon megtetszett ez a munka, és elterveztem, hogy én is szeretnék egy
saját büfét nyitni. A férjem javaslatára kibéreltünk egy pavilont a piacon, és 2014-ben megnyithattam a gyorsbüfét. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy azóta
is működünk.
– Hogyan jött a névválasztás?
– Kezdetben a hamburger
volt az, amit többen vásároltak,
az volt a legkelendőbb. A névválasztásnál pedig próbáltam frappáns, kreatív, de könnyen megjegyezhető megnevezést keresni. Így esett a választás a Hamizó névre, amiben a hamburger is
megjelenik, de a falatozás is, és
mosolyt csal az emberek arcára.
– Milyen kínálattal várja
vendégeit?
– Többféle gyorsétel kapható
nálunk. Az egyik ilyen a már említett hamburger, aminek a különlegessége, hogy saját készítésű
rántott húst teszünk bele. Megtalálható még a hot-dog gyros kifliben és a gyros tál. Emellett frissítővel – kávé, tea, üdítő – várjuk a
vásárlókat. Ételeink fogyaszthatóak helyben, de elvitelre is van
lehetőség. Saját kezűleg, édesanyámmal ketten készítjük az
ételeket, a sült krumplit, húsokat, szószokat. Nem vásárolunk
előfagyasztott készítményeket,
hiszen úgy gondolom, hogy így
finomabb, háziasabb, és a vásárlóink is jobban kedvelik.

– A gyorsételek között fő
profiluk a gyros. Hogyan alakult ez ki?
– Magyarországon már régóta kedvelt étel a gyros tál, nálunk még csak most kezd ismertté válni, úgy gondolom. Érkeznek hozzánk a megyén kívülről
is vendégek, akiknek szinte ismeretlen ez az étel. De aki megkóstolja, az megszereti. Úgy gondolom, hogy most azért ez a legkedveltebb, mert szinte még új,
és ami új, azt minél többen szeretnék kipróbálni.
– Ma már egyre többen nyitnak gyorsbüfét, így a visszajáró vásárlói kör kialakítása
nagy feladat. Hogyan sikerült
ez önnek?
– Ebben az ágazatban nagyfokú odafigyelés szükséges.
Minden apró részletnek tökéletesnek kell lennie. Jó minőségű,
friss alapanyagokkal kell dolgozni, baráti árakat kell szabni. És
nem utolsó sorban, szívvel-lélekkel kell csinálni, úgy finomabb
az étel is. A visszajáró vendégeket megismeri az ember, elbe-

szélget velük, megkérdezi, hogy
vannak, milyen napjuk volt. Így
kialakul egy szorosabb kapcsolat, amiért még inkább szeretnek
azon a helyen vásárolni.
– A karantén-helyzet sok ember életét megnehezíti. Egy vállalkozó hogyan éli ezt meg?
– Mint mindenkinek, nekünk
is nehéz ez az állapot. Hónapokig be voltunk zárva. Úgy a vállalkozás életét, mint az emberi
kapcsolatokat próbára teszi ez a
vírus. Én egyébként is egy pörgős személyiség vagyok, így nehéz volt otthon ülni, hogy nem
láthattuk a barátokat. Szerintem
ez a karantén rávilágít arra, hogy
igenis kellenek a társas kapcsolatok az életünkben.
– Mit jelent személy szerint
önnek a vállalkozása?
– Nagyon szeretem csinálni,
feltölt energiával. Büszkeséggel
tölt el, amikor elégedett vendégeket látok, ilyenkor úgy érzem,
hogy van értelme a munkámnak.
– Mit üzenne egy kezdő vállalkozónak?
– Legyen kitartó és maximalista, figyeljen a minőségre.
Ha a szolgáltató szférában szeretne dolgozni, mindenképpen
jó kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie. A legfontosabb pedig, hogy szeresse azt,
amit csinál.

Kurmay Anita
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Lélektől lélekig
Beszélgetés Cserniga Gyula református lelkésszel

A bűn a boldogság gátja

„Boldog az az ember, akinek az
Úr nem rója fel bűnét, és nincs
lelkében álnokság.” (Zsolt 32,2)
Gyermekkoromban, ha édesanyám rájött a csínytevéseimre,
megszidott vagy megbüntetett.
De ha magamtól hozzámentem és
bevallottam a rosszat, amit tettem,
nem büntetett meg, vagy a büntetést minimálisra csökkentette.
Emlékszem még mindig azokra
a pillanatokra, amikor a szüleim
megbocsátottak nekem. A szorongásom, szégyenem elmúlt, és igazán könnyűvé vált a szívem. Felszabadultam, nem terhelt, nem
nyomasztott többé a bűntudatom. Mert a bűn a gyermekszívet
is terheli, különösen akkor, ha a
gyermek már tudja, mit nem szabad, és a tiltás, figyelmeztetés ellenére is meg teszi azt, amit nem
szabadna.
A felnőttek közül sokan azt állítják, hogy a boldogság pénzzel
is megvehető. Vagy megfordítva,
azt állítják, hogy azért nem boldogok, mert nincs elég pénzük. Hol
árulják hát azt az óhajtott boldogságot? Sehol! A boldogság nem
eladó, meg sem vehető. A boldogság mindenkinek ingyen adatik.
Lehet-e boldog az az ember, akinek üres a gyomra, vagy vacog a
foga a hidegtől? Vagy csak annak
adatik meg a boldogság, aki a finom meleg szobában kényelmesen eszik-iszik, amit szeme, szája
megkíván? Ha ez lenne igaz, akkor sokan a nagy hollywoodi színészek közül nem szenvednének
depresszióban, nem követnének
el öngyilkosságot.
Nem boldogabbak a híres
milliomos üzletemberek sem.
Miért? Mert a boldogság nem a
pénztől, rangtól, pozíciótól vagy
ünnepeltségtől, közkedveltségtől
függ. A boldogság lelkiállapot.
Akkor hát kik lehetnek boldogok? Minden ember tudja, hogy
az eltitkolt bűn nyugtalanságot,
lelki békétlenséget eredményez.
Márpedig a boldogság egyik
alapja a benső békesség, a lelki
nyugalom. Sokan az alkoholtól
várják a megnyugvást, van, aki
a kábítószerrel akarja tompítani, érzésteleníteni belső feszültségét, van, aki titkos szerelemben vagy a karrier egyre magasabb ranglétráján véli megtalálni a boldogságát.
Mindenkinek, kivétel nélkül,
előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy
bűneitől nem ily módon szabadulhat meg. Egyesek, még mielőtt felismernék az egyetlen biztos megoldást, akaratgyengeségük miatt öngyilkosságot kísérelnek meg. Pedig van megoldás! Minden ember lehet boldog. Az út, amely a boldog élet
felé vezet, a Golgotán halad át,
és ott meg kell állni a kereszt
alatt. Aki rátalál a megbánás helyére, arra a helyre, ahol a bűnt
belátja, megvallja és megbánja,

az az ember rátalál a boldog élet
útjára, forrására. Ha valakinek
Isten megbocsát, az az ember
szabad és boldog, mert a belső tisztaság felemel, szabaddá
tesz. Nincs többé rettegés, rejtegetés, titok, szárnyalhat a lélek és igazán boldog lesz a szív.
A bűnt rejtegető ember előbb
vagy utóbb belebetegszik, belenyomorodik a csalárdságba,
álnokságba. A serdülő fiatalok
nagy tévedése, hogy azt hiszik,
majd az ügyesen takargatott bűneikkel nyugodtan végigélhetik
egész életüket, s éppen az a tragédia, hogy élni ugyan élnek,
de nyugtalanul és boldogtalanul. Pedig ők aztán mi mindent
nem adnának a boldogságért!
Az idős ember meg így gondolkozik: vagyok olyan okos már,
hogy titkos bűneimet senki nem
fogja leleplezni. Igen, de ez az
álnok takarás, hallgatás egy idő
után fizikai vagy lelki betegséggé válik.
Dávid is addig takargatta, titkolgatta a bűneit, amíg belebetegedett. A csontjai is belesajogtak, éjjel-nappal jajgatott a testi fájdalmak miatt. Tudta, hogy
rendeznivalója van azzal az Istennel, aki ellen vétkezett. Ös�szeszedte bátorságát és „Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem”
(Zsolt 32,5). Ezért állítja Dávid,
hogy az az ember boldog, akinek
nem kell bujkálnia, hazudoznia,
titkolóznia, ha vétkezett, ha bűnt
követett el, hanem őszintén megvallhatja bűneit Istennek. Rendezetlen lelkiállapottal nem lehet boldog sem a hívő, sem a
hitetlen ember. Ámítás, amikor
megjátssza valaki a boldog és
elégedett embert kifelé, közben
belül szenved, őrlődik. Boldogság a megérkezés, boldogság az
Atya biztató tekintetével találkozni minden tékozló fiúnak. Az
Atya vár, figyel, szemmel tartja
életünket. Ne fuss, ne menekülj,
ne ámítsd se magadat, se mást!
Nem vagy és nem leszel boldog
a terhek alatt. Lásd be, valld be,
és kérj bocsánatot bűneid, vétkeid miatt! Minden ember boldog és szárnyal, ha megszabadul
köteleitől, a mindig jelen lévő
bűn árnyékától. Szabadságot és
boldogságot hozott az Úr Jézus.
Fogadd el!
Köszönöm, hogy terheimmel
hozzád jöhetek, Uram Jézus. Ó,
de jó, hogy nem haragszol rám
és nem büntetsz a bűneim miatt!
Köszönöm, hogy megbocsátottad megvallott bűneimet. Segíts
vigyázni és mindig emlékezni kegyelmedre! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

A Szolyvai Emlékparkbizottság
közleménye
Ismeretlen tettesek ismét megrongálták a Szolyvai Emlékparkban a
siratófal hátoldalán elhelyezett, a magyar és német nemzetiségű férfiak elhurcolásának tragikus eseményeit és sztálini lágerek borzalmait bemutató pannókat. Az ismételt rongálás ténye 2020. július 20.
kora reggelén lett ismert.
Az Emlékpark gondnoka ismét bejelentést tett a helyi rendőrségen,
akik a helyszínen is vizsgálódtak, és reményeink szerint ezúttal sikerül
megtalálniuk e gyalázatos cselekedet elkövetőjét (elkövetőit).
Lévén szó sírkertről, kegyeleti létesítményről, felhívjuk a szolyvai
helyhatalmi és rendvédelmi szervek figyelmét az Emlékpark fokozottabb
őrzése, felügyelete szükségességére. Magunk részéről gondoskodunk a
korábban megrongált helyszíni kamerás megfigyelési rendszer mielőbbi helyreállításáról.
2020. július 20. Ungvár – Szolyva.

Tóth Mihály elnök, Dupka György felelős titkár

Ha az Isten velünk, kicsoda
ellenünk?

Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Különösen igaz
ez egy olyan személyre, akinek korai tervei között nem szerepelt
a lelkészi hivatás. Cserniga Gyula először festőművésznek tanult,
majd rajztanárként dolgozott, végül mégis a teológia felé fordult, és
ma már felszentelt lelkészként hirdeti Isten igéjét. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem,
de Nagyberegen nőttem fel. Ott
végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, majd egy munkácsi szakközépiskolába kerültem.
Még gyermekkoromban megismerkedtem Horváth Anna szobrászművésszel, akitől sokat tanultam. A képzőművészetek iránti érdeklődésem neki köszönhető. A sorkatonai szolgálatból hazatérve a nagyberegi iskolában
kezdtem el dolgozni, mint rajz- és
munkatanár. Időközben az Ivanofrankovszki Főiskolának (teljes

Azonban a festészet egy nagyon időigényes tevékenység, s nekem most
erre kevesebb jut.
– Milyen érzések vannak önben, mikor fest?
– Engem a festés lelkileg megtisztít. Nyomasztó érzéseket, gondolatokat képes könnyíteni az alkotás. Egyszerre változik az ember a képpel.
– A Bereg Alkotóegyesület elnökeként több kiállítása is volt már.
– 1998-tól részt veszek a Bereg
Alkotóegyesület kiállításain. 2016ban a Beregszászi Református Egyház gyülekezeti termében is volt

nevén: Філія Прикарпатського
Національного Університету
імені Василя Стефаника) volt
egy fiókintézete Munkácson, ahová felvételiztem, és sikeresen befejeztem a képzőművészet szakot.
A pedagóguspálya tíz éve alatt sok
mindent átéltem, voltak nehézségek is, de sikerek is. 2006-ban felvételt nyertem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára.
Ekkor indult a lelkészi hivatásom.
– Milyen témájú képeket fest
szívesen?
– Korábban embereket, csendéleteket festettem, ezek a témák
álltak igazán közel hozzám. Mára
ez kissé változott, szívesen festek
még tájképeket. Próbálom valósághűen ábrázolni az adott tájat,
megfogni a hely varázsát. A világunk tele van olyan helyekkel,
amelyeket érdemes megörökíteni.

egy kiállítás, ahol az én alkotásaim is megjelentek. Az idei évben
pedig a magyar kultúra napja alkalmából egyéni tárlatom volt látható a Pásztor Ferenc közösségi és
zarándokházban.
– Hogyan jött a lelkészi hivatás?
– A Horváth Annával történő ismeretség sok újat hozott az életembe. Megismertem közösségeket, életeket. Emellett a képzőművészeti tanulmányaim okán elhívtak hittantáborokba foglalkozásokat tartani. A
kapcsolódási pontok már megvoltak. Majd 2006-ben jött egy lehetőség, hogy felvételizhettem Sárospatakra, 2006–2009 között tanultam
ott levelezőn, majd 2010–2017 között lelkészi szakirányon. Ekkor ismertem meg azt, hogy miről szól a
református hitvallás. Ebben az időszakban ismerkedtem meg a feleségemmel, aki szintén lelkész, és aki-

Tanultak a „Health4all” program fejlesztő munkatársai

Masszázsfejlesztő képzés a
máltaiaknál

A Beregszászi Járási Máltai
Szeretetszolgálatnál (BJMSZ)
július 10-én véget ért a helyi
szakemberek masszázsfejlesztő képzése, melynek eredményeként fejlesztő munkatársaink sikeresen bővítették tudásukat és átvehették elismerő bizonyítványaikat.
Annak érdekében, hogy minél eredményesebb terápiát tudjunk biztosítani a gyermekek
számára, fontosnak tartottuk,
hogy szakembereink bővítsék
és fejlesszék szaktudásukat. A
Health4all program keretein belül ez év őszétől elkezdődhet a
problémákkal küzdő gyermekek
korai fejlesztése. A fejlesztések
egyik elemeként masszázs-te-

rápiák lesznek elérhetőek a programra jelentkező gyermekek szá-

vel két gyermekünket neveljük
nagy boldogságban.
– Eközben a világ több pontján is megfordult.
– Így igaz, a tanulmányainkat
megszakítva, Angliába utaztunk
dolgozni. Világot láttunk, nyelvet
tanultunk, voltak nehézségek is,
de összességében jó időszaknak
mondhatom. Majd pedig a teológiai tanulmányok ötödik évében Kolozsvárra kerültünk cserediákként. Jó volt más határon
túli magyarokkal találkozni, akik
ugyanúgy megélik az identitásukat, mint mi.
– Említette, hogy feleségével két gyönyörű gyermek szülei.
Hogyan éli meg az apaságot?
– Egy gyermek születésével
megváltozik az ember élete. Mások lesznek a prioritások, kerekebb, tartalmasabb így az élet.
Visszatekintve az elmúlt évekre,
azt mondhatom, hogy elszaladtak
a napok, a hónapok, de nem volt
tartalmas időszak. Most sokkal
inkább az. Látni a piciket nőni,
az maga a csoda.
– Egy lelkészt sok kéréssel
keresnek meg. Kiemelne párat?
– Nagyon sokszor érkeznek
kérések anyagi támogatással kapcsolatban, lehetőségeinkhez mérten próbálunk meg ilyenkor segíteni. Emellett kérnek segítséget személyes és családi problémákban, gyermekneveléssel kapcsolatban, betegség vagy gyász
feldolgozásában, és imakérések
legkülönbözőbb formáival találkozhatunk.
– Nemrég lelkésszé szentelték. Milyen érzései vannak ezzel
kapcsolatban?
– Ebben a karantén helyzetben nem volt lehetőség arra,
hogy mint minden évben, idén
is a templomban, a gyülekezeti
tagok körében lehessen megtartani a szentelést. Voltak kétségeim afelől, hogy hogyan lehetne megoldani. Pozitív meglepetés volt számomra a mostani alkalom, szép volt a liturgia, hála
Istennek, megoldódott minden.
A lelkészszentelés egyfajta célba érésnek is tekinthető.
– Milyen tervei vannak a jövőre?
– Jelenleg a beregszászi kórházmisszióba helyeztek ki, amely
a karantén miatt most szünetel. Ha
rendeződik ez a helyzet, akkor a
missziót szeretném tovább folytatni. A betegek még inkább vágynak a lelki feltöltődésre.
– Isten áldása legyen szolgálatán!

Kurmay Anita

mára. A szeretetszolgálat elérhetőségein keresztül kaphatnak
bővebb információt és regisztrálhatnak az induló terápiás-fejlesztéseinkre.
A masszázsképzés az Európai Unió társfinanszírozásának keretein belül megvalósított program.

Papp Anita,
a BJMSZ munkatársa
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Közösség
Levendulaliget Nagydobronyban

Lila álmok

Elejét lásd az 1. oldalon
– Ez itt egy hároméves ültetvény. Már tavaly is szépen virított, idén viszont már igazán pompázik. Ehhez az kellett, hogy közben megtanuljuk a kezelését is.
– Honnan jött az ötlet?
– Én nagyon szeretem a levendulát. Korábban szárítva vásároltuk meg az alapanyagot,
amiből ajándéktárgyakat, illatpárnákat készítettem. Aztán a

Szegeden élő sógornőm, Melinda ötlete volt, hogy mi magunk
termesszünk levendulát. A palánták beszerzésében is segített.
S lám, mára sikerült egy kis tihanyi hangulatot becsempészni
Nagydobronyba is.
Így egy unikummal gazdagodott a település. De hogy
ment ennek híre?
– Egy fotózással kezdődött
az egyik kedves barátnőm, a
Szürtén élő Illárné Kovács Anikó ötlete alapján. Egyébként hét
évvel ezelőtt én készítettem számára az esküvői fejdíszt, s olyan
elégedett volt, hogy ékszereimet azóta is szívesen vásárolja.
Nos, ő felajánlotta segítségét is
egy reklámfotózás megszervezésében. Erre Fülöp László beregszászi fotóst kértük fel, illet-

ve két fiatal hölgyet hívtunk meg
modellkedni. Anikó sminkesként is
szerepet vállalt, illetve a csongori
Rendes Renáta fodrász a frizurákat
készítette el. Ezeket a fotókat feltettük a Vendula fészbukoldalunkra, s
jeleztük, hogy délután 3 órától 19
óráig nyitva a kert, lehet jönni akár
fotózkodni is.
– Látom, ma is szép számmal
érkeztek vendégek…
– Nagyon gyorsan nagyon népszerűvé vált a kertünk, bár be kell

valljam, egy kicsit izgultam, bizonytalan voltam a mostani helyzet miatt. De végül is ide elsősorban családok, barátok jönnek, és
kint vannak a szabadban. A szomszédos településeken kívül érkeztek Ungvárról, Munkácsról, Csapról, de a legtöbben talán a Beregszászi járásból. Egyébként nagy
öröm volt itt látni a helyi óvodásokat, a gyermekotthon lakóit is.
A fotózáshoz biztosítok különböző nyári fejdíszeket, pántokat, levendulával megrakott kosarakat, de
mindenki hozhatta a saját kellékeit is. Idén a járvány miatt nem tartottak nagy lakodalmakat, de a jövőben már esetleg az esküvői fotózásnak is helyet adunk. Meg aztán most már beindult a fantáziám, és vannak szép terveim, de erről majd akkor, ha itt lesz az ide-

Elment a TRÉNER…

Július 19-én, vasárnap kora
délután közlekedési balesetben életét vesztette Viktor
Rjasko, a Munkácsi FC Labdarúgó Akadémia vezetőedzője, az elmúlt évtizedek kétségkívül legsikeresebb kárpátaljai trénere. A szörnyű balesetben elhunyt a szakember 10
éves kislánya, Nika, és 23 éves
fia, Jura is. A vele egy kocsiban utazó felesége sérülésekkel megúszta a balesetet.
Viktor Rjasko 1964. január
28-án született Munkácson. Játékosként a Csernyivci Bukovinában, a Niva Ternopilban, a
Kreminy Kremencsukban, illetve a Munkácsi Kárpátiban futballozott, de már ekkor is tudatosan készült az edzői karrierjére.
A 90-es évek közepétől előbb
Munkácson, majd a Beregszászi
Linetnél edzősködött. Amikor az
Ungvári Zakarpattya a 90-es évek
végén az ukrán harmadosztályba csúszott vissza, akkor ő volt a
megmentő, hiszen több játékosát
is magával vitte Ungvárra, és a vezetésével 2001-re már élvonalbeli
együttese volt a kárpátaljai megyeszékhelynek. Akkoriban az ungváriak szinte minden hazai találkozójára kilátogattam, és leginkább az

az emlék maradt meg bennem, hogy
Rjasko mindig készségesen nyilatkozott a sajtónak. Attól függetlenül, hogy
győztes, vagy vesztes meccset kellett
értékelnie, mondandójában mindig fel
lehetett fedezni a sportág iránti alázatot és elhivatottságot.
Amikor feljuttatta a megye
első számú csapatát az élvonalba, akkor Kijevből egy úgynevezett sztáredzőt, Jurij
Kalitvincevet ültették a helyére, akivel aztán ismét kiesett a Zaki… Rjasko
újra segített, irányításával 2004-ben ismét NB-I-es lett a
Zakarpattya, és mivel maradt a helyén,
a 2004–2005-ös szezonban a bennmaradást is sikerült kiharcolni az elitligában.
Ekkor olyan fiatal kárpátaljai tehetségek erősítették
az együttest, mint
Kopolovec, Kobin,
N a g y, M i k u l j á k ,
Bundás, Bobal, akik
rengeteget köszönhettek az őket felfedező trénernek.

je – mondja csillogó szemmel az
egyébként igen szerény, végtelenül kedves Diána.
– Mennyi ideig tart a levendulaszezon?
– Általában június közepétől
egy hónapon át pompázik teljes
díszben a kert, aztán le kell vágni a virágokat. Ha ezt idejében elvégezzük, és kedvező az időjárás,
akkor ősszel a másodvirágzásban
is gyönyörködhetünk.
– Diácska, ezt a levendulát
még hagyjam itt neked megkötni, vagy vigyem szárítani? – érkezik menyéhez egy doboz virággal Zoltán, aki már hozzákezdett
a szürethez. És készségesen számol be az érdeklődő újságírónak
is arról, hogy milyen munkálatokat kell elvégezni az ültetvényen. Mint megtudtuk, a tavaszi
alapos metszést meghálálja, aztán a gyomláláson és a szüreten
kívül nem igényel különösebb
gondoskodást a növény.
– Mi történik a leszüretelt levendulával? – kérdezem Diánát.
– Azt egyelőre kiszárítjuk, és
úgy használom majd fel illatpárnáknak, illetve szárított csokrokként próbáljuk majd értékesíteni a Princess ajándék és kézműves boltunkban, ahol a saját készítésű ékszereim, esküvői kellékeim, ajándéktárgyaim mellett
kínáljuk a levendula-készítményeket is. Persze vannak további terveink is. Egyébként végtelenül hálás vagyok a férjemnek,
aki mindig mellettem áll, mindenben támogat, akivel együtt vis�szük a vállalkozást. És köszönöm
a családnak, illetve a sógornőmnek, Hete Szilviának is a segítségét, akinek égetett fa ajándéktárgyai is megtalálhatóak az üzletünkben – veti közbe beszélgetőtársam. – A jövőben szeretnénk
megpróbálkozni a szörp- illetve
szappankészítéssel is. Mellesleg
a látogatók között igen sok kedves, jószándékú embert ismertem
meg, akik jó tanácsokat, ötleteket
is adtak, többek között például a
virágmag hasznosítására.
– Váljanak valóra a levendulaálmok! További sok sikert, gazdag levendulaszüretet és sok vendéget kívánunk.

Kovács Erzsébet

A későbbiek során Viktor
Rjasko dolgozott még a Niva
Ternopilnál, az FK Lvivnél,
majd pár éve a szívének oly
kedves Munkácson kötött ki,
ahol elsősorban fiatalokkal
dolgozott, de olyan tervei is
voltak, hogy a munkácsi együttest az ukrán profi ligába vezesse.
Mostantól az égi futballpályákon folytatja edzői munkáját…
Isten nyugosztalja.

(jakab)

5

In memoriam Milan Šášik
(1952–2020)

Életének 68. esztendejében az
Úr elszólította az élők sorából
szolgálóját, Milan Šášikot, a
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye főpásztorát. Búcsúztatására július 20-án az ungvári Szent Kereszt felmagasztalása-székesegyházban került sor,
majd a székesegyház altemplomában helyezték végső nyugalomra.
Milan Šášik 1952. szeptember 17-én született Szlovákiában, Lehotán. Az általános iskola elvégzése után 1971–1976 között filozófiát és teológiát tanult
Pozsonyban, a szemináriumban.
1971. július 31-én belépett a lazarista rendbe, ahol 1973. szeptember 27-én tett örökfogadalmat. A rendben különböző felelős beosztásokba került. 1976. június 6-án szentelték pappá. Kápláni, majd plébánosi beosztásban
dolgozott. A Szentszék engedélye
alapján mindkét – görög és római
katolikus – rítusban tartott szentmisét. 1990–1992 között Rómában, a Teresianumban tanult, ahol
magisztrátusi fokozatot kapott.
1992. október 5. – 1998. július 7.
között Ukrajna Apostoli Nunciatúráján dolgozott, ahol Antonio
Franco nuncius titkára volt. Ezután egy éven keresztül Szlovákiában működött, ahol a lazarista rendben volt a novíciusok magisztere. 2000 augusztusában tért
vissza Ukrajnába, és Kárpátalján,
Perecsenyben lett plébános. Szlovák anyanyelvén kívül beszélte
még az ukrán, olasz, cseh, orosz
és lengyel nyelveket.
II. János Pál pápa 2002. november 12-én nevezte ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzójává, és 2003. január 6-án szentelte püspökké Rómában. Beiktatását 2003. január 25-én tartották
az Ungvári Székesegyházban.
XVI. Benedek pápa 2010. március 17-én nevezte ki a Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegye
megyéspüspökévé. Milan Šášik
az 1771. szeptember 19-én alapított Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye 15. megyéspüspöke volt.
Milan Šášik apostoli kormányzósága, majd megyéspüspöksége a Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegye
„újjáépítkezésének” korszakára
esik, amikor az egyház megpróbálta visszaszerezni történelmi
helyét és szerepét az emberi szívekben és lelkekben. A pápa állhatatos, ugyanakkor szelíd, életvitelében puritán, egyháza iránt
mélységesen elkötelezett pász-

tort helyezett hívei fölé, aki nem
csupán megőrizte a rá bízott talentumokat, de azokat meg is szaporította. Templomok és kápolnák épültek Kárpátalja-szerte,
megkezdődött a papnevelés, az

egyház új intézményekkel gyarapodott, amelyek a hívek testi-lelki gondozását voltak hivatottak
szolgálni. Erre az időszakra esik
többek között a mártír Romzsa
Tódor megyéspüspök boldoggá
avatása is, akit az egyház méltán
állíthatott példaként az emberek
elé – aki életét hitéért és egyházáért adta.
Kárpátaljai szolgálata idején
a püspök atya mindenki számára
a példaadó krisztusi pásztort jelképezte, aki János evangéliuma
szerint „maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját”. Ez a
hang mindig csendes volt, azonban amit mondott, arra mindig
és mindenki odafigyelt. Igyekezett nem belefolyni a napi politikába, tanácsaival azonban nem
fukarkodott. Akárcsak elődei,
maga is az építő püspökök sorát gyarapította. Sikerült visszaszerezni számos egyházi ingatlant, köztük az egykori püspöki
palotát is, amely ma kívül-belül
megújulva szolgálja az egyházmegye szükségleteit. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye mára sikeresen visszakapta
történelmi helyét Kárpátalján –
egyike lett azon felekezeteknek,
amelyek mára megkerülhetetlenek. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Milan Šášik püspök atyának és munkatársainak.
Életműve fontos helyen szerepel
majd az egyházmegye krónikáiban az alapító Bacsinszky András, illetve a „hegyvidéki akciót” elindító Firczák Gyula megyéspüspökök mellett.
Nyugodjon békében.

A ló az örök szerelem

A Beregardóban élő Illés Béla számára a ló az örök szerelem. A
nem oly régen vásárolt 8 éves kancát, Reginát, ugyan már fiai fogják szekérbe, ám az etetést és az itatást, no és a csutakolást többnyire még a 86. életévét taposó idős gazda vállalja fel.
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Gazdaság

Zöldmetszés folyamatosan

Megyénkben sok helyen a kemény tavaszi fagyok elvitték a
gyümölcsfák termésének jelentős részét. A kiskerttulajdonosok közül most sokan úgy gondolják, hogy ilyen körülmények között jóval kevesebb figyelmet érdemelnek kertünk
fái. Holott koránt sincs így, mi-

egymást keresztező hajtások közül pedig azt vágjuk ki, amelyik
elképzelésünk szerint a rosszabb
térállású.
A fiatal alma- és körtefákról
távolítsuk el a vízhajtásokat! Ne
hagyjuk magára a meggyfát sem:
a felkopaszodott ostorindákat, a
monília által fertőzött hajtásokat
Illusztráció

vel a terhelés nélkül maradt
fák – különösen a fiatal egyedek – gondozására ilyenkor
a szokottnál is több energiát
szükséges fordítani.
Az őszibarackfák amúgy is
hajlamosak a bokrosodásra, figyelmeztetnek a szakemberek.
Esetükben a zöldmetszést szinte
a teljes vegetáció ideje alatt végezni kell. Ilyenkor eltávolítjuk
a befelé növő hajtásokat, az egymással párhuzamosan futó, és az

vágjuk le és égessük el! A lényeg
minden esetben az, hogy koronánk
mindig szellős legyen. A kertészek
már rég megfigyelték, hogy ha
Nap járásával megegyezően a fákon egy olyan rést nyitunk, amelyen keresztül a napsugarak hos�szú órákon keresztül bevilágítanak
a korona belsejébe, akkor a gombabetegségek kevésbé fertőznek,
a növényvédelmi beavatkozások
is eredményesebbé válnak.

-eszenyi-

A vöröshagyma felszedése

Sokan még kivárnak

Közhelyszerű megállapítás,
mégis mélységesen igaz. Idén
szinte semmi sem úgy történik,
mint más években. A kiskerttulajdonosok egy része, látván,
hogy vöröshagymájuk mostanra lesárgult, némelyik fej pedig
rothadásnak indult, úgy döntött, hogy a szokottnál néhány

héttel korábban szedi fel. A terményt igyekeznek napos helyen,
lazán elterítve kiszárítani.
– A nagy kérdés: hagyjuk-e
a hagymát a leveles részével
együtt természetes módon megszáradni, vagy vágjuk le azt a
fejénél?
– Igazából az volna a jó,
ha a hagyma szára természetes módon, az ágyásban száradna le – válaszol Kovács Árpád,
a Kárpátaljai Magyar Vállalko-

zók Szövetségének falugazdásza. – Ám megértjük azokat is,
akik a mostani extrém időjárási
körülményekre való tekintettel a
korai felszedés mellett döntöttek.
Ebben az esetben is jó volna, ha
hagynánk, hogy a hagymafejek
a szárukon fokozatosan száradnának meg. Ám sokan jelezték,

hogy a sok eső miatt éppen a szár
és a hagymafej találkozásánál kezdett el rothadni a termés. Ilyenkor
nincs más hátra, hogy a levélrészt
éles késsel eltávolítjuk. A sok évtizedes tapasztalat szerint nagy a
Nap gyógyító ereje: bízzunk benne, hogy ezeket a sebeket is begyógyítja. Amellett természetes, hogy
a felszedett fejek épségét folyamatosan ellenőrizzük, közülük a betegeket eltávolítjuk.

-eszenyi-

Rásegíthetünk egy kis táppal is

Takarmánymeszet a
jércéknek!

Akik korán vásároltak előnevelt csirkét, azok ezekben a
hetekben már örvendhetnek
az első jércetojásoknak. Kézenfekvő: minél tágabb térben mozoghatnak a fiatal szárnyasok, és minél változatosabb a takarmányozásuk, annál kiegyensúlyozottabban fejlődnek.
– Naponta friss víz, homok,
egészséges gabonából összeállított takarmánykeverék, no és tá-

pen sem feledkezhetünk meg arról, hogy a saját magunk összeállította takarmánykeverékhez, kukoricadarához háromvegyértékű
kalcium-fosztort, közönséges nevén takarmánymeszet adjunk. Ez
a készítmény az állatpatikákban
kapható, s a csomagoláson a gyártó feltünteti az adagolás mértékeit. Baromfinál ez általában 1%,
tehát egy mázsa darához egy kilogramm takarmánymeszet kell
kevernünk. Ne feledjük: a fiatal

gas kifutó… Ugyan mire lenne
még szükség – mai divatos kifejezéssel élve – a boldog tojás előállításához?!
– Két dolgot még mindenképpen hozzá kell tennünk ahhoz, hogy a lassan tojóéretté váló jércéink megkezdjék a
folyamatos tojástermelést – válaszol Huszár Péter állatorvos,
főiskolai tanár. – Semmikép-

szervezet csontjainak az erősödéséhez mészre feltétlenül szükség
van. A tojóállomány esetében pedig még inkább fontosabb a mész
folyamatos pótlása.
– No, és mi a másik dolog?
– Akárhogy is nézzük, a baromfiállomány intenzív tartása esetén nem nélkülözhetjük a különböző enzimek és aminosavak pótlását. Tehát ha visszafogottan is, fia-

Pusztuló meggyfák

Pusztuló meggyfákat látni árutermelő ültetvényekben, házikertben
és falusi utcákon egyaránt. Több éve sújtja csonthéjas ültetvényeink közül elsősorban a meggyet a moníliás virágfertőzés. A kórokozó (Monilinia laxa) a virágokat fertőzte, de azután a virágkocsányon át bejutott a vesszőbe, és a második évben már az ágak is
száradnak, mutatva a kórokozó útját. Ez évben az előző évi moníliás fertőzést ismét moníliás virágfertőzés követte. A meggy esetében súlyosbította a helyzetet a szintén csapadékos évekre jellemző járványos blumeriellás levélfoltosság miatt bekövetkező korai
levélhullás.
Mit lehet tenni? Vágjuk ki
a meggyfákat? Július elején javasoltuk a fertőzött növényi részek levágását, mert ha a fertőzött virágokat nem távolítjuk el,
akkor a kórokozó bejut a ves�-

vágni, mert abban is benne lehet a
Monilinia laxa micéliuma, és másodlagosan a gyengültségi kórokozók, mint a Nectria-íajok és kártevők, például a szúbogarak.
Ha már olyan mértékű volt a

szőbe, ha időben nem vágjuk le
a száradó vesszőket, akkor a kórokozó bejut az ágakba. A száradó vesszőket, ágakat vissza kell

pusztulás, hogy a vastag tartóágak
is száradtak, azokat is vágjuk le,
ha szükséges! A csonkolást azonban óvatosan kell végrehajtani,

tal szárnyasainknak adjunk rendszeresen tápot, illetve keverjünk a
magunk készítette darához takarmánykoncentrátumot. Tudni kell,
hogy ezek az enzimek és aminosavak a természetben ilyen összetételben nem találhatók, azt mesterségesen pótolni kell. Ismerjük
azokat az érveket, amelyek arról
szólnak, hogy déd- és nagyszüleink idejében nem volt ilyesmire
szükség. És most mégis… Ám ne
feledjük, hogy a mostani intenzív
tartásra kifejlesztett baromfinak,
és nem csupán a tojó tyúkokról
van szó, egészen más az igényük.
Megelőzve a kérdését: az aminosavakat és az enzimeket nem pótolja sem a rendszeresen szedett
fű, sem a konyháról kikerült zöldséghulladék.
– Az árpa a legtöbb helyen

szerencsére már raktárba került.
Pótolhatjuk-e ezzel a gabonával
a mostanra erőteljesen megcsappant takarmánykészletünket?
– Az árpával, ami jelentős
mennyiségű rostot tartalmaz,
bánjunk óvatosan. A baromfi számára készített takarmánykeveréknek legfeljebb a 20%-át
képezze.

-ardai-

mert a csonthéjas gyümölcsfáink nehezen tűrik az erős vis�szametszést, az ifjítást! Vigyázzunk arra, hogy a megmaradó
csonkokon legyen élő vessző
vagy vízhajtás! Ezeken fejlődnek tavasszal a nedvszívó hajtások, amelyek segítik a tavaszi kihajtást.
Ezzel a beavatkozással ne
várjunk sokáig, ne várjuk meg a
téli metszési időszakot, mert ős�szel, lombhullás előtt még látni
az élő részeket, könnyebb eldönteni a fűrészelés helyét! A vastag
ágak lefűrészelése után azonnal
kezeljük a sebeket, mert a nedves őszi idő kedvez a xilofág taplógombák fertőzésének! Használhatunk Fadoktort, Fagélt,
Faplaszt, faseblezáró és oltóviaszt, Fixpol, Vulneron Cs
fasebkezelő készítményt.
Természetesen nem tudjuk
valamennyi kisebb metszfelületet
kezelni. Ezért a metszés és a sebkezelés befejeződése után vé
gezzünk egy záró permetezést
réztartalmú növényvédő szerrel!
Az erős visszametszést követően elveszítünk egy évi termést,
de életben maradnak a fák, és
az egészséges gyökerek serkentik a fejlődést, a csonkolt fák
hamarosan pótolják a levágott
koronarészeket. Ha nem sikerül
időben ifjítani a moníliás fertőzés miatt pusztuló fákat, akkor,
bár termőkorban vannak, sajnos
a kivágás vár rájuk.

Bodnár István
kertészmérnök,
Nagybakta

2020.
július 22.

Gazdaoldal

Aratás utáni teendők a
földjeinken

Szeretnék erről írni egy pár éreznek. Azért minden országban,
sort, és minden termelőnek be- ahol megjelent ez a gyom, mindenkinek kötelező a pusztítábizonyítani azt, hogy
sa. Sajnos nálunk azok a
az aratás utáni munszervek, melyek korábkálatok időben való
ban foglalkoztak ezzel
szakszerű elvégzése
és ellenőrizték az ambróaz egyik legfontosabb
zia terjedését, és kötelezteendő.
ték a gazdákat arra, hogy
Azzal kezdeném,
mindenki a saját mezehogy mindenki látja:
Tel.: 2-41-74
jén akármilyen módszeraratás után a földjeink
rel pusztítsa azt, már rég
kizöldültek, a gyomok
teljesen ellepték a talaj felületét, nem léteznek, és azért nálunk minde különös figyelmet szeretnék denki azt csinál, amit akar.
Milyen módszerekkel is lehetfordítani az egyik legveszélyesebb és legelterjedtebb gyomnö- ne gazdaságosan felvenni a harcot
vényre – az ambróziára (parlag- a parlagfű ellen? Talán az egyik
fű). Ne felejtsük el, hogy a par- legolcsóbb módszer a talajhánlagfű, mint gyomnövény, nem tás lenne. Valamikor ezt kötelecsak parazita, mivel nagy men�- ző volt elvégezni. Én úgy gondonyiségben elveszi a talajból a táp- lom, a legcélszerűbb elvégezni a
anyagokat, de ezen kívül még al- mélyszántást (22-25 cm), mivel
lergiát is okoz, amit sokan meg- az idő csapadékosra fordult, és

Biológiai virágbeporzás
poszméhekkel

A zöldséghajtatásban szükség van minden olyan technológiára,
amely a termés minőségének és mennyiségének a javulását eredményezi. A virágbeporzás (terméskötődés) a
zöldségfélék nagy részénél a termesztési fázis egyik legfontosabb mozzanata. A termesztő berendezésekben (üvegházak, fóliasátrak)
nevelt kertészeti kultúrák: paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, dinnye, szamóca stb. esetében a poszméhhel történő beporzás esetén,
a 10-25%-os termésnövekedésen túl, még jelentős termésminőség-javulás is megfigyelhető, amely a virágok tökéletes megtermékenyülésére vezethető vissza.
A virágbeporzás módszerei:
elegendő táplálékkal ellátni a fiasía) mechanikai beporzás – a tást, ami a család legyengüléséhez
növénysorokat tartó acélhuzalok és pusztulásához vezethet, vagy a
rázogatása, vibrációs bot („elekt- fóliaházak elhagyásával okoznak
romos méhecske”) használata – fejtörést a gazdáknak. Viszont, ha
ez a módszer időigényes és durva, a családok betelepítésével késünk,
nem nyújt tökéletes beporzást, sőt akkor ez a termés mennyiségének
még a virágokon mechanikai sé- rovására mehet.
rülések is keletkezhetnek, amely
A fóliasátor méretétől függően
terméselrúgáshoz vezethet;
kell kiválasztani a poszméhcsalád
b) hormonos kezelés – bizto- (kaptár) méretét. Megkülönböztesabb kötést eredményez a mecha- tünk nagy, közepes és mini poszméhcsaládot. A nagyokat a 8002000 m2, a közepeseket a 500-800
m2, a minit pedig az 500 m2 vagy
az az alatti hajtató házakban javasolt alkalmazni.
A kaptárak elhelyezésénél nagyon fontos a megfelelő hely kiválasztása, ez nagy mértékben befolyásolja a poszméhek életét. A kaptárt 1m magas állványra, a kirepülő
nyílással keletnek fordítva helyezzük ki. A keleti irány azért fontos,
hogy a felkelő nap sugarai minél hanikus beporzásnál, de több hát- marabb rávilágítsanak a kaptár beránnyal is rendelkezik – azon kí- járatára, ezzel is ösztökélve a méhevül, hogy körülményes és fárad- ket a korábbi kirepülésekre. A kapságos munka, a készítmény a nö- tárakat célszerű a csepegő víztől és
vény más részeire kerülve a fiatal az erős déli napsugárzástól védeni,
hajtáscsúcsok torzulását okozhat- ezért érdemes egy árnyékoló lapot
ja, gyakran a kezelés hatására de- fölé helyezni.
formált, puha és gyenge minőségű termések fejlődnek, ami termésveszteséget okoz;
c) poszméhek használata –
ez a leghatékonyabb, legmegbízhatóbb és legtermészetesebb
megoldás valamennyi, a beporzást elősegítő módszerek közül.
A kaptár megérkezése után, és
A poszméhek betelepíté- a kaptár kijáratának kinyitása előtt
se. Az első kaptár betelepítésé- a méheket néhány óráig pihentetnek időzítésénél figyelembe kell ni kell. Ugyanis a szállítást stresszvenni, hogy a kiültetett növénye- ként élik meg, és a felzaklatott méink legalább 10%-ban virágozza- hek a túl korai kiengedést követően
nak. A túl korai betelepítés ese- nem a tájékozódásra figyelnek, hatén a méhek nem találnak ele- nem menekülnek a fóliaházakból és
gendő virágport, így nem tudják sokszor nem találnak vissza. Leg-

ezzel meg lenne oldva a problémánk is.
Másik módszer a vegyszeres
gyomirtás. Igaz, ezt azoknak javaslom, akiknek nemcsak ambrózia
szennyezi a földjeit, hanem többéves gyomok is dominálnak (pl. fullánk, perje, mezei acat stb.). Ilyenkor célszerű a vegyszeres gyomirtás, például glifoszád hatóanyagú totál gyomirtókkal (Uragan,
Raundap stb.). Csak ezután 2-3 hét
múlva szántsuk át a földeket.
Különösen szeretném felhívni
a termelők figyelmét arra, hogy ne
várjuk meg, amíg az ambrózia kivirágzik, mert utána már szétszórja a pollenjeit, aminek a koncentrációja a levegőben növekszik és allergiát okoz!
Az említett vegyszeres gyomirtást minél hamarabb végezzük el!
Nagyon célszerű a munkálatokat
elvégezni eső után, mivel a gyomok ilyenkor aktívan növekednek és kimondottan fogékonyak
a gyomirtóra. A későbbi fejlődési
szakaszban a parlagfű például átvészeli a gyomirtónak a hatását és
újra kezd erőre kapni. De akinek
jobb a reggeli órákban történő kieresztés. Az első röptetés idejére
a szellőzőket tartsuk zárva, mivel
a méhek ilyenkor tájékozódnak
és a zárt térhez alkalmazkodnak.
Különösen magas, 35°C feletti hőmérséklet esetén a méhek
a felmelegedett kaptárban a szárnyaik csapkodásával hűtik a fiasítást, és ez idő tájt nem repülnek ki
és nem poroznak. Ilyenkor, hogy
segítsünk a méheknek, a kaptárak
tetejére nedves zsákszövetet vagy
jégakkut helyezünk, amelyet 2-3
óránkét ellenőrzünk.
A poszméhek munka közben. A poszméhek a kihelyezést
követő 1-2 napon belül elkezdik
a beporzást. Az érett virágokat az
illatuk alapján azonnal megtalálják, és gyűjtőmunkájuk során elvégzik a kertész számára oly fontos beporzást. A poszméhek előnye a házi méhekkel szemben,
hogy 15°C alatt, borús időben is
tevékenyek, és mivel az erős szél
sem akadályozza munkájukat,
így szabadföldön is alkalmazhatók. Általában egy családból 3-5
dolgozó jár ki virágport gyűjteni,
ami elegendő a meghatározott területre. Egy poszméh minden kirepülés alkalmával 400 érett, beporzásra alkalmas virágot keres
fel, ami napi 10 kirepülés alkalmával 4000 virágot jelent.
Növényvédő szerek használata. A poszméhek a vegyszerekre érzékeny rovarok, így egyes
szerek használatától elpusztulhatnak. A vegyszerek kiválasztásakor olvassuk el azok használati utasítását! Csak olyan rovarirtó
szerek jöhetnek számításba, amelyek a méhekre nem veszélyesek,
nem pusztítják el őket. A méhekre való veszélyességük alapján a
növényvédő szereket három kategóriába sorolhatjuk:
1. A poszméhekre totálisan
mérgező szerek – ezeknek a szereknek a használatánál 2-3 hetet is várni kell a poszméhek
be- vagy visszatelepítésére.
2. A poszméhekre veszélyes
– a felhasználásuk előtt a kaptárba zárt méheket ki kell vinni a fóliasátorból, s csak 1-3 nap múlva
telepíthetjük vissza őket.
3. A poszméhekre veszélytelen szerek – ezek a méhekkel
együtt alkalmazhatóak. Csak a
kezelés idejére, a permetlé felszáradásáig kell zárva tartani a
kaptárakat.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

van rá lehetősége és nem égette el a szalmát a földjein (a szalma égetését én ellenzem, mivel
ilyenkor elpusztulnak a hasznos
baktériumok is), célszerű lenne letárcsázni és zöldtrágyának
mustárt vagy repcét vetni, vagy
gabonát, esetleg olajretket. Ezzel a módszerrel megvédjük a
földjeinket a gyomok második
kikelésétől és ezen kívül nagy
biomasszát kapunk, amit ős�szel beszántunk, ezzel pótolva
a szerves anyagokat. Ez a módszer a legcélszerűbb és jelentősen javítja a talaj minőségét és
humusztartalmát is.
Mint látják, több lehetőség
is van a gyomok elleni védekezésre. A kiskertekben ajánlom a
zöldtrágyás vetést mustármaggal,
amit meg lehet vásárolni a gazdaboltjainkban.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.
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Időszerű a
másodvetés

A nyár derekán elvégzett másodvetés jelentékenyen megnöveli a kertek termelékenységét. Kétségtelenül több figyelmet, gondoskodást és munkát
igényel, de ezt értékes és ízletes terményekkel hálálja meg.
A biztonságos, sikeres másodvetés feltétlen szükségessége azonban az öntözés lehetősége, mert a nyár második felében
az időjárásunk rendszerint aszályos, ezért a növények fejlődése
és termése csak rendszeres vízpótlás mellett biztonságos!
A másodvetésre alkalmas növények igen sokfélék lehetnek,
de célszerű mindig a rövidebb
tenyészidejű fajtákat előnyben
részesíteni.
A másodvetés növényei
Ilyenkor vethetjük a zöldbab, az
uborka, a sárgarépa, az őszi retek, a
csemegekukorica és a póréhagyma
Novák András,
magját. Ne felejtkezzen meg a céka Terra Dei Alapítvány
lamag vetéséről sem, mert a cékla
szaktanácsadója
gumójából készített saláta rendkívül
értékes téli étel kiegészítő!
Még viszonylag kevesen ismerik a gumós köményt, pedig ebből is
rendkívül ízletes és értékes ételeket tudnak varázsolni az ügyes és
ötletes háziasszonyok!
Most kell elvetni a leveles kel magját is; ebből 80-100 cm magas, izmos levelű növények fejlődnek, amelyek kiváló fagytűréssel
rendelkeznek és egész télen, folyamatosan szedhetőek. (Nem is beszélve arról, hogy ezek a növények hóval, vagy dérrel belepve milyen pompás díszei a télen kopasz kertnek!)
Most kell elvetni az árvácska, a százszorszép és a nefelejcs magját, amelynek a palántái késő ősszel és kora tavasszal fogják megszépíteni a környezetünket.
Július elején lehet kiültetni a káposztafélék (fejes-, vörös-, kelkáposzta és karfiol) előnevelt, vagy vásárolt palántáit. Ezek termésének egy része téli tárolásra is alkalmas lesz és bővíti a családi
konyha téli választékát!
Újburgonya ősszel
Érdemes felújítani a tarlóburgonya ültetésének divatját is. Erre az
apró, de jól elparásodott héjú, érett gumók alkalmasak, amelyeket néhány napig vizes textillel letakarva előhajtatunk, majd 5-8 cm mélyen
elültetünk; kikelés után 15 cm magas bakhátat készítünk a bokrok fölé
és egyszer-kétszer alaposan meg is öntözzük. Egy-egy tő alól szeptember végén 8-12 szem, nem parásodott héjú „újburgonyát” szedhetünk fel, de, ha a korai fagyok előtt a szárát levágjuk és azzal a bokor
tövét betakarjuk, akkor 6 fokos hideget is elvisel a talajban. Apróra
vágott zöld petrezselyemmel még a karácsonyi menüt is gazdagítja!
A fenti felsorolás korántsem teljes, érdemes a kiegészítésre! De
most, amikor a kert bőségesen ellát bennünket friss terményeivel,
gondoljunk arra, hogy a hosszú, rideg és szürke téli hónapokban ezek
fogyasztása ad majd erőt és eltökéltséget minden kertészkedőnek a
jövő évi serénykedéséhez.

Nyári munka a szőlőben

A szőlő futónövény: adottságai arra sarkallják, hogy minél nagyobb területet hódítson meg, s ezután mellékesen gyümölcsöt
is teremjen.
A szőlőtermesztésben és a zöldmunkák során is ezt a túlzott lombnövekedést – vegetatív fejlődési szakaszt – kell visszaszorítanunk an�nyira, hogy a számunkra megfelelő mennyiségű és minőségű szőlő teremjen. Rendszeresen el kell távolítanunk az ismételten megjelenő hónaljhajtásokat, a támberendezés fölé növőket pedig csonkáznunk kell.
A jobb beérést segíti elő a fürtök körüli levelek eltávolítása, persze ne olyan mennyiségben kopasszuk meg növényünket, hogy ne
maradjon elegendő asszimilációs felület a beérleléshez!
Kaliforniában, a csemegeszőlő-termesztés őshazájában számos
különleges zöldmunkát is végeznek: a virágfürtök leszedésétől, illetve ritkításától kezdve a bogyóritkításon keresztül a fürtök végének visszavágásával mind az a céljuk, hogy szebb, ízletesebb szőlőfürtök kerüljenek elénk az asztalra. Mazsola termesztésekor megtörik vagy megcsavarják a fürtkocsányokat, ezáltal mérséklik a fürtbe
jutó vízmennyiséget, ami még édesebb mazsolaszüretet eredményez.
A minőség érdekében ehhez hasonló aprólékos és hozzáértést
igénylő munkát hazánkban főleg Tokajban és egy-két nagyobb, magát valamire adó borászatban tapasztalhatunk, s ennek az árát meg
is kell fizetnünk egy-egy palack borban.

Ha hervad a rózsád, készíts belőle rózsazselét

Az illatos, de már hervadó rózsából olyan zselé készíthető, amely
magában kanalazva vagy kalácsra kenve ízletes és különleges
csemege.
Egyre több kerti dísznövényről derül ki, hogy nem csupán gyönyörködhetünk bennük, de az étkezésünk választékának növelésére is alkalmasak.
Ezekben a hetekben virágpompájukban ékeskednek a legkülönbözőbb (tea, park, futó stb.) rózsabokrok, amelyeknek a kinyílt, de teljesen még el nem hervadt virágaiból zamatos zselét lehet könnyen előállítani. Erre a célra a sokszirmú, sötétpiros illatos, elnyílt virágok a
legalkalmasabbak. Ezeket lehetőleg meleg nappalokon kell levágni, a
szirmokat apróra összevágni, hozzáadni azonos mennyiségű vörösbort
vagy almalevet és vízzel felöntve két-három percig kell forralni. A tésztaszűrővel kiemelt leveleket jól ki kell préselni és a megmaradó tiszta
levet zselésítővel, majd ízlés szerint cukorral, citromlével elkeverni.
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2020.
július 22.

Heti műsor

Köszöntjük Olga, Liliána nevű olvasóinkat!

Hétfő

Július 27.

18:40 Fogd a kezem!

Köszöntjük Szabolcs nevű olvasóinkat!

Kedd

Török tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:25 Bosszú

19:30 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé- 04:50 Teleshop
filmsor.
05:15 Barátok közt

20:25 Agatha Raisin

06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
21:20 A tengeralattjáró 10:05 Teleshop
Német tévéfilmsor. 11:55 Fókusz
13:25 Bosszú
22:20 Kenó
Török filmsor.
Török filmsor.
22:25 Ne ölj!
14:40 A mi kis falunk
14:40 A mi kis falunk
Olasz krimisor.
Magy. vígjátéksor.
Magyar vígjátéksor. 23:20 Ne ölj!
15:45 Castle
15:45 Castle
Olasz krimisor.
Am. krimisor.
Am. krimisor.
00:05 Don Matteo
16:45 Elif - A
16:45 Elif - A
Olasz tévéfilmsor.
szeretet útján
szeretet útján
01:05 Hat nővér
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

21:15 Barátok közt
21:55 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 A hentes, a kurva
és a félszemű
Magyar film

01:35 Autogram
02:20 Immigrants Jóska menni
Amerika

Magyar–am. animációs vígjáték

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

Ném.-osztrák filmsor.

20:40 A Piramis
22:25 Sztárok és párok
23:55 Magánnyomozók
01:00 A hegyi doktor
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

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

03:25 Tények Este

04:40 Balatoni nyár
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 A természet
magyar fotósai
08:00 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 A világ egy
terített asztal
13:15 A fák történetei
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:40 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti
Sporthíradó

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

Sp. romantikus tévéfilmsor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
02:00 Rúzs és selyem
02:25 OJD – Irodalom 18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk
és könyv 26
Magyar vígjátéksor.
percben
21:15 Barátok közt
02:55 Mesterember
21:55 Magnum
03:20 Unió27
Am. akciókrimi-sor.
03:40 Summa
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 Egy kutya
négy útja
05:35 Angol nyelvű hírek
Am. vígjáték
05:40 Német nyelvű
01:40 Édesítő
hírek
02:10 Végállomás - A
05:41 Orosz nyelvű
Thália Színház
hírek
előadása
05:45 Kínai nyelvű hírek
03:30 Amerika legvic05:55 Öt kontinens
cesebb videói
06:20 Summa
Am. vígjátéksor.
06:40 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:50 Jó ebédhez szól 04:55 Csapdába csalva
a nóta
05:20 Családi Titkok
09:15 Jó ebédhez szól 06:15 MOKKA
a nóta
06:25 Tények Reggel
09:45 Útmutató
06:55 MOKKA
10:10 Mai hitvallások 08:45 MOKKACINO
10:40 Mozogj otthon! 09:35 TELESHOP
10:55 Húsz óra
10:50 Mintaapák
Magyar játékfilm
Magyar fikciós sor.
12:50 V4 híradó
11:25 Mintaapák
13:00 Híradó
Magyar fikciós sor.
13:20 Roma magazin 12:00 Tények Délben
13:45 Domovina
12:30 Tények Plusz
14:15 Család-barát
13:25 Doc Martin
válogatás 2019
Angol filmsor.
15:15 Mozogj otthon! 14:35 A vidéki doktor
15:30 Balatoni nyár
Német filmsor.
17:25 Ízőrzők
15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi 16:45 Remények földje
Török romantikus
szakácskönyve
filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól
18:00 Tények
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 18:45 Tények Plusz
19:40 A hegyi doktor
a nóta
újra rendel
20:00 Akusztik
Ném.-osztrák filmsor.
21:00 Híradó
20:40 A Piramis
21:25 V4 híradó
22:25 Sztárok és párok
21:35 Ridikül
23:55 Magánnyomozók
22:30 Dokuzóna
01:00 A hegyi doktor
23:25 Hagyaték
újra rendel
23:55 Határtalanul
Ném.-osztrák filmsor.
magyar
A vidéki doktor
00:25 Hetedhét kaland 02:00 Német
filmsor.
00:35 M2 matricák 02:45 Sherlock és Watson
Hevül a vegyület
Am. krimi-sor.
00:40 M2 matricák 03:25 Tények Este
Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 05:55 Hajnali
01:20 Akusztik
gondolatok
02:15 Húsz óra
06:00 Híradó
Magyar játékfilm
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
05:05 Szabadidő
07:20 Unser Bildschirm
05:35 Vízilabda
07:50 A természet
közvetítés
magyar fotósai
08:55 Vízilabda
08:05 Mozogj otthon!
közvetítés
08:20 Mámoros szerelem
10:25 Jövünk!
Sp. telenovella
11:55 Mtk tv
09:10 Mámoros szerelem
12:30 A labdarúgó vb-k
Sp. telenovella
legjobb mérkőzései 10:00 Balatoni nyár
14:30 Labdarúgó
12:00 Déli harangszó
közvetítés
12:01 Híradó
16:30 UEFA Bajnokok 12:40 Nemzeti
Ligája magazin
Sporthíradó
17:00 UEFA Bajnokok 12:45 A világ egy
Ligája
terített asztal
19:00 A labdarúgó vb-k 13:15 A legvadabb
legjobb mérkőzései
Európa
21:00 A labdarúgó vb-k 14:10 Sorsok útvesztője
legjobb mérkőzései
Török tévéfilmsor.
23:55 A labdarúgó vb-k 15:00 Rex felügyelő
legjobb mérkőzései
Olasz bűnügyi tévé01:45 Jövünk!
filmsor.
02:15 UEFA Bajnokok 15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
Ligája magazin
16:50 Gasztroangyal
02:40 Pecatúra
17:45 Mozogj otthon!
03:10 Labdarúgó
18:00 Híradó
közvetítés

Július 28.

18:30 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Köszöntjük Márta, Flóra nevű olvasóinkat!

Szerda

Török tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
Olasz bűnügyi tévé- 06:00 Reggeli
filmsor.
09:05 Asztro Klub
20:30 Önök kérték Válogató adások 10:05 Teleshop
21:30 Szófia fejedelem- 11:55 Fókusz
13:25 Bosszú
asszony
Török filmsor.

22:20 Kenó
22:30 Doctor Foster

14:40 A mi kis falunk

23:25 Don Matteo

16:45 Elif - A
szeretet útján

Angol tévéfilmsor.
Olasz tévéfilmsor.

00:25 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

18:45 Fogd a kezem!

Csütörtök

Magy. vígjátéksor.

15:45 Castle

Am. krimisor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
01:20 Rúzs és selyem
01:50 OJD – Irodalom 18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk
és könyv 26
Magy. vígjátéksor.
percben
21:15 Barátok közt
21:55 Négy esküvő és
egy temetés
Am. filmsor.
05:00 Híradó
23:00 RTL Híradó 05:15 Angol nyelvű hírek
Késő esti kiadás
05:25 Német nyelvű
23:40 Alvilág
hírek
Magyar krimisor.
05:30 Orosz nyelvű hírek 00:45 Alvilág
05:35 Kínai nyelvű hírek
Magyar krimisor.
05:55 Esély
01:50 Gyilkos lelkek
06:10 Kék bolygó
Am. krimisor.
06:40 Magyar gazda
02:55 CSI: A
07:00 EtnoKlub
helyszínelők
Am. krimisor.
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól
a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
a nóta
06:15 MOKKA
10:05 Evangélikus
06:25 Tények Reggel
riportok
10:35 Baptista magazin 06:55 MOKKA
11:05 Mozogj otthon! 08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
11:15 Pá, drágám
Tévéfilm
10:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
12:50 V4 híradó
11:25 Mintaapák
13:00 Híradó
Magyar fikciós sor.
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm 12:00 Tények Délben
12:30 Tények Plusz
14:15 Család-barát
13:25 Doc Martin
válogatás 2019
Angol filmsor.
15:15 Mozogj otthon!
14:35 A vidéki doktor
15:25 Balatoni nyár
Német filmsor.
17:15 Útravaló
15:40 Kegyetlen város
17:30 Ízőrzők
Török filmsor.
18:00 Ízőrzők
16:45
Remények
földje
18:35 Borbás Marcsi
Török romantikus
szakácskönyve
filmsor.
19:00 Jó ebédhez szól 18:00 Tények
a nóta
18:45 Tények Plusz
19:30 Jó ebédhez szól 19:40 A hegyi doktor
a nóta
újra rendel
20:00 Nevetni kell,
Ném.-osztrák filmsor.
ennyi az egész
20:40 A Piramis
21:00 Híradó
22:25 Sztárok és párok
21:25 V4 híradó
23:55 Magánnyomozók
21:35 Ridikül
01:00 A hegyi doktor
22:30 Pastorale - a Zugújra rendel
lói Filharmónia
Ném.-osztrák filmsor.
családi hang02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.
versenysorozata a Pesti Vigadó 02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.
dísztermében
03:25 Tények Este
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul
magyar
00:30 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:40 M2 matricák gondolatok
Hevül a vegyület
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:15 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
06:50 Hrvatska
Kronika
07:20 Ecranul nostru
05:00 Jövünk!
07:50 A természetfilme05:25 Szabadidő
zés kulisszatitkai
05:55 Mtk tv
06:20 Múlt és jelen egy 08:05 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem
időben
Sp. telenovella
06:55 Vízilabda
09:10 Mámoros szerelem
közvetítés
Sp. telenovella
08:20 Strandkézilabda
08:40 A labdarúgó vb-k 10:00 Balatoni nyár
legjobb mérkőzései 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
10:40 Jövünk!
11:05 UEFA Bajnokok 12:40 Nemzeti
Sporthíradó
Ligája magazin
12:50 A fák történetei
11:40 Labdarúgó
13:45 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
14:35 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései 14:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé16:35 Labdarúgó Bajfilmsor.
nokok Ligája 2018
15:20 Don Matteo
18:30 Fradi Tv
Olasz tévéfilmsor.
19:00 Franciaország
- Argentína mér- 16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
kőzés
21:05 A labdarúgó vb-k 18:00 Híradó
legjobb mérkőzései 18:30 Nemzeti
23:05 Fradi Tv
Sporthíradó

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé- 04:50 Teleshop
filmsor.

05:15 Barátok közt
20:30 Skandináv Lottó 06:00 Reggeli
20:40 Hölgyek
09:05 Asztro Klub
paradicsoma
10:05 Teleshop
Olasz romantikus
11:55 Fókusz
tévéfilmsor.
21:45 A bűn árfolyama 13:25 Bosszú
Angol bűnügyi film

Július 30.

18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő

Történelmi filmsor.

Július 29.

Köszöntjük Judit, Xénia nevű olvasóinkat!

Török filmsor.

19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

21:30 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Az utolsó metró

14:40 A mi kis falunk
Játékfilm
23:40 Kenó
Magyar vígjátéksor. 00:10 Kenó
23:45 Szabadság tér ´89
15:45 Castle
00:11 Hideg napok
00:30 Don Matteo
Am. krimisor.
Magyar filmdráma
Olasz tévéfilmsor.
16:45
Elif
A
01:50 Don Matteo
01:25 Hat nővér
szeretet
útján
Olasz tévéfilmsor.
Sp. romantikus téTörök filmsor.
véfilmsor.
02:50 Hat nővér
Sp. romantikus té02:20 Rúzs és selyem 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
véfilmsor.
02:45 OJD – Irodalom
18:50 Fókusz
03:40 Kék bolygó
és könyv 26
20:15 A mi kis falunk
percben
Magyar vígjátéksor.
03:15 Kárpát-medence
21:15
Barátok közt
03:40 Világ
21:55 Doktor Murphy 05:00 Híradó
Am. filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
22:50 RTL Híradó 05:25 Német nyelvű
Késő esti kiadás
hírek
05:00 Híradó
23:30 Halálos fegyver 05:30 Orosz nyelvű hírek
05:15 Angol nyelvű hírek
Am. akcióvígjá05:35 Kínai nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű
ték-sor.
hírek
00:40 ÉletmódKalauz 05:55 Novum
06:20 Summa
05:30 Orosz nyelvű hírek 01:20 Kalandozó
05:35 Kínai nyelvű hírek 02:00 Doktor Murphy 06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
05:55 Család'20
Am. filmsor.
08:20 Élő népzene
06:15 Élő egyház
02:50 CSI: A
08:50 Jó ebédhez szól
06:35 Kárpát-medence
helyszínelők
a nóta
Am. krimisor.
07:00 EtnoKlub
03:30 Amerika legvic- 09:15 Jó ebédhez szól
08:10 Élő népzene
a nóta
cesebb videói
08:35 Élő népzene
09:45 Útravaló
Am. vígjátéksor.
09:05 Jó ebédhez szól
10:00 Isten kezében
a nóta
10:30 Református
09:35 Jó ebédhez szól
ifjúsági műsor
a nóta
10:05 Rome Reports - 04:55 Csapdába csalva 10:35 Evangélikus
ifjúsági műsor
Vatikáni híradó 05:20 Családi Titkok
10:45 Görögkatolikus
06:15 MOKKA
10:30 Így szól az Úr!
ifjúsági műsor 10:35 Kereszt-Tények 06:25 Tények Reggel
Úton-útfélen
10:45 Vallás és szabadság 06:55 MOKKA
10:50 A sokszínű vallás 08:45 MOKKACINO 10:55 Mozogj otthon!
11:10 Sértés
09:35 TELESHOP
11:00 Isten kezében
Tévéfilm
11:30 Mozogj otthon! 10:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 12:50 V4 híradó
11:45 Aki mer, az nyer
13:00 Híradó
11:25 Mintaapák
Tévéfilm
Magyar fikciós sor. 13:15 Rondó
12:50 V4 híradó
12:00 Tények Délben 14:10 Család-barát
13:00 Híradó
12:30 Tények Plusz
válogatás 2019
13:20 Hrvatska
13:25 Doc Martin
15:10 Mozogj otthon!
Kronika
Angol filmsor.
15:25 Balatoni nyár
13:50 Ecranul nostru
14:35 A vidéki doktor 17:20 Ízőrzők
14:20 Család-barát
Német filmsor.
17:50 Ízőrzők
válogatás 2019
Kegyetlen város 18:30 Borbás Marcsi
15:15 Mozogj otthon! 15:40 Török
filmsor.
szakácskönyve
15:30 Balatoni nyár
16:45 Remények földje 19:00 Jó ebédhez szól
17:25 Ízőrzők
Török romantikus
a nóta
18:00 Ízőrzők
filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
18:35 Borbás Marcsi
18:00 Tények
a nóta
szakácskönyve
18:45 Tények Plusz
19:00 Jó ebédhez szól 19:40 A hegyi doktor 20:00 Szenes Iván írta
Andreával
a nóta
újra rendel
19:25 Jó ebédhez szól
Ném.-osztrák filmsor. 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
a nóta
20:40 A Piramis
20:00 Hogy volt?! 22:25 Sztárok és párok 21:35 Ridikül
Válogató adások 23:55 Magánnyomozók 22:25 Ignác
Történelmi dráma
21:00 Híradó
01:00 A hegyi doktor
00:35 Hetedhét kaland
21:25 V4 híradó
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor. 00:45 M2 matricák 21:35 Ridikül
Ha nagy leszek…
22:30 Rózsa Miklós, a 02:00 A vidéki doktor
00:55 Himnusz
Német filmsor.
filmzenekirály
02:45 Sherlock és Watson 01:00 Híradó
23:25 Hagyaték
01:15 Angol nyelvű hírek
Am. krimi-sor.
23:55 Szellem a
01:20 Szenes Iván írta
03:25 Tények Este
palackból...
Andreával
00:25 Hetedhét kaland
02:15 Sértés
00:35 M2 matricák Tévéfilm
Hevül a vegyület
03:55 Család-barát
05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
válogatás 2019
gondolatok
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Hogy volt?! Sporthíradó
Válogató adások
05:00 Mtk tv
06:40 Kenó
05:30 Múlt és jelen egy
06:50 Rondó
időben
07:45 A természetfilmezés kulisszatitkai 06:05 CHI – A belső erő
05:05 Vívás magazin
05:30 A labdarúgó vb-k 08:00 Mozogj otthon! 06:40 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
legjobb mérkőzései 08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella
08:40 52. Kékszalag
08:25 A labdarúgó vb-k
Raiffeisen Nagydíj
legjobb mérkőzései 09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella
11:00 Lendület
10:20 Vízilabda
10:00 Balatoni nyár
11:30 Röpte
közvetítés
12:00 Déli harangszó 12:00 52. Kékszalag
11:50 Franciaország - 12:01 Híradó
Raiffeisen Nagydíj
Argentína mér- 12:40 Nemzeti
14:35 Pecatúra
kőzés
Sporthíradó
15:05 Strandkézilabda
13:55 Labdarúgó
12:55 Jövőnk, a víz
15:25 52. Kékszalag
közvetítés
13:50 Sorsok útvesztője
Raiffeisen Nagydíj
15:55 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
16:45 Napos Oldal 16:25 CHI – A belső erő 14:40 Rex felügyelő
DVTK
16:55 Labdarúgó BajOlasz bűnügyi tévé17:15 52. Kékszalag
nokok Ligája 2018
filmsor.
Raiffeisen Nagydíj
19:00 A labdarúgó vb-k 15:35 Don Matteo
20:40 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
Olasz tévéfilmsor.
legjobb mérkőzései
21:00 Kolumbia 16:50 Gasztroangyal
Anglia mérkőzés 17:45 Mozogj otthon! 23:30 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
23:50 Vízilabda közvetítés 18:00 Híradó
01:20 Vízilabda
01:10 A labdarúgó vb-k 18:30 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
legjobb mérkőzései

2020.
július 22.

Heti műsor
Köszöntjük Oszkár, Ignác, Elena nevű olvasóinkat!

Péntek
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:25 Bosszú
Török filmsor.

14:40 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

15:45 Castle

Am. krimisor.

16:45 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

21:15 Barátok közt
21:55 Doktor Murphy
Am. filmsor.

22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:20 Dunkirk

Angol-am. háborús
kalandfilm

01:30 Édes Otthon
02:00 Doktor Murphy
Am. filmsor.

02:45 CSI: A
helyszínelők
Am. krimisor.

03:30 Amerika legviccesebb 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

Ném.-osztrák filmsor.

20:40 A Piramis
22:25 Sztárok és párok
23:55 Magánnyomozók
01:00 A hegyi doktor
újra rendel
Ném.-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
06:45 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 A természetfilmezés kulisszatitkai
08:00 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:15 Tengerek, városok, emberek
14:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal

Július 31.

Köszöntjük Boglárka, Alfonz nevű olvasóinkat!

Szombat

Augusztus 1.

Köszöntjük Lehel nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Augusztus 2.

13:20 A világörökség
kincsei
13:40 Vissza a szakadék széléről
14:30 Édes anyanyelvünk
14:40 Szerelmi láz

9

14:10 A Balaton
hullámain
15:00 Mozogj otthon!
15:20 Balatoni nyár
16:45 Novum
17:20 Családmeséink a családi
talkshow
17:55 Mit főzzünk ma?
18:05 Mit főzzünk ma?
18:20 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:30 Szerelmes
földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Népirtás Pozsonyligetfalun
22:35 Dunaszőkítés –
Anti-tóksó
23:30 Hagyaték

11:35 Életmódi
12:05 Design műhely
Magyar játékfilm
Dorogi Gabriel- 16:00 Hatoslottó sorsolás
Játékfilm
lával
16:10 Hogy volt?! 04:00 Kölyökklub
04:00 Kölyökklub
21:25 Asztal két főre
12:40 Az Év HáziaszVálogató adások
05:05 Pasik!
05:05 Pasik!
Sp. romantikus vígTörök tévéfilmsor.
szonya
17:00 Mozogj otthon!
Magyar vígjátéksor.
Magyar vígjátéksor.
játék
19:35 Rex felügyelő
13:10 Csapdába csalva 17:10 Mozogj otthon!
06:10 Teleshop
06:05 Teleshop
Olasz bűnügyi tévé- 06:35 Macskakirálylány 22:45 Kenó
13:45 A maflás
17:25 Borbás Marcsi
06:40 Kölyökklub
22:55 Csak színház és 08:50 Infinity Nado
filmsor.
Am. vígjáték
Magyar animáciszakácskönyve
más
semmi
20:30 Gyilkosságok
16:10 Ace Ventura ós film
Kínai animációs
18:00 Híradó
Tévéfilmsor.
Franciaországban 06:45 Kölyökklub
filmsor.
Állati nyomozó 18:25 Nemzeti
23:55 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor. 09:05 Infinity Nado
Am. vígjáték
09:15 Bakugan
Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
22:10 Jesse Stone Japán-kana18:00 Tények
Kínai animációs
18:45 Egynyári kaland
00:50 Hat nővér
Vékony jégen
dai animációs
filmsor.
18:50 Transformers
Tévéfilm
Sp. romantikus téAngol bűnügyi tékalandfilmsor.
Am.-kanadai-kínai 19:45APogány Madonna
09:25 Bakugan
véfilmsor.
véfilm
09:45 Teleshop
akció-kalandfilm
Japán-kanaMagyar bűnügyi
01:45 Rúzs és selyem 10:40 A Muzsika
23:30 Kenó
dai animációs
22:00 A biztonsági őr
film
02:15
OJD
–
Irodalom
kalandfilmsor.
23:35 Don Matteo
Am. akció-krimi
TV bemutatja!
21:30 A vadász
és könyv 26
Olasz tévéfilmsor.
09:55 Teleshop
00:15 Pokolfajzat
11:10 Kalandozó
Angol játékfilm
percben
00:35 Hat nővér
Am. fantasztikus
10:55 Autogram
11:45 Négy esküvő
23:10 Kenó
Sp. romantikus té- 11:30 Édesítő
akciófilm
02:50 Magyar Krónika
és egy temetés
23:15 Titkom virága
véfilmsor.
04:45 Szabadidő
02:45 Digicica
12:00 Glades - Tenger- 03:15 Család'20
Am. filmsor.
Filmdráma
01:30 Rúzs és selyem
Magyar
rövidfilm
05:10 Golf magazin
parti gyilkosságok 03:40 Esély
13:00 Glades - Tenger01:55 OJD – Irodalom
05:40 Bringasport
Am. krimisor.
parti gyilkosságok 02:50 Hunky Blues
és könyv 26
06:00 Labdarúgó
13:10 Magnum
Am. krimisor.
percben
Am. akciókrimi-sor.
közvetítés
14:05 Táncoló talpak 2.
04:05 Család-barát
14:15 Castle
07:55 Múlt és jelen egy
Am.-ausztrál ani05:00 Híradó
válogatás
Am. krimisor.
mációs kalandfilm 04:05 Balatoni nyár
időben
05:15 Angol nyelvű hírek
05:00 Híradó
15:20 Menekülés a
16:10 Rock csont
05:55 Hajnali
08:35 Jövünk!
05:25 Német nyelvű
05:15
Angol
nyelvű
hírek
Am.-kínai animácigyőzelembe
05:00 Híradó
gondolatok
09:05 Ute tv
hírek
05:25 Német nyelvű
ós kalandfilm
Am. kalandfilm
05:15 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
09:40 Forma-3
05:30 Orosz nyelvű hírek
hírek
18:00 RTL Híradó –
05:25 Német nyelvű
06:30 Nemzeti
10:30 UEFA Bajnokok
05:35 Kínai nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
05:30
Orosz
nyelvű
Esti kiadás
Esti kiadás
hírek
Sporthíradó
Ligája magazin
05:55 Magyar gazda
hírek
18:50
Cobra
11
19:00
Kincs,
ami
nincs
05:30 Orosz nyelvű hírek
06:40 Kenó
06:20 Unió27
05:35 Kínai nyelvű hírek 11:00 Strandröplabda
Ném.
akciófilm-sor.
Olasz
akcióvígjáték
05:35 Kínai nyelvű hírek
06:41 Mozogj otthon! 05:55 Térkép
országos baj06:40 Itthon vagy!
19:55 Apuci a pácban, 06:50 Balatoni nyár
21:15 Kocsmatúra
05:55 Multiverzum
nokság
07:00
Opera
Café
06:20
Élő
egyház
Am. vígjáték
anyuci Kubában 08:05 Isten kezében
06:20 Kárpát-medence
13:35 Forma-2
07:30 Folkudvar
06:40
Esély
Olasz
vígjáték
23:25
A
lány
és
a
farkas
06:40 Kék bolygó
08:30 Kereszt-Tények 07:00 Világ
14:40 M4 Sport: Forma-1
07:55 Evangélium
Am. kalandfilm
21:55 Kilenc élet
07:00 EtnoKlub
08:40 Katolikus krónika
15:10 Forma-1 08:25 Hogy volt?! Fr.–am. vígjáték
01:30
CSI:
A
07:30
Multiverzum
08:15 Élő népzene
09:05 Így szól az Úr!
Nagydíj futam
Válogató adások 23:40 Tűzfal
helyszínelők
08:40 Élő népzene
09:10 Rome Reports - 07:55 Mesterember
17:10 M4 Sport: Forma-1
09:20 Gasztroangyal
Amerikai thriller
Am. krimisor.
08:25
Noé
barátai
09:10 Jó ebédhez szól 02:30 CSI: A
Vatikáni híradó
17:30 Felvezető műsor:
10:15 Rejtélyes
01:50 A mentalista
a nóta
09:35 A sokszínű vallás 08:55 Operatőrmesék
Labdarúgás
XX. század
Am. krimisor.
helyszínelők
09:35 Jó ebédhez szól
09:50 Jézus és..: Júdás I 09:25 Önök kérték 17:45 Labdarúgó
10:45 Öt kontinens
Am. krimisor.
Válogató adások
a nóta
10:00 Új nemzedék
közvetítés
03:15 Amerika legvic- 11:10 Mozogj otthon!
10:20 Ízőrzők - Takaré- 19:30 Értékelő műsor:
10:05 Katolikus krónika
10:30 Vallás és
11:30 Három csengő
cesebb videói
kos
konyha
10:35 Tanúságtevők
szabadság
Labdarúgás
Magyar játékfilm
Am. vígjátéksor.
04:15 Lángoló Chicago
10:45 Térkép
10:35 Református
11:10 Mozogj otthon!
19:50 Forma-1 12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
11:15 Mozogj otthon!
magazin
11:25 A pályaudvar
Nagydíj futam
13:00 Híradó
05:00 Egy rém rendes
11:30 Pusztai királykis- 22:00 A labdarúgó vb-k
11:00 Evangélikus
lovagja
13:15 A szövetség család
asszony
Tévéfilm
istentisztelet
Am. filmsor.
legjobb mérkőzései
Biblia vetélkedő
05:00 Egy rém rendes
Magyar romanti12:50 V4 híradó
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ 12:00 Déli harangszó
23:55 Forma-3
14:10 Család-barát
család
kus film
13:00 Híradó
10:30 Több mint TestŐr 12:01 Híradó
Am. filmsor.
válogatás
A műsor és a kezdési
12:50 V4 híradó
13:20 P'amende
- Best Of 2020 Nyár 12:35 Nemzeti
05:30 Egy rém rendes 15:05 Mozogj otthon!
időpont megváltoztatá13:45 Öt kontinens
13:00 Híradó
Sporthíradó
11:00 ala Car - Autós
család
15:20 Balatoni nyár
sának jogát minden
14:15 Család-barát
Am. filmsor.
kalandok ínyen- 12:50 Jó ebédhez szól 13:15 A szövetség 17:20 Családmeséink tévéadó fenntartja!
válogatás 2019
a
nóta
Biblia
vetélkedő
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
ceknek
a családi talkshow
15:15 Mozogj otthon! 10:00 Trendmánia
17:55 Mit főzzünk ma?
15:30 Balatoni nyár
10:35 Agrártúra#Tejút 18:05 Mit főzzünk ma?
17:25 Ízőrzők
11:05 Innovátor
18:25 Angi jelenti
17:55 Ízőrzők
11:40 Poggyász
18:55 Térkép
18:30 Borbás Marcsi 12:10 Babavilág
19:25 Ízőrzők - Takarészakácskönyve 12:45 EB TV
kos konyha
Figyelem!
19:00 Jó ebédhez szól 13:15 Bűvös szakács
Fizetett hirdetések árai
Fizetett hirdetés
20:00 Dokuzóna
a nóta
A hirdetés szövegét figyel13:50 Biztos zsákmány 21:00 Híradó
Egyszerű
–
az
összes
fizikai
és
jogi
szeAmerikai krimi
19:25 Jó ebédhez szól
mesen, hibák és javítá21:25 V4 híradó
mélytől
beérkezett
hirdetés
15:50 Columbo
a nóta
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
21:35 Koós show
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
Amerikai krimi
20:00 Önök kérték 22:35 Dunaszőkítés –
21-40
szó
30 hr.
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
Válogató adások 18:00 Tények
Anti-tóksó
Keretes
tevékenységet
folytatnak;
18:55
Tények
Plusz
21:00 Híradó
A szerkesztőség fenntartja
23:30 Hagyaték
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
30 hr.
19:55 Avatar
21:25 V4 híradó
00:05 MMA portrék
Am.-angol
fantasznyúj
t
ása;
21-40
szó
60 hr.
21:35 Ridikül
kat
nem
közöl
az
újságban.
00:55 Himnusz
tikus kalandfilm
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hir22:30 Kolozsvári
01:00
Híradó
Kiemelt
23:20 Chappie
sa, vétele;
operamesék
01:15 Angol nyelvű hírek
detések, amelyek ellentmonAmerikai sci-fi
20 hr.
–
munkások
felvétele;
23:25 Hagyaték
01:35
Gasztroangyal
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
01:55
X-Men
Az
23:55 Szellem a
40 hr.
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
02:30 Ünnepi vacsora
ellenállás
vége
palackból...
Magyar játékfilm
kel, berendezésekkel és alap- vényeknek.
Am. sci-fi akciófilm
Keretes + kiemelt
00:25 Hetedhét kaland
03:50 Magyar elsők
anyagokkal történő műveletek. A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
00:35 M2 matricák – keretes, kiemelt hirdetések; kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
Ha nagy leszek…
80 hr.
– elveszett iratokról szóló hir- ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
00:55 Himnusz
detés;
megjelenése után 3 napig
05:50 Hajnali
Keretes + kiemelt
01:00 Híradó
06:40 52. Kékszalag
– társkeresés
fogadja.
gondolatok
01:15 Angol nyelvű hírek 06:00 Híradó
Raiffeisen Nagydíj
20
szó
40 hr.
– ha egynél több – ugyanabba A szerkesztőség nem vál01:20 Önök kérték 07:35 Golf magazin
80 hr.
06:30 Nemzeti
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
a
kategóriába
tartozó
tárgyat/
Válogató adások
08:05 Bringasport
Sporthíradó
tartalmáért, a megadott ineszközt
szeretne
meghirdetni;
08:25 Szabadidő
06:40 Kenó
– köszöntők, képes hirdetések; formációk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
06:45 Magyar Krónika 08:55 Ute tv
és címek pontosságáért.
– részvétnyilvánítás.
09:35 Forma-3
07:15 Hazajáró
Egyéb hirdetések:
05:35 A labdarúgó vb-k 07:45 Mozogj otthon! 10:20 Forma-3
A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
11:00 Bringasport
legjobb mérkőzései 07:55 Térkép
elveszett iratok		
1 0 0 h r. ;
11:20 Puskás Akadémia
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
07:35 52. Kékszalag
08:25 Noé barátai
részvétnyilvánítás
5 0 h r. ;
Raiffeisen Nagydíj 08:55 Divat & dizájn 11:55 Forma-1 2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
társkereső		
3 0 h r. ;
szabadedzés
3
08:30 Napos Oldal 09:25 Nálatok, laknak
Націнка
на
політичну
рекламу,
рекламу
алкоголю,
köszöntő		
3 0 h r. ;
13:05
Strandkézilabda
DVTK
állatok?
тютюнових виробів 100%
4 sor vers+köszöntő 5 0 h r . ;
13:25
Forma-2
09:05 Labdarúgó
Tévéfilmsor.
4 0 h r. ;
14:00 Forma-3
közvetítés
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja képes köszöntő		
10:00 Balatoni nyár
kép+4
sor
vers
		
5 5 h r. ;
14:45
M4
Sport:
Forma-1
11:55 Forma-1 100%-os felárral jelenik meg
12:00 Déli harangszó
megkezdett
4
soronként
5 hr.;
15:00
Forma-1
szabadedzés 1
12:01 Híradó
Időmérő edzés
13:40 Bringasport
12:35 Nemzeti
16:15 M4 Sport: Forma-1
13:55 Golf magazin
Sporthíradó
Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
14:30 Boxutca
12:50 Jó ebédhez szól 16:40 Forma-2
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
18:00
Felvezető
műsor:
15:00 Forma-3
a nóta
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 3 780 Rendelési szám: 824
Vízilabda
15:55 Forma-1 13:20 Nemzeti kincseink
Készült: A-Print Nyomda (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon. 52-27-37.
szabadedzés 2
a Hungarikumok 18:15 Vízilabda
közvetítés
17:55 Forma-2
13:50 Hölgyek öröme
A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté19:25 Értékelő műsor: sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to18:35 Felvezető műsor:
Angol tévéfilmsor.
vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk.
Vízilabda
Vízilabda
14:45 A Durrell család
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté19:45 Felvezető műsor:
19:00 Vízilabda
Angol tévéfilmsor.
sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért
Labdarúgás
15:35 Ünnepi vacsora
közvetítés
minden esetben a szerző viseli a felelősséget.
20:00 Labdarúgó
Magyar játékfilm
20:10 Értékelő műsor:
Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович.
közvetítés
17:00 Gasztroangyal
Vízilabda
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна Моб.: 066-2850283
21:50 Értékelő műsor:
20:20 Felvezető műsor: 18:00 Híradó
Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003. Газета віддрукована у видавництві "А-Прінт"
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Vízilabda
Україна м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. 52-27-37. Web: a-print.com.ua. Офс. друк.
Sporthíradó
22:15 Forma-1 20:30 Vízilabda
Номер замовлення: 824 Тираж: 3 780
18:40 SzerencsePerc
Időmérő edzés
közvetítés
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

18:45 Szerencse Szombat
19:40 Keselyűk
karmaiban

Hirdessen nálunk, megéri!
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Mozaik

Győzd le a narancsbőrt!

Ha valaki nem megfelelően táplálkozik, keveset mozog, emésztési zavarokkal küzd, a kötőszövetben az egyébként gombostűfejnyi
nagyságú zsírsejtek megnagyobbodnak.
A szövetekben lerakódó méreganyagok, a nem megfelelő keringés miatt pangnak, így téve
göbössé a bőrfelszínt.
Tipikus női testtájak, ahol narancsbőrrel találkozhatsz:

● salakanyagok szaporodnak fel, melyek egy része szintén a zsírszövetek között rakódik le
● a szövetek vérellátása, anyagcseréje lelassul

● comb
● fenék
● felkar hátulsó felszíne
(tricepsz)
Nagyon sokféle technikát,
módszert és szert ajánlanak,
de csak ritkán járunk sikerrel,
mert be kell látnunk, hogy ez
egy sokkal összetettebb feladat
annál, mintsem, hogy egyfajta módszerrel szüntessük meg
a tüneteket.
Mivel a probléma 3 fő okból tevődik össze, így célszerű
a megoldást is 3 irányból megközelíteni.
● túl sok zsír halmozódik fel
a szervezetben

Mozgás a zsírszövetek
lebontásáért
Éppen ezért a zsírszövetek lebontásáért hasznos a keringésfokozó edzés. Ezek az aerob jellegű (közepesen intenzív) mozgások, melyeket legalább 40 percen keresztül képesek vagyunk fenntartani.
Képességeink szerint igyekezzünk
hetente legalább 3-szor, 4-szer intenzív testmozgást végezni.
Táplálkozz a narancsbőr
ellen
A kiegyensúlyozott táplálkozás
ugyancsak támogatja az előbbi cél
megvalósulását, és ha körültekintően járunk el az ételeink minőségének kiválasztásakor, akkor a feles-

Egyperces diétatitkok
Van egy perced? Akkor máris elkezdheted csökkenteni a
súlyodat!
Íme néhány szuper tipp,
amellyel csökkentheted a bevitt
kalóriát és zsírt is égethetsz, ráadásul mindezt nem több, mint
60 másodperc alatt. Naponta leg-

alább 1000 percet töltesz ébren,
így bőven van lehetőséged a következő trükköket beépíteni a
napi rutinba, és utána már csak
a fogyást „kell” élvezned!
Keverj gyümölcs-fröccsöt!
Hígítsd fele-fele arányban a
kedvenc gyümölcslevedet szénsavas vagy mentes ásványvízzel.
Így üvegenként akár 85 kalóriát
is megspórolhatsz, ami évente
akár 2,5 kg mínuszt jelent.
Rágózz!
A kutatók felfedezték, hogy
a cukormentes rágógumi rágása

leges mesterséges anyagok bevitelétől (és azok raktározódásától) is megkímélhetjük a szervezetünket.
3. Kényeztesd magad az
anyagcsere fokozására
Annak érdekében, hogy a kötőszövetek anyagcseréjét gyorsítsd, ajánlottak a különböző testkezelések. A masszázsok, bedörzsölések, zsírtörő technikák. Fontos tudnod azt, hogy a zsírégetés
egy belső kémiai folyamat. Nem
attól fogsz lefogyni, hogy bekented magad valamilyen vérbőséget okozó krémmel, vagy,
hogy nyirokmasszázson voltál.
A titok nyitja az, hogy ezen technikák miatt javul a zsírszövetek anyagcseréje, így a zsírégető
edzésekkor a szervezeted sokkal
könnyebben tud a fellazított zsírokhoz, mint energiaforrásokhoz
hozzányúlni és lebontani azokat.
Biztos megoldás a
gyakorlatban
Különösen hatékony, ha az
említett technikákat ötvözzük:
● Tréning előtt lehetőség szerint vegyél részt egy alapos mas�százson (ne a relaxáló jellegűek
közül válasszunk), melyhez egy
intenzív aromájú krémet használnak. A fahéj vagy a citrusfélék
olajai nagyon jó vérbőség fokozók, de a helyes arányok kimérését bízzuk szakemberre.
● Ezt követően dolgoztasd
meg szervezetedet intenzív keringésfokozó edzéssel, és közben ne feledkezz meg a folyadékbevitelről sem. Itt is kerüld a
mesterséges adalékokkal felfokozott italokat!
● Tréning után egy váltott hideg-meleg tusolás szintén sokat
segít a narancsbőr csökkentésében, és ha mindezek mellé még
a táplálkozásodban is körültekintően választod meg az összetevőket, akkor garantált a siker.

segít, hogy kevesebbet egyél, hiszen hamarabb telítve érzed majd
a pocakodat. Egy vizsgálat szerint, akik ezt a trükköt bevetik,
növeli az anyagcserét, nem is ki- 52 kalóriával kevesebbet viszcsit, kb. 20%-kal. Rágózással tehát nek be a szervezetükbe naponta.
Ne spórolj a lenmaggal!
évente akár 5 kilótól is megszabaA magas rosttartalmú, őrölt
dulhatsz!
lenmag segíthet megfékezni az
Séta előtt zöld tea
A koffein felszabadítja a étvágyat és eltünteti a bevitt kazsírsavakat, így a szervezeted lóriát. Adhatod joghurthoz, de
könnyebben tud zsírt égetni. A belesütheted muffinba vagy kenyérbe is.
Diétás dresszing
A salátákat a következő öntettel ízesítsd: 1 ek. balzsamecet, ¼ tk. olívaolaj,
¾ tk. dijoni mustár,
¼ tk. torma. Keverd
össze a hozzávalókat, öntsd a salátára,
és fogyaszd mosolyogva, mert ez a finomság csak 20 kalóriát és 1,5 gramm
zsírt tartalmaz.
Nasi előtt
hasprés
Mielőtt kibontanál egy szelet csokit,
megennél egy gombóc fagyit stb., csizöld tea antioxidáns vegyületei, nálj legalább 40 felülést! Lega polifenolok pedig nagyon jól közelebb meggondolod, hogy
együttműködnek a kalória eltünteté- nassolsz-e!
Egyél halat!
séért felelős koffeinnel. (Ha magas a
Az omega-3 zsírsavban gazvérnyomásod, hagyd ki ezt a tippet.)
dag tonhal, makréla, tőkehal és
Csomagolj ebédet!
Ha egy héten több mint 5 alka- lazac segít a fogyásban, mert folommal étteremben eszel, nagy a gyasztásuk javítja az anyagcseveszélye, hogy közel 300 kalóriá- rét. Azok a túlsúlyos emberek,
val többet fogyasztasz, mintha ott- akik olyan csökkentett kalóriahon ennél vagy főtt ételt csomagol- tartalmú diétát tartottak, amely
rendszeresen tartalmazott hanál magadnak.
lat, 20%-kal több súlytól szabaMártogasd a kenyeret!
Használj vaj helyett olívaolajat! dultak meg naponta, mint akik
Sokkal egészségesebb, és abban is hal-mentes diétán voltak.

Legjobb egyperces otthoni
szépségtrükkök
Turbózd fel magad másodpercek alatt!
Egyszerű, gyors és hatékony szépségápolási praktikák,
amit mindenkinek kötelező kipróbálni!
1. Tegyél a fényesebb
hajkoronádért!
Mosd meg a hajad langyos
vízzel, majd gyorsan öblítsd le hi-

3. Borotvahad helyett hajbalzsam? Igen, jól olvasod!
Elfogyott a borotvahab?
Semmi baj! Azt tudtad, ha hajbalzsammal borotválod a lábad
tökéletesen fényes és puha lesz?
4. Ne ess neki a vizes
hajadnak!
Hagyd egy kicsit száradni a hajad, mielőtt fésülni kezded, mert vi-

deggel! Ettől a hajfelszín kevésbé
lesz sérülékeny, ráadásul fényesebb lesz, mint valaha.
2. Ettél egy banánt? Van
egy jó hírünk!
Ha ettél egy banánt, semmiképp se dobd ki a héját, várj
vele, amíg bebarnul és dörzsöld
át vele az arcodat. A szarkalábak
nagy mumusa, úgyhogy imádni fogod.

zesen a hajszálak nagyon elasztikusak és könnyen roncsolódhatnak.
+1
A citrom, lime, narancs magas C-vitamin-tartalma fiatalon
tartja a bőrt, és fertőtlenítő hatása miatt a pattanások és a ráncok ellen is mindegyik hatékony
csodaszer. Egyél sok citrusfélét,
vagy levüket kifacsarva igyál sokat belőlük ásványvízzel hígítva!

Tüntesd el a sminkfoltokat a
ruhából!

Ahelyett, hogy lemondanál a ruhádról, ami sminkfoltos lett, próbáld ki az alábbi trükköket.
A Popsugar összeállított egy
útmutatót, hogy lehet eltávolítani a különböző sminkfoltokat.
Rúzsfolt
Fújj egy kevés hajlakkot a
rúzsfoltra, és hagyd állni 10 per-

ponnal vagy borotvakrémmel,
mindkettő tisztító hatású. Az
előkezelés után dobd be a ruhát
a mosásba.
Önbarnító
Az ágyneműhuzaton vagy a

cig. Ezután töröld le szivaccsal,
majd dobd a mosásba. Az olaj és
a viasz alapú rúzsok eltávolításához kipróbálhatod a hintőport
vagy a szódabikarbónát is.
Vízálló szempillaspirál
Ha olyan hosszan tartó smink
hagyott foltot, mint a vízálló
szempillaspirál, próbáld meg a
foltot sminklemosóval eltüntetni.
Arra figyelj, hogy a termék olajmentes legyen, hogy ne kend el
jobban a foltot.
Alapozó
A por és a folyékony állagú
alapozót is előkezelheted sam-

ruhán maradt önbarnító folt eltávolításához először öblítsd le
az érintett területet hideg vízzel!
Ezután egy szivacs és mosogatószer segítségével próbáld eltávolítani a foltokat, hogy ezzel
feloldd benne az olajat! Végső
megoldásként glicerinnel is próbálkozhatsz.
Megjegyzés: Ezek a javaslatok a foltok azonnali kezelésére
vonatkoznak. Érdemes arra is figyelni, hogy ne szárítsd meg a ruhát addig, amíg a foltot nem távolítottad el, mert a hő még jobban beszáríthatja a foltot.
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Hárman vesztették életüket egy tragikus
balesetben

Vasárnap kora délután közlekedési balesetben életét vesztette Viktor Rjasko, a Munkácsi FC Labdarúgó Akadémia vezetőedzője, az
Ungvári Hoverla korábbi trénere
– erősítette meg a tragikus hírt az
akadémia a hivatalos honlapján.
A rendőrség közleménye szerint kamion és személyautó ütközött frontálisan
július 19-én a Csap-Kijev főút munkácsi járási szakaszán, az Iványi letérőnél. A balesetben hárman a helyszínen életüket vesztették, a Mazda már-

kájú személyautó 56 éves vezetője, valamint az autóban utazó 10 éves kislánya és 23 éves fia. Egy 46 éves nőt,
Viktor Rjasko feleségét, valamint a
MAN típusú kamion sofőrjét mentővel a Munkácsi Járási Kórházba szállították, írja a KISZó.net.
Az ütközés erejétől a kamion az árokba csúszott és kigyulladt, a személyautó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, darabjai szétszóródtak az úttesten. A rendőrség szakértők bevonásával
vizsgálja a baleset körülményeit.

Telefonos csalók zaklatják a kárpátaljaiakat
A telefonos csalók sms-ben zaklatják a
kárpátaljai lakosokat, adóhatósági dolgozóknak adva ki magukat, olvasható a
mukachevo.net hírportálon.
A hatóságok elmondása szerint az
üzeneteket a +380954446766-os telefonszámról küldik, s Roman Lunik, a mun-

kácsi adóhivatal vezetőjeként írják alá. Az
sms-ben azt kérik, hogy utaljanak át pénzt
a megadott bankszámlára.
A rendőrség arra kér mindenkit, hogy
amennyiben hasonló jellegű üzenetet kapnak, azonnal hívják a 102-es telefonszámot.

Tűz a Técsői járásban: fedél nélkül maradt
egy háromgyermekes család

A tűz az istállóban ütött ki, majd átterjedt a garázsra és aztán a kétemeletes lakóházra is, írja a mukachevo.net.
Az eset a técsői járási Bustyaházán történt július 13-án. A tűzoltást a viski tűzoltók végezték. Mint a híradásból meg-

tudtuk, a tűz megsemmisítette a második
emeletet és a tetőt, továbbá a garázs és az
istálló tetőszerkezetét is.
A tűz kitörésének okát és az általa
okozott kár értékét vizsgálják a szakértők.

Hatalmas tűzvész a huszti bútorgyárban
A megye öt járásának tűzoltói próbálták megfékezni a lángokat a huszti bútorgyárban.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének jelentése szerint az épület tetőszerkezete gyulladt ki körülbelül 4000 négyzetméteren. A mukachevo.net híradása

szerint a tűzoltásban a viski, nagyszőlősi,
huszti, ökörmezői és ilosvai tűzoltóság
vett részt.
A tüzet sikerült eloltani, a szomszédos
épületeket sikerült megmenteni. Személyi
sérülés szerencsére nem történt.
A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értéket vizsgálják.

Kábítószert akart becsempészni az országba
egy 25 éves kárpátaljai fiatal

A mukachevo.net hírportál arról számolt be, hogy egy fiatalember a csapi
határátkelőn próbált kábítószert becsempészni Ukrajnába.
A csapi határőregység sajtószolgálatának jelentése szerint a 25 éves
férfi egy Volkswagen típusú járművön érkezett a határátkelőre. A vámosok ellenőrzés közben gyanúsnak ta-

lálták a személygépkocsit, ezért alaposabb vizsgálatot rendeltek el, miközben metamfetaminra és kábítószer fogyasztásához szükséges eszközre bukkantak.
A határátkelő munkatársai azonnal értesítették a nemzeti rendőrséget és az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU). Az
ügyben eljárást indítottak.

Sikkasztás az ungvári reptér felújítása során

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)
munkatársai az ungvári nemzetközi repülőtér rekonstrukciója során költségvetési források sikkasztására derítettek fényt.
Az előzetes vizsgálati adatok szerint
2016-ban pályázatot hirdettek a repülőtér újjáépítésére, amelynek összköltsége
7 millió hrivnya volt. A rekonstrukció során a hivatalnokok az egyik vállalkozóval összefogtak, hogy eltulajdonítsák a
javítási munkákra elkülönített költségvetési forrás egy részét, csökkentve a szerződésben előírt munka mennyiségét. Tervük végrehajtása érdekében a bűnelköve-
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Veresége ellenére mégis BLselejtezős lett a Dinamo

A koronavírus-járvány miatti kényszerpihenő után újrainduló, és több sebből is
vérző ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó két fordulóját is lejátszották a mögöttünk maradt héten.
A 31., és 32. játéknapnak csupán az
volt a kérdése, hogy miként alakul majd
a sorrend a dobogón, mivel a zsinórban
harmadszor bajnok Sahtar Donyeck már
hetekkel korábban bebiztosította újabb
címvédését.
Az idei pontvadászatban meglehetősen hullámzó teljesítménnyel előrukkoló Dinamo Kijev a hét közben rendezett 31. fordulóban 3-1-re nyert a Zorja
Luhanszk ellen, így újra előrelépett a 2.
helyre. A BL-selejtezőt jelentő biztos
ezüstéremhez azonban az is kellett volna, hogy Olekszij Mihajlicsenko együttese megnyerje a Kolosz Kovalivka elleni utolsó találkozóját, ami azonban

nem sikerült, mivel a házigazdák 2-0-ra
győztek.
A kijeviek nagy szerencséjére, a ZorjaGyeszna párharc 1-1-es döntetlennel ért
véget, így a Dinamo végül csak odaért a
dobogó második fokára.
A Sahtar Donyeck 82 ponttal végzett
az élen, ami jelen állás szerint főtáblát jelent a számára. Az 59 ponttal második
Dinamo a sorozat selejtezőjében lesz érdekelt, míg az 58 pontos Zorja, az 56 ponttal negyedik Gyeszna, illetve a 49 ponttal
ötödik Olekszandrija az Európa Ligában
próbálhat szerencsét.
A gólkirályi címet a Sahtar brazil légiósa, Junior Moraes szerzte meg 20 találattal.
A 2020-2021-es bajnoki idény rajtját egyébként augusztus 22-re tervezik,
és az élvonalbeli pontvadászatban a korábbi 12 csapat helyett már 14 együttes
vesz majd részt.

Néhány sorban

ban – januárban és februárban – zajlottak a megszokott mederben a futballvilág eseményei.
***
A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos Twitter-oldalán nyilvánosságra hozta a 2020–2021-es NB I-es idény
1. fordulójának párosításait. Az augusztus 15-i nyitányon a címvédő Ferencváros az újonc MTK vendége lesz, az Újpest FC Paksra látogat, míg a Mol Fehérvár a Zalaegerszegi TE otthonában kezd.
Érdekesség, hogy a Fehérvár nemrég kinevezett vezetőedzőjének, Márton Gábornak az első bajnoki mérkőzésén épp
előző klubja, a ZTE FC lesz az ellenfél. A két csapat az előző kiírás utolsó,
33. fordulójában csapott össze legutóbb
egymással.
Az mlsz.hu tájékoztatása szerint pénteken, szombaton vagy vasárnap lehet
mérkőzést rendezni az NB I-ben a nemzetközi kupameccsek, annak érdekében,
hogy az M4 Sport minél több találkozót
élőben tudjon közvetíteni.
Az őszi idény december 16-ig tart, a
tavaszi rajt 2021. január 23-án indul, és
május 15-én ér véget.
***
A Mercedes brit világbajnoka, Lewis
Hamilton ( a képen) győzelemre tudta
váltani a pole pozícióját a vasárnap nézők nélkül zajló Magyar Nagydíjon, elsőségét senki sem veszélyeztette. Hamilton
mögött a Red Bull holland pilótája, Max
Verstappen ért célba, akinek úgy sikerült

Az országos másodosztályú labdarúgó-

bajnokságban is két fordulót rendeztek az
elmúlt héten, amelyeket kiváló mutatóval
vett a Minaj FC.
Vaszil Kobin együttese a 24. játéknapon a tabellán előtte álló Agrobiznesz
Volocsiszk otthonába látogatott és a hajrában szerzett Mastalir és Nurijev találatokkal 2-0-ra nyerni tudott riválisával szemben.
A mérkőzés krónikájához tartozik,
hogy az összecsapáson közreműködő Jurij
Ivanov játékvezető a találkozót követően
feljelentést tett, mivel a lefújást követően
az öltözőben inzultálták és meg is ütötték… A heves akaratuknak nem éppen a
legszerencsésebb formában érvényt szerezni próbáló vendéglátók állítólag egy
meg nem adott büntetőt, illetve a házigazda csapat számára kiosztott nyolc sárga lapot kérték számon Ivanovtól. Az incidensben ráadásul az Agrobiznesz klubelnöke,
Oleg Szobuckij is részt vállalt, aki – a bíró
elmondása szerint – ugyancsak tettleg bántalmazta a sípmestert. Az ügynek nyilván
lesz még folytatása…
A viharos volocsiszki vendégszereplést
követően a MInaj FC a hétvégén a tabella
alsó feléhez tartozó Metalurg Zaporizsját
látta vendégül és 2-1-es győzelmet aratott. A kárpátaljai csapat mindkét találatát Nurijev szerezte, a vendégek a lefújás
előtt szépítettek.
A bajnoki tabellán az Inhulec Petrovo
vezet 53 ponttal az 50 pontos Minaj FC,

tők tudatosan hamis információkat írtak
be az elvégzett munkákat igazoló dokumentumokba. A reptér vezetője a pályázati feltételek nyilvánvaló megsértése ellenére aláírta a rekonstrukciós szolgáltatások megfelelő végrehajtásáról szóló dokumentumot. A jogellenes cselekmények
eredményeként az állam csaknem egymillió hrivnya veszteséget szenvedett el.
A repülőtér egykori igazgatója és a vállalkozás igazgatója ellen sikkasztás miatt
emeltek vádat. A cikkely szankciója héttől 12 évig terjedő szabadságvesztést ír
elő sikkasztás elkövetéséért – jelentette az
Ukrán Biztonsági Szolgálat sajtóosztálya.

Megvertek és kiraboltak egy nyugdíjast
Ungváron

A rendőrök letartóztattak egy korábban büntetett előéletű ungvári járási lakost, aki megtámadott egy járókelőt és
kirabolta őt Ungváron. A rablót előzetes letartóztatásba helyezték.
Július 16-án kijevi idő szerint körülbelül 17 órakor a rendőrséghez rablásról érkezett bejelentés. Az eset Kárpátalja megyeszékhelyén, Ungváron, a
Kapos utcában történt. A helyszínre kiérkezett rendőrök megállapították, hogy
egy ismeretlen személy rátámadt egy 75
éves nyugdíjas férfira, megverte őt, el-

lopta táskáját és mobiltelefonját. Az áldozatot elsősegélynyújtás céljából a kórházba kísérték, a rendőrök pedig keresni
kezdték a támadót.
A járőrszolgálat munkatársai pár
perc múlva elfogták a gyanúsítottat, aki
egy 39 éves, korábban büntetett előéletű
sislóci lakos. A rendőrök a gyanúsítottól
lefoglalták a lopott mobiltelefont, ezenkívül a sértett is felismerte támadóját.
A támadót előzetes letartóztatásba helyezték – olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőrség honlapján.

Még több információ a karpatinfo.net-en

illetve a 48 ponttal harmadik Voliny Luck
előtt.
A folytatásban a minajiak a Cser
kascsina otthonába látogatnak.
***
Az idén nem adják át a világ legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát.
A díj 1956 óta induló történelmében először marad győztes nélkül egy esztendő.
A France Football szerkesztősége
azért döntött így, mert csupán két hónap-

dobogóra állnia, hogy a futam előtt, a rajtrácsra menet kissé össze is törte versenyeszközét. A pódium legalsó fokára a finn
Valtteri Bottas állhatott fel.
Összetettben az immáron 63 pontos
Hamilton átvette a vezetést az 58 pontjával a második helyre szoruló csapattársa,
Bottas előtt, míg a harmadik helyen álló
Verstappennek 33 pontja van.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Lakás eladó
Beregszászban négyszobás
összkomfortos lakás eladó
a Korjatovics úton, az uszodával szemben (4. emelet,
konvektorok, gáz-, vízóra).
Mob.: 066-8311112.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Beregszászban a Sztefanik
utcában 3 szobás lakás eladó
a második emeleten, önálló
fűtéssel, internettel. Mob.:
099-9070381.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás saját fűtéssel Beregszászban a Lónyai utcában.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a Muzsalyi
út 34./B szám alatt 4. emeleti 2 szobás, felújított, bútorozott lakás eladó. Tel:
050-6491429.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Sürgősen eladó emeletes,
összkomfortos családi ház
Gát központjában, a Fő út
75. szám alatt. Mob.: +36304307088.
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári konyhával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +3630-8428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos villany. Ára: 50000 f.e.
Mob.: 099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Beregszászban, 10 percre a központtól összkomfortos családi ház eladó. Területe 120 m 2, bútorozott, 3
szobás, külön az étkező és
a konyha, fürdőszoba, gáz,
víz bevezetve, garázzsal. Tel:
095-1399379 (viber).

Bátyúban nagyon jó helyen
– közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó
egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok. Mob.:
050-8589288.
Tetőfedést, csatornázást
vállalok anyaggal vagy
anélkül, valamint metálcserép, kerítéslemez,
stáblonlemezek méretre vágva (drágább és olcsóbb anyagból). Mob.:
066-0820366.

Nagyberegen a Petőfi u. 60.
szám alatt családi ház eladó
(3 szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, gáz és az udvaron kút). Ár megegyezés szerint. Mob.: 099-7544644.

Benzines kaszával kaszálást vállalok Beregszászban.
Ár 5 hr/m2. Mob.: +380662406034.

Beregszászban a Munkácsi út 95. szám alatt kertes
ház eladó. Tel: 095-6511923,
066-6130064.

Temetőben sírok karbantartását vállalom Beregszászban
és környékén 200 hrivnyától.
Mob.: 095-5546133.

Makkosjánosiban a Fő u.
72. szám alatt, a központtól 50 méterre eladó összkomfortos családi ház, 120
m2-es és egy 50 m2-es. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
066-1263327.

Lakás kiadó
Kiadó Beregszászban egy 2
szobás lakás a Korjatovics
utcában. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-5325602.
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.

Jármű
Egyéb jármű
Elektromos kerekesszék eladó Sárosorosziban. Mob.:
+38098-1763766.

Autóalkatrész, tartozék
Lada autóra csomagtartó eladó Beregszászban.
Ára 300 hr. Mob.: +380663967011.

Szolgáltatás

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó het i l a p o k k é z b e s í t é s é re
Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó het i l a p o k k é z b e s í t é s é re
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárp átinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban
További ajánlataink:

- külső és belső párkányok,
- szúnyogháló (ajtóra is),

a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Budapesti varrodába
varrót, varrónőt keresünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos bérezés. Szállást,
egész éves folyamatos
munkát és munkavállalásit biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet

Gyakorlattal rendelkező varrónőket keresek ruhák javításához, új ruhadarabok elkészítéséhez, szőrmék varrásához, javításához, saját varrógéppel, főállásban, teljes munkaidőre, beregszászi munkahelyre. A beutazás önköltséges.
Mob.: 050-9028845 (Kenyeres Mária).

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban hagyományos tégla eladó. Mob.: 0663967011.
Betonkeverő (250 l, 3 fázisos, keveset használt) kifogástalan állapotban eladó.
Ár: 12 ezer hrivnya. Mob.:
099-7108197.
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1200 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.
Eladó új deszkák. Mob.:
099-6608338.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +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.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Mezőgazdasági gépek előadók. K-700 (Kirovec) 1995ös évjáratú, jó állapotban eladó. Hozzávaló 8 köldökös eke, UDA-4,5-es nehéz
tárcsa, Quivogne – 6 méteres nehéz tárcsa, és Unimat
– 8,4-es magházkészítő kultivátor. Ár megegyezés szerint. Tel: 050-9667397, 0967003545.
Eladó DON-1500A kombájn
gabonaasztal, 6 soros Oros
kukorica adapter szárzúzóval, napraforgó lifterekkel.
Bizon kombájnhoz gabonaasztal befogadókamrával
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.

Piac, élelmiszer
Vörös bor nagy tételben és
borpárlat eladó. Mob.: 0502660111.
Szárított nyúlbőrt veszek fej,
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835
(Attila).

Haszonállat
Jól tejelő kecskék és kecsketej eladó. Telefon: 0664777302, 099-2962979.

Háziállatok
Ingyen odaadom 3-4 hónapos kis termetű lány kiskutyámat (fehér, pöttyös fülekkel, dalmatára hasonlít,
sterilizálva, beoltva). Mob.:
050-1002403, 050-6119020.

Hirdessen!
066-2850283

- Belorusz beltéri ajtók
- reluxa,
- anyag és bambusz roletta,
- szalagfüggöny

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

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

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Hirdetések
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 óraszámban 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 számára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika, írásbeli;
– hitismeret, szóbeli.
A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2020.
augusztus 10.
A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány 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. július 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 délután 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 Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 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

Felhívás a Kárpátmedencében levő magyar
középiskolák részére

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében megalapította a Stádium Díjat.
A díj társadalmi fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a család részéről felkért fővédnök Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája.
A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diákság szavazata alapján három kategóriában adományozható azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet
területén Széchenyi István szellemiségével összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelentős eredményt értek el.
A díj adományozására a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon,
hogy minden év januárjától május végéig a díjazottakra
az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezetőségénél írásban jelölteket állíthat. Az iskolák részvételi
szándékukat (regisztráció) 2020. július 10-ig, majd az írásbeli jelöléseket legkésőbb 2020. július 31-ig megküldhetik a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.
Arra kérjük tehát a középiskolák tanulóit, hogy arra
a személyre, akiről úgy gondolják, hogy akár közéleti, akár tudományos, vagy a művészeti munkássága Széchenyi István szelleméhez méltó, s megítélésük alapján a
Stádium Díjra érdemes lehet, tegyenek írásbeli javaslatot.
Jelöltté csak az válhat, akire az összesítések alapján legalább 100 diák írásbeli javaslatot tett (kis létszámú iskolák esetében lehetőség van az egyedi elbírálásra).
A járványügyi helyzetre való tekintettel a diákok elektronikus javaslatainak összesítését tekintjük a javaslattétel
alapjának, melyet az összesítéssel megbízott diák vagy
tanár a jelöléshez szükséges űrlap beküldésével az Alapítványhoz eljuttat.
Az érvényes jelöltek listáját – a beérkezett jelölések
alapján (JELÖLÉS űrlap) – a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány honlapján és Facebook
oldalán legkésőbb 2020. augusztus 15-én kategóriánként
közzéteszi. (A jelölésekhez kérjük csatolni a jelölt írásbeli 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 interaktív játékok szervezésével, publikációk közlésével és
más hasonló módon segítséget ad.
A díjról a Kárpát-medencében lévő magyar középiskolák diáksága szavaz 2020. szeptember 21-től (Széchenyi István születésnapjától) 2020. október. 16. 24.00 óráig, 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 technika segítségével – nevük titokban tarthatóságával – szavazatukat az Alapítvány honlapján keresztül elérhető felületen 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 kapcsolatos programok minél szélesebb körű megvalósulása érdekében jelöljenek ki egy kapcsolattartót, 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…
G r ó f S z é c h e n y i C s a l á d A l a p í t v á n y w w w.
szechenyicsalad.hu facebook.com/szechenyicsalad
Forrás: Magyarország
Főkonzulátusa Ungvár facebook-oldal

Újságárusokat
keresünk!

A Kárpátinfo hetilap szerkesztősége újságárusokat keres a Beregszászi és a
Nagyszőlősi járásokban,
akik előfizetőket toboroznak és kiviszik az újságot. Fizetés teljesítmény szerint. Jelentkezés
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380662850283.

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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Soós Kálmán ösztöndíjprogram
a 2020/2021-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem
tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő
alprogramokból tevődik össze:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban 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 jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben
munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot
tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Munkácsi 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 bemutatni 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 tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár 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 fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.
A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!
A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.
A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum 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 szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk 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 – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek)
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy 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 aláírásával – kék
tintával író tollat használjon
Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem: https://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 felületen 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, Kossuth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, 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 dokumentumokat 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 pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.
A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.
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Kaleidoszkóp

Felhívás

A budapesti Skool, a LEGO és a Kárpát RobiPro
közösen INGYENES online nyári képzést indít.
Kik jelentkezhetnek?
A 3x félnapos képzésre olyan 10 és 14 év közötti kárpátaljai lányokat és fiúkat várunk, akik szeretnének játékosan megismerkedni a technológiával és készek arra,
hogy elkészítsék első saját mobilapp-jukat.
Mit tanítunk?
Fejlesztjük a technológiával kapcsolatos tudatos gondolkodást és felhasználói készséget.
Megmutatjuk a kódolás világát.
Közösen elkészítünk két mibilapp-ot.
Foglalkozás díja: Ingyenes
További részletek megtudni és jelentkezni a következő weboldalon lehetséges:
https://www.karpatrobipro.com/nyari_tabor_2020.
html
Gyere és tarts velünk!
Kárpát RobiPro, több mint robotika!

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 okozta járványügyi karanténhelyzet
miatt a „Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és irodalom szakkör új időpontban,
2020. augusztus 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 irodalom szakkör a COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet miatt később: 2020. augusztus 10–14. között valósul meg.
A foglalkozások minden nap délelőtt 9.00 órától délután 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 jelentkezését a szakkörre 2020. július 24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdATRiUGCAN_Lb5Kwg-BHAOb4p2tuptHjqzPo6hRhZ1t0nQ/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 koordinálásáért 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 VIII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa
2020. augusztus 12-én valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. július 15-én megvalósításra tervezett Buzánszky Jenő Labdarugó 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 jelentkezését a versenyre 2020. július 24., 12.00 óráig.
Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet 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 Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen 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 koronavírus okozta járványügyi
karanténhelyzet miatt a Sportszakkör új időpontban, 2020. augusztus 10–14. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020.
július 6-10. közötti időszakban megvalósításra tervezett „Fókuszban a tehetség a sport terén” sportszakkör, a COVID-19 koronavírus okozta járványügyi
karanténhelyzet miatt később, 2020. augusztus 10–14
között valósul meg.
A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától délután 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 sportkedvelő fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július
24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet: https://forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9
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 koordinálásáért 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. augusztus 3–7. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. július 27. – augusztus 1. közötti időszakban megvalósításra tervezett „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén”
színjátszó szakkör a COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet miatt később: 2020. augusztus 3–7. között valósul meg.
A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától délután 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 közötti 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_
uxLGEk4MCTUlTuMKuIPVYS4QjlXw/
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 koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Sikerül megoldani
azt a problémát, ami
régóta nyomasztja és
kísérti. Végre újra
szabadnak érzi magát és úgy
érzi: önmaga lehet. A héten rózsás hangulatban lesz
és az egészen apró sikereinek is tud örülni. Egyáltalán nem esik nehezére észrevenni az élet apró ajándékait. Tele van derűlátással
és mindenkivel kifejezetten
kedves lesz.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Olyan dolgok jutnak a
fülébe, amelyek kapcsán azt érzi: jobb lett
volna nem szerezni tudomást róluk. Viszont oka van
annak, hogy ezek épp mostanában jutottak el Önhöz és hamarosan azt is meg tudja, miért. A
napokban több dologgal kapcsolatban is kitisztulhat a látása.
Ez viszont sajnos azzal is fog
járni, hogy szembe kell néznie
azzal: bizonyos emberek nem
azok, mint akiknek hitte őket.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Megkapja a héten a
szükséges támogatást. Bármilyen problémája legyen, érkezni fog a
segítség. Addig legyen nyitott
arra, hogy egymaga is megoldást találjon a gondjaira. A
napokban arra van szüksége,
hogy érezze szerettei törődését és azt, hogy maga mellett
állnak. Ezt is meg fogja kapni! Talán épp ennek köszönhetően, de sokkal pozitívabban fogja látni a helyzetét.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Izgalmakra, eseményekre vágyik és lenne
is jó pár, amin szívesen
részt venne. Akkor is menjen el,
ha éppen nincs kivel, mert kár
lenne kihagynia ezeket a lehetőségeket. De szerencsére fognak akadni olyanok, akik szívesen csavarognak magával. Ez a
hét remek lehetőséget biztosít
arra, hogy egyesekkel elmélyítse a kapcsolatát. Sokkal jobban
megértheti a szeretteit és barátait, de általuk akár saját magát is.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Belátja, mit és hol
rontott el a múltjában.
Készen áll javítani
ezeken a botlásokon. Legalábbis azokon, amiken változtathat, mert bizonyos esetekben el kell fogadnia, hogy
már nem tehet semmit. Igyekezzen nem emészteni magát
a múltja miatt. Viszont a jövője miatt se görcsöljön. Próbáljon meg a jelenben élni,
mert itt van lehetősége változtatni azon, amin szeretne!

Szűz (8.24.-9.22.)
A saját módszereivel
próbál rendet tenni
maga körül és mások
segítségére lenni. Sokszor azt
érzi, hogy mindehhez kevés.
Csakhogy szörnyen zavarják
bizonyos dolgok és tenni akar
ellenük. Tegyen meg mindent,
amit tud, de ha nem jár sikerrel, ne eméssze magát. Tiszta lehet a lelkiismerete, hiszen
maga megpróbálta! A szerettei
gondjainak megoldása pedig
nem feltétlenül az Ön feladata!

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ezen a héten minden
lehetőség adott ahhoz, hogy változtasson az életén. Ne ragaszkodjon a régi, megalapozott helyzetekhez, módszerekhez, amelyek biztonságot
nyújtanak. Válasszon valami
újat, és merjen új eszközöket
is bevetni vágyai elérésének
érdekében. A napokban olyan
energiák érkeznek maga felé,
amelyek segítenek megszerezni azt, amire szüksége van.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Úgy érzi, hogy társadalmi és szakmai
helyzetét bizonyos
erők veszélyeztetik,
ezért nem sikerült elérni a
céljait. Mindenesetre az élete
most nem könnyű és mindenért keményen meg kell küzdenie. Fontos döntéseket kell
hoznia a következő lépéseivel kapcsolatban. Sodródik
az árral vagy inkább az irányítást választja? Ügyeljen arra,
hogy legyenek pontos tervei!

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét nagyon intenzív lesz a munka
és a kötelezettségek
terén, amelyek sok
erőfeszítést igényelnek magától. Több kellemes pillanatot
hagy ki, mert nem fog tudni
részt venni bizonyos találkozókon és programokon, ez viszont kissé elszomorítja majd.
Ettől még igyekezzen annyi
figyelmet fordítani a szeretteire, amennyit tud, hogy ne
távolodjanak el egymástól.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A szorongás és a félelem átvette az irányítást az életében, és
emiatt nem úgy érzékeli a valóságot, ahogy van. A
félelmei rossz irányba terelik
magát. Tehát vegyen egy mély
lélegzetet, és tisztítsa ki elméjét. Ha pedig kell, kérjen segítséget, de amíg nem lát tisztán,
ne hozzon fontos döntéseket.
A hét vége valószínűleg konfliktusokat és nézeteltéréseket
hozhat a környezetével.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
A társadalmi élete
rendkívül fontos magának, tehát mindent
elkövet azért, hogy sok-sok
a kikapcsolódásban és a szórakozásban legyen része. Ennek köszönhetően akár új emberekkel is megismerkedhet.
A napokban lehetősége lesz
arra, hogy egyik-másik célját rövid időn belül kipipálja.
Arra ügyeljen, hogy ne vállaljon felesleges kockázatot
és semmit se kapkodjon el!

Halak (2.21.- 3.20.)
A héten végre olyan
híreket fog kapni,
amelyek meglepik,
és amelyekre a szíve mélyén
nagyon is várt. Mielőtt bármit is tenne vagy döntene,
szerezzen meg minden szükséges információt ahhoz,
hogy a teljes képet lássa. A
hét közepe előtt jelenős fordulat várható, és nagy döntéseket kell hoznia mindennapi életével és a munkájával kapcsolatban.

Mozaik

Így ne hízz nyáron

Sokan úgy gondolják, inkább télen szaladnak fel ránk a pluszkilók, de bizony nyáron
is könnyű meghízni – segítünk, hogy ez veled idén már ne fordulhasson elő.
Üdítő, limonádé, jegestea
A legtöbben kívülről fújjuk, hogy ügyelnünk kell a bőséges folyadékpótlásra, ennek jegyében pedig sokszor cukros üdítők, limonádék, ice teák után nyúlunk. Mielőtt ezt
legközelebb is megtennéd, jusson eszedbe, hogy ezekben
mennyi – egyébként a szervezetednek totál felesleges – ka-

A saláta mindig jó választás

Nem mindig. Csak akkor, ha elhagyod az előre csomagolt önteteket, nem sózod-borsozod túl, és itt is ragaszkodsz
a friss összetevőkhöz a ,,zacskós” verziók, vagy az előre
elkészített, napokig műanyag tégelyben tárolt salik helyett.

Grillparti? Csak mértékkel

Nem azt mondjuk, hogy a nyárnak szuper grillpartik
nélkül kellene eltelnie, hanem azt, hogy a grillkajákkal sem
árt a mértékletesség. A marhahúsból készült húspogácsának ugyanis elég magas a telített zsírsavtartalma, emellett
rendesen megdobja a napi nátrium- és kalóriabeviteledet
is. A következő grillpartin inkább felezz el egy húsos bucit a pároddal vagy a legjobb barátnőddel, és szedj mellé
sok grillezett- és friss zöldséget.
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A vörösbor 5 jótékony hatása
A legújabb kutatások szerint a vörös
nedű nem káros az egészségünkre, sőt –
még a javunkra is válhat.
Azt már eddig is tudtuk, hogy a vörösbor a súlycsökkentés szempontjából az egyik legjobb alkohol, hiszen
egy pohárka csak 125 kalóriát tartalmaz. Arra azonban
csak nemrég derült fény, hogy milyen jótékony hatásai
is vannak a szervezetre.

1. Megelőzi a fogkő kialakulását

Nem mese, nem ámítás! Bár erős színe miatt (gyakori fogyasztás esetén) képes elszínezni a fogakat, az biztos,
hogy a kellemetlen leheletért is felelős fogkövet garantáltan
távol tartja a benne levő antioxidánsoknak és polifenoloknak

Úgy élvezem én a strandot

Ki ne érezte volna kicsit szűkebbnek a fürdőruháját a nyaralás végére? Ennek egyszerű az oka: a legtöbb strandkaja nem
éppen diétás, érdemes ezekkel mértéket tartani, illetve ugyanez igaz az alkoholos koktélokra is. Tudtad például, hogy egy
Piña Colada vagy Long Island koktél akár 600-800 kalóriát is
tartalmazhat? Ráadásul az alkoholbevitel növelésével egyenes
arányban csökken az a képességünk, hogy az étkezésre is rendesen oda tudjunk figyelni. Ilyenkor kerülnek a tányérunkra
a chipsek, hot dogok, hamburgerek és társaik, a fürdőruhánk
pedig napról napra egyre szűkebbé válik. Kell ez nekünk?!

Hűs finomságok

lória van. Egy pohár jegestea elszürcsölése vagy két és fél
deci gyümölcslé például 80-80 pluszkalóriát jelent, ugyanennyi limonádé pedig 99 kalóriát. Ha nem akarsz mindig
vizet inni, te magad is mennyei, egészséges nyári frissítőket készíthetsz.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a fagyasztott
joghurt egészségesebb, mint a fagyi vagy a jégkrém, de a
szakértők szerint ez elég hiú ábránd. Mert bár tartalmaz
némi fehérjét, 26 gramm zsír és akár 400 kalória is lapulhat egy-egy adagban. Ezért a dietetikus szerint jobb, ha
ugyanúgy kezeled, mint a fagyit, és felezel egy adagot valakivel, vagy beéred egy kanálnyi kóstolóval.

A gyümölcssaláta remek választás, ha desszertről
vagy uzsonnáról van szó. De arra figyelj, hogy ne cukros lében áztatott konzervananász és társai kerüljenek a
tálkádba, hanem friss összetevők. A tejszínhab és a cukorszórás pedig, bár tényleg mennyei kényeztetés, szintén felesleges pluszkalória. Másra nem jó, csak ,,úszógumiképzésre”.

A szakember szerint két alapvető dolgot érdemes észben tartani, hogy sikeresen elkerüljük a nyári súlygyarapodást. Az egyik, hogy az általunk választott ételnek mindig van egészségesebb verziója, csak meg kell találnunk. A
másik pedig, hogy nemcsak az számít, milyen ételt választunk, hanem az is, hogyan van elkészítve – gondolj vissza
arra, amit a gyümölcssalátáról írtunk!

Ragaszkodj a friss összetevőkhöz

A szakértő tanácsa

5 egészségtitok, amit eddig nem
tudtál a túróról

Fogyaszt, feltölt vitaminokkal, enyhíti a
gyulladásokat, ráadásul könnyen emészthető. Irány a tejespult, de csak miután elolvastad a cikket!
1. Kalóriaégető

A fehérjeforrások között a túró kiemelkedő zsírégető tulajdonságokat rejt. Bőséges fogyasztása mellett is biztos lehetsz
benne, hogy egyenletesen apadnak
a zsírraktáraid, mivel a sovány túrónak 100 grammja mindössze 76 kalóriát és 0,5 gramm zsírt tartalmaz.
Nemcsak a hőmennyiség fokozásával serkenti anyagcserédet, de a
benne található tejfehérje, a kazein
növeli az izomszövet mennyiségét.
Minél nagyobb arányú a zsírmentes izom szervezetedben, annál magasabb sebességre kapcsol majd az
alapanyagcseréd.

térd környékére helyezd, de, ha megmelegedett cseréld le,
hogy a hatása ne vesszen el!

4. Bőrregeneráló

A túróból készült arcpakolás az egyik legjobb megoldás
az egészséges, hidratált bőr eléréséhez. Még napozás, szolárium okozta égés után is alkalmazható, mivel kellemes nyugtató hatása van. A méz és a túró keveréke még jobb hidratá-

2. Vitaminforrás

A túróban nagy mennyiségben
megtalálható az A-vitamin, ami
nélkülözhetetlen az egészséges növekedéshez, mely főleg a gyerekek esetében fontos. Az
immunrendszer egészséges működése viszont már mindenkinek szükséges, ahogyan a jó látáshoz sem elhanyagolható a benne található E- vitamin. De a B-vitamint sem nélkülözi.

3. Borogatás láz ellen

Magas láz esetén hatékony lázcsillapító lehet a túró. A
túróval készült borogatás csillapítja a magas lázat, ez a hűsítő hatásának köszönhető. A túrós borogatást a boka és a

ló szer lehet, mert ez a kombináció vitaminokban és ásványi
anyagokban is gazdag, egyszerre táplálja és feszesíti a bőrt.

5. Csípésekre és fájdalmakra is hasznos

A túró előkelő helyen van a májbetegek, cukorbetegek,
magas vérzsírszinttel rendelkező betegek étrendjében, kiemelkedő élettani hatásai miatt. A háborgó, fájó gyomor
megnyugtatására is érdemes túrót fogyasztani, de a túró jó
megfázásra, torokfájásra, és fejfájásra is. Sőt a rovarcsípés
okozta fájdalmat és duzzanatot is enyhíti.

köszönhetően. Ha tehát gyenge fogzománccal rendelkezel,
alkalmanként kortyolgass el egy pohár finom vörösbort.

2. Távol tartja az allergiát

Természetesen nem az összeset, de a legújabb kutatások szerint a pollenérzékenységet, valamint az asztmát
is jelentősen csökkenti a vörösbor – persze, csak akkor,
ha napi 125 milliliternél nem fogyasztunk belőle többet.

3. Késlelteti az Alzheimer- és a
Parkinson-kór kialakulását

Egy friss kutatás szerint napi egy pohár vörösbor jót
tesz az idegsejteknek, ami hatékony segítséget jelenthet
az Alzheimer- és a Parkinson-kór elleni küzdelemben.

4. Csökkenti a depresszió kialakulásának valószínűségét

Bár a rendszeres alkoholfogyasztás összefügghet a depressziós tünetekkel, tény, hogy heti 100-200 mililiternyi
vörösbor megelőzi a mentális betegségek kialakulásának
többségét, a benne lévő antioxidánsok pedig hozzájárulhatnak a tartós boldogságérzet fennállásához.

5. Segít a vércukorszint stabilizálásában

Egy 2015-ös felmérés bebizonyította, hogy azok, akik
napi két pohár vörösbort fogyasztanak el, stabilabb vércukor szinttel rendelkeznek, mint akik fehérbort vagy vizet kortyolgattak – ráadásul még a koleszterinszintjük is
javult a vörös nedű segítségével.
Fontos, hogy mértékkel fogyasszuk a vörösbort! Az
ajánlott napi adag 1 dl, de érdemes orvos tanácsát is kikérni.

A túl sok csokodádé
depresszióssá tehet
Egy 2018-as brit kutatás szerint hiába termel boldogsághormont, a csokoládéban található cukor mértéktelen fogyasztása nemcsak a fizikális, hanem a mentális egészséget is befolyásolja – legalábbis a férfiaknál.
A professzorok 200 férfit vizsgáltak meg, és a három hetes teszt alatt azt figyelték meg, hogy azok, akik
napi 67 mg cukrot fogyasztottak, 5%-kal jobban hajlamosabbak voltak a kedélyingadozásra és a depresszióra,
mint azok, akik napi 39.5 mg-nál kevesebbet ettek meg.
Ez azt jelenti, hogy a férfiak többsége hiába fogyasztott
több csokoládét, a kedvük csak rosszabb lett tőle – annak ellenére, hogy a csoki hatására boldogsághormon,
azaz endorfin termelődik az agyban.
A meglepő eredményt azzal indokolták a professzorok, hogy az önbizalomhiányos férfiak alapból több édességet esznek, mert cukorral próbálják pótolni az életükből hiányzó boldogságot és szeretetet; valamint, hogy a
cukor (a droghoz hasonlóan) olyan szenvedélybetegséget vált ki az emberből, melynek csak nagyon nehéz ellenállni, így az ember még többet eszik belőle.
Innentől kezdve már csak pár lépés a cukor iránti függőség kialakulása, mely bizonyítottan kedélyállapot-változásokat és depressziót okoz. Épp ezért a vezető kutató
még inkább óva inti a pácienseit a cukor fogyasztásától,
hiszen már klinikailag is hozzáköthető a férfiak szervi és
nem szervi betegségeinek kialakulásához.
A kutatás eredményeinek fényében tehát megállapítható, hogy bár az édességek rövidtávon boldogítanak,
rendszeres fogyasztással nő önbizalomhiány, az elégedetlenség, a rosszkedv és mentális betegségek kialakulásának veszélye – legalábbis a férfiaknál.

16

2020.
július 22.
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Miért érdemes málnát
enni?

A málna nem csak ízletes nyári bogyós gyümölcs, hanem nagyon egészséges is. Miért érdemes fogyasztanod?
Tápanyagokban
Magas a rosttartalma
gazdag
Egy csésze málna 8 g
Egy csésze málna a rostot tartalmaz, amely harnapi C-vitamin szükségle- mada a napi ajánlott men�tünk több mint 50%-át fe- nyiségnek. A rostok hozzádezi, amely támogatja az járulnak a teltségérzethez,
immunrendszerünket, bő- és támogatja a jó emésztést.
rünk egészségét, és a kol- A jó bélbaktériumok szapolagén előállítását. Tartal- rodását is segíti, amelyek
maz mangánt, K-vitamin, az immunitáshoz is hozamely a csontok egész- zájárulnak, és a jobb hanségében játszik szerepet, gulathoz.
és kisebb mennyiségben Az agynak és a memóriE-vitamint, B-vitamint,
ának is jót tesz
magnéziumot, rezet, vaA málna segíti az oxi
sat, káliumot.
datív stressz elleni küzdelAlacsony a
met – az oxidatív stressz
cukortartalma
olyan betegségek kialaA málna az egyik leg- kulásához is hozzájárul-

DÜHBE JÖVÉS
(ARGÓ)

A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Egy előkelő angol klubban határozatot hoznak, miszerint a tagok havonta egyszer a feleségüket is magukkal hozhatják.
– Én agglegény vagyok. Magammal hozhatom esetleg a barátnőmet? – kérdezi az egyik tag a klub titkárától.
– Igen, uram – feleli némi gondolkodás után a titkár –, …

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: AT, AZ, EF,
ÉT, IK, MR, ÓE, ÖN, SI, SN,
SÓ, TÉ, UK, ÚS, ŰB, ZÉ.
Hárombetűsek: ASP,
AUS, ETE, FÉL, ILZ, KOS,
MER, OLD, TAO, ZKR.
Négybetűsek: ABÁD,
A C AT, A D AT, A I D A ,
AKOL, CORA, ELEK,
ÉDES, FILA, KECS, LAND,
LÓRA, OKOZ, REVE,
SIMA, TRAM.
Ötbetűsek: BOKSZ,
CSIKÓ, ELEMI, FALÁB,
HÁMLÓ, IDEKI, KEKSZ,
LAKÁS, MILOS, OTMÁR,
SÓDER, TOMOS.
Hatbetűsek: ANTIKA,
ELOMLÓ, ELTOLÓ, FESZES, FŰFÉLÉK, KARZAT,
LASSIE, LEFORR, LEIRAT,
LEITAT, TALPKŐ, ZIZZEN.
Hétbetűsek: ANTILOP,
BANDITA, LEFIALÓ, LEVÁLIK.
Nyolcbetűsek: ALASZKAI, CARRERAS, CSER-

ZETT, FELESÉGE, KEZECSKE, MOZIZENE.
Kilencbetűsek:
BARÁNŐJE, EBÉDELTET,
TUDATOSUL.
Tízbetűsek: ALMASZEDÉS, AMENNYIBEN,
ERESZKEDÉS, KLUBTAGUNK, LÉLEKTELEN,
MAGCSEMETE, VALAMELYIK.
Tizennégy betűsek:
EPIZÓDSZEREPLŐ,
FEKETEHASÚ LILE.

2020. 29. szám meg
fejtése: A pénz túl
fontos és veszélyes
dolog ahhoz, hogy
elköltését politikusokra bízzuk .

alacsonyabb cukortartalmú gyümölcs, 100 g csupán 4,4 g cukrot és 5,4 g
szénhidrátot tartalmaz,
míg kalóriatartalma csak
52 kcal.
Öregedés gátló
antioxidánsokban gazdag
A málna igazi anti
o x i d á n s - r a k t á r – a z
antioxidánsok hozzájárulnak a szívbetegségekkel,
rákos megbetegedésekkel,
elhízással, cukorbetegségekkel szembeni védelmünkhöz. A málnában találhat antioxidánsok emellett a gyulladások csökkentéséhez is hozzájárulnak, így védve a korai öregedéstől.

Pluszegy vicc: – Ba-

Olvassa a
Naplopót!

rátok lehetnek, mert
együtt lovagolnak.

kocka

Kivis tejszínes, tejfölös krémes kocka
A tésztához: 10 dkg olvasztott vaj, 10 dkg cukor, 4 tojás, 7 dkg finomliszt, 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 0,5
csomag sütőpor
A krémhez: 2 dl cukrászhab, 400 g tejföl, 1 habfixáló,
3 evőkanál porcukor, 1 kisebb citrom leve, 4 db kivi
A tetejére: 1 csomag tortazselé (színtelen), 2,5 dl víz,
1 evőkanál cukor, pár csepp citromlé
Elkészítése: A tojásokat ketté választjuk. A fehérjét a
cukorral kemény habbá verjük, hozzá keverjük a tojás sárgákat, majd az olvasztott vajat. A lisztet a kakaóval, sütőporral elkeverjük és a fentiekkel összekeverjük. 20×30
cm-es tepsit szilikonos sütőpapírral béleljük. A tésztát
bele öntjük, elsimítjuk. 200 °C-ra melegített sütőben 25
perc alatt megsütjük. A tésztát kiborítjuk egy tálcára, a papírt lehúzzuk róla és visszafordítjuk. A krém készítés: A
tejszínt a cukorral kemény habbá verjük, majd a tejföllel,
habfixálóval, a citrom levével kihabosítjuk. A tésztát vis�szatesszük a tepsibe, a krémet rákenjük. A kiviket meghámozzuk. Tojásszeletelővel felszeleteljük. Kirakjuk a krémre. A tortazselét a cukorral, citrom levével, vízzel felforraljuk. Langyosra hűtjük és a süteményre csurgatjuk úgy,
hogy minden kivi szeletet befedje. Hűtőbe tesszük egy jó
órára és szeletelhetjük.

hat, mint az Alzheimerkór és a Parkinson-kór. A
málnában is megtalálható
flavonoidokról kimutatták,
hogy javítják a memóriát és
a hangulatot is.
A málna önmagában is
finom nassolnivaló, de a
zabkásának, joghurtnak is
remek kiegészítője. A kevert salátát is feldobhatjuk egy kevés málnával,
de desszerteket is készíthetünk vele. Cukor nélkül főzhetünk belőle málnamártást zabpalacsintára, tápióka vagy chia pudingra, vagy a mogyoróvaj mellé. A fagyasztott
málna turmixokhoz a legideálisabb.

Fizessen elő a
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hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

4 tévhit a
margarinról

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Júl. 27 ‒ aug. 2.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Rengeteg mítosz terjeng a
gyakran démonnak kikiáltott margarin kapcsán, de
most segítünk megfejteni a
városi legendák hátterében
álló magyarázatokat.

7. oldal

Bakonyi sertésszelet
nokedlivel

6. oldal

Mi a megfelelő pulzusszám, ha
tartósan fogyni akarsz?

Ha a sportolással nemcsak
a kondíciódat javítanád, hanem fogyni is szeretnél, bizonyára hallottad már, hogy
zsírégetés szempontjából jó,
ha méred a pulzusod, ebből
tudni fogod, hogy a tested
milyen keményen dolgozik.
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