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Követve a kor
parancsát

Kereszténységünk,
hitünk tart meg
Római katolikus templomszentelés Beregardóban

A

Kárpát-medencében, így a Kárpátalján élő és tevékenykedő méhészek régóta úgy
tartják, hogy a hozamok
tekintetében minden évtizedben egy-két sikeres,
emellett három-négy elfogadható évvel számolhatnak. Ám mintha az

egyre inkább szeszélyessé
váló időjárás most mindezt felülírná. Bár a hordási időszakból még bő két
hónap hátra van, úgy tűnik, hogy a 2020-as idény
számos negatív rekorddal
vonul be az ágazat helyi
történelmébe.
Folytatás a 6. oldalon

Továbbra is igen népszerű
az Integrál együttes

A

ki iskolát és templomot épít – az
jövőt épít, tartja a bölcs megállapítás. Beregardó katolikus népe bízik a jövőben, hisz akkor, amikor
Európában templomo-

Részletek a 4. oldalon

Kellene egy kis mellékes?

kat rombolnak le vagy zárnak be, itt szent hajlékot
építenek, ahol közösségben
együtt dicsőíthetik teremtő
Istenünket.
Beregszász ezen városrésze egy csodálatos ékszerdobozzal gazdagodott: a Ma-

Közel 124 millió forint
értékű adomány
Ismét segített az Ökumenikus Segélyszervezet
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gyar Kormány, a lengyelországi Szent Kinga Kör támogatásának és a hívek összefogásának köszönhetően Ardó
központjában, a Perényi téren felépült a római katolikus
templom, melynek felszentelésére a névadó, Árpád-házi

Szent Kinga emléknapján
került sor.
Az ünnepség a templom előtti téren vette kezdetét, ahol Molnár János
esperes-plébános üdvözölte a megjelenteket.
Folytatás a 4. oldalon

A

z Ökumenikus Segélyszervezet évek
óta jelen van Kárpátalján, és elsők között
nyújt segítséget a bajban. Már a koronavírus-járvány elején elhozta a Magyar Kormány által felajánlott
63 millió forint értékű gyorssegélyt, az elmúlt héten pedig közel
124 millió forint értékű segélyszállítmányt
adott át Beregszászon
Kárpátalja kórházai
számára. Gerevich János, a segélyszervezet
ukrajnai kirendeltségének vezetője beszámolt arról, hogy ezúttal különböző kiszerelésű és alkoholtartalmú
kézfertőtlenítőszerek
(36 016 db.), műanyag
arcvédő pajzsok (49 920
db.) és orvosi maszkok
(120 000 db.) érkeztek.
Folytatás a 3. oldalon
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Híreink

Ellenzi a határok lezárását a WHO

A nemzetközi közlekedést gátló
határzárak nem tarthatók fenn
bizonytalan ideig, az országoknak
határaikon belül kell többet tenniük a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséért – jelentette ki hétfőn Genfben online
sajtótájékoztatón, az Egészségügyi Világszervezet, a WHO főigazgatója.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz
emlékeztetett arra, hogy az utóbbi
napokban a járvány erősödése miatt több ország ismét utazási korlátozásokat és biztonsági szigorításokat vezetett be, Nagy-Britannia például karanténra kötelezi a Spanyolországból visszatérőket.
Közölte: csak szigorú intézkedésekkel – a maszkviselési kötelezettségtől kezdve a tömeges jelenlét

elkerüléséig – birkózhat meg a világ
a járvánnyal. „Ahol ezeket a rendelkezéseket betartották, ott a fertőzés
lassult, ahol nem, ott erősödött a járvány” – mondta a főigazgató, dicsérőn kiemelve Kanadát, Kínát, Németországot és Dél-Koreát.
A tájékoztatón részt vett
Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója is, aki azt hangsúlyozta, hogy lehetetlen a közeljövőben ismét lezárni az országhatárokat. „A nemzetgazdaságoknak meg kell nyílniuk, az embereknek dolgozniuk kell, a kereskedelemnek újra kell élednie” – mondta Ryan, megerősítve a főigazgató
szavait, miszerint a járvány elleni
szigor csökkenti a fertőzések számát, míg enyhítése növeli.
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Hat kárpátaljai diák ért el maximális
pontszámot a ZNO-n

Hat kárpátaljai érettségiző írt
maximális, azaz 200 pontszámú
vizsgadolgozatot a külső független tesztelésen (ZNO). Ebből négyen a megyeszékhelyen tanultak, egy-egy diák pedig Munkácson és Beregszászban. A kiemelkedő eredményekhez a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció
is gratulált.
Az ungvári iskolások közül
Csujev Konsztantin és Merenics
Vaszil matematikából (felkészítőjük Lesko Olena), Lengyel Anasztázia angolból, Kuzmik Karina pedig

Ukrajna történetéből ért el maximális pontszámot. Lengyel Anasztáziát Bizilja Katalin, Kuzmik Karinát Suljzsenko Ljudmila oktatta.
Novikov Erik, a Beregszászi
Bethlen Gábor Magyar Gimnázium végzőse angol nyelvből tett
ZNO-ja lett hiánytalan. Felkészítő tanára Derceni-Májercsik Etelka volt.
A Latorca-parti iskolák végzőse közül Salenik Krisztián ért el 200
pontot az ukrán történelem teszten,
őt Szpacsinszka Alla készítette fel.
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Olekszij Petrov a kárpátaljai utak
helyzetéről
A kárpátaljai utak helyzetéről értekezett Olekszij Petrov,
a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője
a Husztbaranya – Szeklence
(Boronyava – Szokirnicja) közötti
útszakasz javítása kapcsán. Erről
a kormányzóság hivatalos oldalán
számolt be július 24-én.
Elmondta, hogy az eddigi útjavítási gyakorlat teljességgel elfo-

Megkezdődött a koronavírusvakcina tesztje

Harmincezer önkéntes résztvevővel megkezdődött a világ
eddigi legnagyobb koronavírus-vakcina tesztje az Egyesült
Államokban.
Szakértők rámutattak, nincs
biztosíték arra, hogy az amerikai országos egészségügyi intézetek támogatásával, a Moderna
biotechnológiai vállalat által kifejlesztett kísérleti oltóanyag valóban hatékony védelmet nyújt a
Covid–19 ellen.
A résztvevők nem fogják tudni, hogy a vakcinát kapták-e vagy
csak hatóanyag nélküli szert, úgynevezett placebót, a tudósok pedig
nyomon fogják követni, hogy melyik csoport körében hogyan alakulnak a fertőzések, különösen
azokban az országrészekben, ahol
gyors a járvány terjedése.
Az elmúlt hetekben több
gyógyszergyártó is bejelentette,
hogy utolsó szakaszába ért frissen
kifejlesztett vakcinájának próbája

Brazíliában, illetve más, a járvány
által súlyosan érintett országokban.
Az amerikai szabályozás előírja minden olyan szer hazai teszte-

lését, amelyet esetlegesen használhatnak az Egyesült Államokban, és
ezért a tervek szerint mostantól havonta végrehajtják harmincezer emberen egy-egy új, ígéretesnek tűnő
vakcina próbáját.

Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök, hogy a
kontaktcsoportnak pótlólagos
intézkedésekről sikerül meg-

ügyében szükséges pótlólagos intézkedésekről, amelyek július 27-én
nulla órától léptek életbe, s hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a
konfliktus résztvevői tartsák magu-

egyeznie a tűzszünet betartása
érdekében a délkelet-ukrajnai
Donyec-medencei demarkációs
vonal mentén – közölte a Kreml
sajtószolgálata.
A Putyin és Zelenszkij között
Kijev kezdeményezésére létrejött, a délkelet-ukrajnai válságról folytatott telefonbeszélgetésen során „megállapították”, hogy
„fokozni kell a minszki kontaktcsoport tárgyalási erőfeszítéseinek hatékonyságát”. A felek pozitívan értékelték a csoport júliusi 22-i megegyezését a tűzszünet

kat ezekhez a megállapodásokhoz.
Orosz részről hangsúlyt kapott
a „normandiai négyek” – Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Németország – vezetői által elfogadott
határozatok végrehajtásának prioritása, egyebek között a tavaly decemberi párizsi csúcs döntéseié is.
Az orosz elnöki hivatal szerint
az eszmecserén Putyin rámutatott
arra, hogy az ukrán parlamentnek
a Donyec-medencében idén megrendezendő helyi választásokról július 15-én elfogadott határozata ellentétes a minszki megállapodással

gadhatatlan. Az egyik réteg ment
a másikra, majd egy újabb javítgatás jött, az egyik szakaszt befejezték, a másik elromlott – mondta Petrov, hozzátéve: jó minőségű
utakat fognak a jövőben építtetni.
„Itt kész, ott nincs kész, itt javítunk, ott még nem, csak adj pénzt
– ilyen többé nem lesz!” – nyomatékosította a megye kormányzója.
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hírportál számolt be erről. A megyei közigazgatás elnöke közölte,
hogy az üzemet uniós forrásokból
indítják be.
A hulladékfeldolgozó építését 2012-ben kezdték meg. 2015
decemberében adták át a szelek-

Információk a munkanélküliekről
Archív felvétel
számára bemutatott próbaüzem
óta mozdulatlanul áll a gépsor
szalagja.
Olekszij Petrov, Kárpátalja kormányzója az elmúlt hétvégén egy
szemétszedési akció keretében
Kőrösmezőn (Jaszinya) jelentette be, hogy az idei év végéig beüzemelik a makkosjánosi hulladékszelektáló és -feldolgozó üzemet – elsőként a beregovo.today

táló sort, mely évente 30 ezer
tonna hulladék szétválogatására alkalmas. A beruházás majd
1 millió euró európai uniós támogatásból valósult meg. Több
mint negyven Bereg-vidéki település, valamint a szomszédos járások hulladékát dolgozták volna itt fel, de mindmáig
áll az üzem – emlékeztetett a
Mukachevo.net hírportál.

vatottak felderíteni, hanem
azok lehetséges mellékhatásait is, hogy így több szempontból is összehasonlíthatók legyenek.
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Putyin és Zelenszkij méltatta a tűzszünet
betartatását célzó intézkedéseket

Év végéig beüzemelhetik a
hulladékfeldolgozót Makkosjánosiban

A Beregszász közelében létesített
hulladékszelektáló és -feldolgozó
üzemben a Beregszászi járásban
keletkező szilárd hulladék hetven százalékát fel tudnák dolgozni, de a 2015 év végi átadás,
vagyis a magas rangú vendégek

Augusztusban az Oxfordi Egyetem, szeptemberben a
Johnson & Johnson vállalat, októberben pedig a Novavax nevű
gyógyszergyár készítményét
tesztelik. Az elmúlt hetekben
több mint 150 ezer amerikai jelezte érdeklődését a kísérletben
való részvétel iránt.
A tesztek nemcsak az adott
oltóanyag hatékonyságát hi-

Az Állami Foglalkoztatási Iroda érdekes információkat közölt az országunkban élő munkanélküliekről.
A hivatalos információk szerint a július 1-i adatok alapján
Ukrajnában közel 518 ezer regisztrált munkanélküli személy
él. Ezen állampolgárok önszántukból és tudatosan fordultak segítségért a foglalkoztatási irodához annak érdekében, hogy megkapják a munkanélküli státuszt és
hivatalos munkához jussanak. Az
iroda által megadott adatok szerint a munkanélküliek 58%-a nő,

42%-uk pedig férfi. 50%-uk rendelkezett felsőfokú végzettséggel,
33% szakiskolát végzett el, 17%
pedig középiskolát. A korukat tekintve 31%-uk 35 éven aluli fiatal,
29%-uk 35–44 év közötti, 40%-uk
pedig 45 év feletti.
Az állás nélküli személyek közül 21,8 ezren mozgáskorlátozottak,
9,2 ezren ATO-s katonák, 5,2 ezren
az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, 39,5
ezren vannak azok, akiknek 10 évnél kevesebb maradt, hogy elérjék
a nyugdíjkorhatárt, 4,5 ezren pedig felsőoktatási intézmények vég-

és veszélyezteti a rendezés kilátásait. Az orosz vezető komoly
aggodalmának adott hangot magas rangú ukrán hivatalos személyek azon kijelentéseivel kapcsolatban, amelyek szerint a
minszki intézkedéscsomag több rendelkezése
elfogadhatatlan számukra, ezért felül kell vizsgálni azokat.
A délkelet-ukrajnai
rendezésről egyeztető
kontaktcsoport a héten
videokonferencián pótlólagos intézkedésekről
állapodott meg a tűzszünet betartása érdekében.
Ez egy évvel azt követően történt, hogy a felek
2019. július 21-én, több
tucatnyi fegyvernyugvási kísérletet követően kihirdették az úgynevezett határidő
nélküli fegyvernyugvást.
Azonban ez sem tartott sokáig és arra késztette a feleket, hogy kiegészítő mechanizmusokat keressenek a fegyvernyugvás betartásához, amelyek
július 27-én, éjféltől léptek életbe. A határidő nélküli tűzszünetre mindkét fél megkezdte a felkészülést, egyúttal leszögezve,
hogy fenntartja magának a jogot
a másik oldalról érkező „agres�szió” elhárítására.

MTI

zősei. Ezek a munkanélküliek
olyan különleges kategóriákba
tartoznak, amelyeknek több támogatásra van szükségük a foglalkoztatás terén.
„Reménykedünk abban, hogy
a szigorú karanténkorlátozások
eltörlése után folytatódik a vállalkozások és szervezetek munkája, tehát fokozatosan növekszik majd a munkaadók munkavállalói igénye, és a munkanélküliek számának növekedése is
megáll. Júniusban 54 000 ukrán
állampolgárt sikerült munkába
állítani, ami már egyharmaddal
több, mint májusban” – olvasható a hivatal sajtószolgálatának
közleményében.
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Közélet
Ismét segített az Ökumenikus Segélyszervezet

Közel 124 millió forint értékű
adomány
Elejét lásd az 1. oldalon

Az átadáson jelen volt
Olekszij Petrov, a Kárpátaljai
Megyei Közigazgatási Hivatal
vezetője, aki elismeréssel szólt
az Ökumenikus Segélyszerve-

zettel nemrég aláírt együttműködési megállapodásról, melynek alapján első lépésben a közelmúltban 10 kárpátaljai orvos
ismerkedhetett Magyarországon a Covid-19 vírus elleni hatékony védekezéssel, most pe-

dig igen gyorsan Kárpátaljára érkeztek azok a védekezésben nélkülözhetetlen eszközök, amelyeket kértek a segélyszervezettől, s
amelyeket igazságosan osztanak
szét a kórházak között. A kormányzó köszönetet mondott Lehel Lász-

lónak, az általa vezetett Ökumenikus Segélyszervezetnek, illetve a
Magyar Kormánynak, hogy ilyen
hatékony segítséget nyújt a koronavírusos megbetegedések számát
tekintve egyelőre vörös zónába sorolt Ukrajnának.

Lehel László örömmel állapította meg, hogy az eddigi
gyakorlattól eltérően a szállítmány rekord gyorsasággal jutott át a határon. Megköszönte
a kormányzónak az ehhez nyújtott hathatós segítségét, illetve
az ukrán kormány pozitív hozzáállását. Örömmel nyugtázta a
szállítmány igazságos elosztását is, hisz, mint mondta, amikor
baj van, akkor egy segélyszervezetnek nem az a dolga, hogy
újabb konfliktusokat kreáljon,
hanem hogy az egyetértést és
az összetartozást erősítse. A segélyszervezet igazgatója a hatékony együttműködés alapjának
nevezte a bizalmat. „A bizalom
nem jön magától. Egyértelmű
tettek kellenek és adott szavak,
amelyeket betartunk” – hangsúlyozta. Ennek köszönhető, hogy
ez a szállítmány gyorsan és zökkenőmentesen célba érkezett.
Az eseményen részt vett Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Kuti László, az ungvári főkonzulátus első beosztott konzulja, Petruska István, a
Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal vezetője, Sin József, a
Beregszászi Járási Tanács elnöke, Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere is.
A hivatalos átadást követően az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi munkatársai
pontosan kidolgozott terv alapján azonnal meg is kezdték a
szállítmány szétosztását.

Kovács Erzsébet

Az ukránok 80%-a nem elégedett
a kormány munkájával

A Reiting Szociológia csoport
által idén július közepén végzett felmérés szerint az ukránok 80%-a elégedetlen a parlament munkájával, és csupán
10% vélekedik az ellenkezőjé-

ről. A Miniszteri Kabinet tevékenységével a válaszadók 9%-a
elégedett, míg 77%-uk elégedetlen – írja az RBC.ua hírportál.

A felmérés adatai szerint
Volodimir Zelenszkij elnök tevékenységével 36% elégedett,
56% pedig elégedetlen, a Legfelsőbb Tanács házelnökének,
Dmitrij Rozumkov tevékenysé-

gével 24% elégedett, 55% pedig nem.
Denisz Smihal kormányfő munkájával 12% elégedett, a válasz-

adók negyede nem tudja értékelni, 62%-uk pedig elégedetlen.
A politikusoknak szavazott
bizalmi ranglistát Volodimir
Zelenszkij vezeti 41%-kal, bár a
vele elégedetlenek aránya 53%,
és támogatottsága egyre csökken.
Ezen kívül Smihal kormányfőnek 11% szavaz bizalmat, negyedük nem ismeri, 55% pedig nem bízik benne, a házelnök
Dmitrij Rozumkov támogatottsága 21%, az ellentábor 46% (23%
nem ismeri a politikust).
Július közepén a válaszadók
19%-a vélte, hogy az ország jó
irányba tart, míg 68%-uk ellenkező véleménnyel nyilatkozott. A
válaszadók több mint 60%-a szerint a gazdasági helyzet az elmúlt
félév alatt romlott igazán, egynegyed szerint érdemben nem változott, míg 8% fejlődést tapasztalt.
A gazdasági krízis lehetséges
oka (57%) a hozzá nem értő kormány, bár 36%-uk szerint a gazdasági hanyatlás a koronavírus
miatt jelentkezik majd.

A mentőautók 67%-a nem időben
érkezik ki a hívásra

A mentőautók a hívások csupán 17–18%-ában érkeznek
időben a helyszínre. Ezt Makszim Sztepanov egészségügyi
miniszter és Irina Sadovjak
miniszterhelyettes mondta
egy sajtótájékoztatón – közli
a Pravda.com.ua.
,,A meghatározott szabvány 10 perc a városban,
és 20
,,
perc a városon kívül – mondta Sztepanov. Az összes eset-

ből, amely 6,8 millió hívás, 4,7
millió hívásra későn érkezik a
mentő. Ezek nagyon rossz mutatók – tette hozzá Irina Sadovjak.
Pontosította továbbá, hogy a kormány által ellenőrzött területeken
jelenleg 25 regionális sürgősségi ellátási és egészségügyi központ működik.
Sadovjak szerint a mentőhívások a következő kategóriákra oszthatók: kritikus kategória – a men-

tőautónak 10 percen belül meg
kell érkeznie: a segélyhívások
kategóriája – 20 percen belül érkeznek a mentősök.
A nem sürgősségi hívásokat
az alapellátást nyújtó megfelelő egészségügyi intézménybe
küldik. Ha ez nem lehetséges,
akkor a mentőt, aki nem kezdeményez kritikus vagy sürgősségi hívást, a beteghez irányítják.

Megemlékezés Dolhán
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Kárpátalján számos emlékmű található, amelyek Rákóczi-szabadságharc eseményeire, győztes és vesztes ütközeteire emlékeztetnek.
A Rákóczi Szövetség Bereg-

ruszinok, szlovákok összefogtak az osztrák elnyomás ellen.
Goncz Tibor, az esemény főszervezője az 1703. június 7-én történt vesztes ütközet történéseit
elevenítette fel. Kiemelte, hogy

szászi Szervezete – a Rákóczi
Szövetség támogatásával – idén
is megszervezte a dolhai csata
évfordulója alkalmából rendezvényeit. Az évfordulóra június
7-én kellett volna emlékezni, de
mivel közbejött a karantén, július 27-én került erre sor.
A megemlékezés Beregszászban kezdődött, ahol a Rákóczi lovasszobor talapzatánál
elhelyeztük a megemlékezés
koszorúját. Dolhán a megemlékezést Szimkánics Viktor, a település polgármestere nyitotta
meg. Köszöntőjében arról szólt,
hogy több mint 317 évvel ezelőtt
a szabadságra vágyó magyarok,

a nép emlékezetében mennyire
elevenen él még ma is ez az esemény. Csobolya József történész
beszédében nagyra értékelte a
dolhaiak hagyománytiszteletét,
toleranciáját, hogy a település
központi parkjában most is békében megfér egymás mellett a
szovjet hadsereg elesett katonáinak állított emlékmű, a kuruc emlékoszlop és a Szűz Mária-szobor.
A magyar himnusz eléneklését követően elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.

Goncz Tibor, a Rákóczi
Szövetség Beregszászi
Szervezetének elnöke

A karantén befolyásolhatja az
önkormányzati választásokat

Kérdésessé válhat az idén őszre
tervezett önkormányzati választások megtartása, amennyiben
Ukrajna egész területe vörös zónába kerül.
Ezt Viktor Ljasko tisztifőorvos
jelentette ki. Véleménye szerint a
karantén nem zavarja az októberi választások lebonyolítását, hacsak nem romlik jelentősen a jár-

ványügyi helyzet. Kifejtette, minden az emberektől függ. Ha betartják az előírt óvintézkedéseket, az
emelt szintű érettségihez hasonlóan a voksolást is megtartják. Ám,
ha az esetszám miatt vörös zónába marad az ország, korlátozásokra kerülhet sor a tömegrendezvények terén.

KISZó/korrespondent.net

Új bírsággal számolhatnak a
vállalkozások Ukrajnában

Idén augusztus 1-től új, a kas�szagépeket érintő szabályok kerülnek bevezetésre Ukrajnában.
Az Állami Adóhivatal közölte, hogy változtatnak a kasszagépek mellőzéséért vagy szabálytalan használatáért kiszabható bírságok összegén, mivel a jelenleg érvényben lévőket még 2000-ben határozták meg – közli az FBC.net.ua
hírportál.

A módosításokat még idén áprilisban szerették volna bevezetni, ám
a karantén-intézkedések miatt elhalasztották azt.
Augusztus 1-től a bírság az áru
értékének 10%-a (első alkalom),
majd 50%-a (következő alkalommal) lesz. 2021. január 1-től viszont a szabálytalanul értékesített
áru 100%-a, illetve 150%-a lesz a
bírság összege.

Zelenszkijék szerint nem érdemes
dollárt vásárolni

Az elnöki tanácsadó úgy véli,
hogy az arany- és devizatartalékok 2012 óta rekordszintet értek el.
Oleg Usztenko, az
elnök gazdasági tanácsadója az Ukrajna
24 tv-csatorna műsorában beszélt a jelenlegi árfolyamról és arról,
hogy érdemes-e most
felvásárolni a dollárt.
,,Nem hiszem,
hogy érdemes most
dollárt vásárolni. Nem
azért, mert a népesség keresletet generál a valuta
számára. Nincs alap,,
vető ok – mondta a tanácsadó.
Usztenko elmagyarázta, mi-

ért nincs ok a dollár felvásárlására.
,,A 28,5 milliárd arany- és devizatartaléknak a közeljövőben körülbelül 2,5 milliárd dollárt kell elér-

nie, a tartalékok szintje meghaladja a 30 milliárd dollárt, ,,ez egy történelmi csúcs 2012 óta – összegezte az elnöki tanácsadó.
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Tükör
Római katolikus templomszentelés Beregardóban

Vezess, Jézusom!

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.”
(Zsolt 32,8)
Ha valami nagyon rossz volt
az életemben, akkor az szinte
mindig annak eredménye volt,
hogy az érzéseim után mentem.
Megcsal az érzés, sokszor
megcsalt engem is. Megtetszett
valami és úgy éreztem, hogy ez
nagyon jó dolog, ez a jó dolog az
Úrnak dicsőségét fogja szolgálni.
Dolgoztam, örömmel hoztam áldozatot. Vártam az eredményt, az
áldást, és az áldás elmaradt, és keserű fájdalommal kellett látnom,
hogy megcsalattam, becsapott
lettem. Miért? Pedig én őszintén
a jót tettem. Éreztem, hogy amit
teszek, az jó. Ez a nagy baj, most
már látom, mentem és cselekedtem a jó érzésem szerint.
Az érzés, a megérzés Isten
ajándéka. Ő alkotott meg minket
érző emberré. De mi van akkor, ha
valaki nem érez bűntudatot, azaz
nem érez semmit, amikor becsapja a társát, megcsalja a feleségét,
kilopja a szüleit? Akkor nem követett el bűnt, mert nem érez bűntudatot? Tévedés! Mi történik akkor, ha
valaki tudván tudja, hogy meg kell
látogatni a kórházban egy rokont,
tudja, de nem érzi, hogy ez fontos,
nem érzi, hogy halaszthatatlan ez a
látogatás. Este cseng a telefon és a
kórház értesíti, hogy a kedves rokon meghalt. De hát nem éreztem.
Elámulunk a szép és jó érzésektől, kétségbeesünk, megbénulunk a szorongó, félénk, sötét érzésektől. Az ember érzelmi
lény, Isten bölcs alkotása és tervei alapján. No de az érzésemet
sok minden befolyásolja. Az érzésem, a hangulatom sokszor függ
az időjárástól (ez nem vicc!), függ
a lelkiállapotomtól. Aki bűnt takargat magában, annak az érzése
mindig az álarc mögé rejti a személyt. Sérelmeink és indulataink
nagyon befolyásolják érzésünket.
Mi, szülők, hányszor nem értjük meg gyermekeinket, mert úgy
érezzük, hogy...! Pedig nincs iga-

zunk sokszor, rosszul éreztünk,
cselekedtünk, félelmünk befolyásolta érzésünket. Érzés után
hányan kötnek házasságot, mert
olyan nagy szerelmet éreztek! Az
érzés változik, megsérül, a boldogság elpárolog és a házasság
rossznak bizonyul.
Isten kérlel minket, figyelmeztet: az élet útja nagyon kanyargós,
tövises, váratlan meglepetésekkel
van tele. Ő felajánlja, hogy megtanít minket bölcsen, okosan élni,
járni ezen az úton. Sőt, biztosítékot
is ígér: „szemeimmel tanácsollak
téged”. Miért nem fogadjuk el Isten tanácsát? Miért nem vagyunk
képesek Őrá figyelni a kérdések,
döntések, lépések előtt? Érzéseinkhez ragaszkodunk – ha jó érzésem van, akkor jól vagyok lelkileg. Ha betegség kerülget és a
vérnyomásom magas, akkor rossz
érzésem van, és gyötröm magam,
hogy milyen bűn miatt van ez az
érzés. Ó, de egyszerű felnézni és
figyelni, mert Ő a szemeivel tanácsol téged, engem!
Isten szemmel tartja az Ő
gyermekeit: figyel rád, int és tanácsol, biztat a szemeivel. Figyelj az Úrra, ne csak a saját érzésedre. Ha kell, tagadd meg az
érzéseidet, mert rosszra vihetnek,
rendeld alá azokat az Úr vezetésének! Olvasd, tanulmányozd az
igét, figyeld meg jól Isten tanácsait, hogy életed útját bölcsen
járd! Az ige a legjobb kiigazító,
útmutató, amelyből világos választ kapsz akkor, ha nem helyezed fölé a pillanatnyi érzésedet.
Ne manipuláld, ne magyarázd az
Igét az érzéseid hatása alatt!
Tekintsen reám szelíd szemed, Úr Jézus! Tanácsolj, vezess! Őrizz meg engem a hangulataim, érzéseim csapdáitól! Vezess az úton végig, és fogd kezem! Oktass, taníts, tégy bölc�csé, hogy az életem a Te dicsőségedre éljem! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Továbbra is igen népszerű az Integrál együttes

„A zene az életünk”

Az élőzene mindig is különleges
hangulatot varázsolt és varázsol
egy-egy eseménynek. Esküvők
elengedhetetlen kelléke, de ma
már születésnapok, szalagavatók, leánykérések alkalmával
is kérhetünk élőzenét.
Ennek a műfajnak egyik jeles
képviselője a kárpátaljai Integrál
együttes is, akik már többször bizonyították rátermettségüket. Velük beszélgettünk sikerekről, nehézségekről.
– Hogyan alakult ki önökben
a zene iránti szeretet?
– Az én szeretetem a zene
iránt még egész kiskoromban
indult – kezdi beszélgetésünket Kepics Andzselika énekes.
– Édesapám is zenész, így kicsi
koromtól szeretek énekelni. A
Beregszászi Zeneiskola befejezése után felvételiztem az Ungvári
Zeneművészeti Szakközépiskola
zongora szakára, majd ezután az
Ivano-Frankivszki Egyetem zongora és ének szakára, amelyeket
sikeresen be is fejeztem.
– Én is gyermekkoromban
kedveltem meg a zenét – veszi át

a szót Babics János énekes-gitáros.
– Úgy tudom, hogy egyik felmenőmtől örököltem a tehetségemet.
Egyfajta szenvedély ez számomra,
amelyet mai napig szívesen művelek. Hogy képezzem magam, én is
elvégeztem az ungvári szakközépiskolát klasszikus vokál szakon.
– Korai terveim között nem szerepelt a zenész élet, bár volt vonzalmam hozzá – kapcsolódik be a beszélgetésbe Babics Zsuzsanna énekes-billentyűs. – Azonban a képzőművészet volt az, ami közelebb állt
hozzám. Majd megismertem a férjemet, aki több-kevesebb sikerrel
zenészt faragott belőlem, és több
mint húsz éve sikeresen működik
az együttesünk.
– Hogyan indult a zenekar?
– A párommal közösen alakítottuk a zenekart 1995-ben, akkor
még csak ketten léptünk fel – emlékszik vissza János. – Majd az
évek során fejlődtünk, fejlesztettünk. Egyre több felkérésünk lett,
egyre nagyobb ismertségre tettünk
szert. Akkor jött az ötlet, hogy keressünk magunk mellé énekesnőt
is. Így csatlakozott hozzánk előbb

Kereszténységünk, hitünk tart meg
Molnár János elmondta, hogy
2017 decemberében tették le az
alapkövet, s hálát adott azért,
hogy két év alatt felépülhetett
a szent hajlék, majd Rázsó Lajos kurátorral átadta a templom
kulcsát az egyházmegye püspökének, aki azt kívánta, hogy Isten háza lelki templommá növekedjék, hogy ebben a szent hajlékban élő egyházzá nőjön a hí-

kelletlenül is, belement ebbe, és
később a krakkói székesegyházban
ő is örök tisztaságot fogadott. Kinga élete mindvégig imádságban és
az irgalmasság gyakorlásában telt.
Férje halála után vagyonát szétosztotta a szegények között, templomokat, kolostorokat épített. Nővérük példáját követték húgai is,
Boldog Jolán és Boldog Konstancia is, akiket Kinga mellett szintén
védőszentjüknek fogadtak az ardói
templomépítő hívek, így is kife-

vek gyülekezete. Ezt követően a szent hajlékban folytatódott a templomszentelési alkalom, a karanténszabályokat figyelembe véve a hívek nagy része – kihangosítás mellett – a szabadtéren hallgatta a szertartást.
Hogy ki is volt a templom
névadója, azt Majnek Antaltól tudtuk meg, aki Árpád-házi
Szent Kingáról szólva annak tökéletes tisztaságát, a szegények
iránti elkötelezettségét emelte ki.
IV. Béla király legidősebb lányát
Boleszláv lengyel fejedelemhez
adta feleségül. Kinga elmondta
férjének, hogy ő már gyermekkorában teljesen odaadta magát
mennyei jegyesének, Jézusnak, s
azt kérte, hogy a világ előtt legyenek házasok, de igazából maradjanak testvérek. Férje, ha előbb

jezve a hitbéli egység fontosságát.
A szentbeszédet követően a püspök krizmával megkente az oltárt,
a templom falait, megszentelte azokat, majd feldíszítették az oltárt.
Ezt követően a vendégek
kaptak szót. Levcsenkó Róbert
görögkatolikus esperes-helyettes
azt kívánta, hogy az élő Jézus legyen jelen mindig ebben a templomban, legyen egység a testvérek
között, mint ahogy maga a hajlék
építészetileg is gyönyörűen egyesíti
a múltat és a jelen kor modernitását.
Ahogy találkozik itt a kő és a fa,
olyan, mint az emberben a test és
a lélek egysége. Levcsenkó Róbert
annak az örömének is hangot adott,
hogy ezen a vidéken épülnek még
templomok, melyekben mindenkor
felzendülhet a hálaének.
Beregardó református közös-

Nagy Móni, majd Szirmai Móni, aki
Magyarországon is ismert lett. Őket
követte Andzselika, aki azóta is erősíti csapatunkat. A zenekar nevét
pedig én választottam. Egy orosz
együttesnek is ez volt a neve, akiknek a játékát nagyon szerettem. Így
lett Integrál a nevünk.
– Andzselika, ön egy kész együtteshez csatlakozott. Hogyan élte
ezt meg?
– Én ezt egy érdekes lehetőségnek, kihívásnak tartottam. Jánost már korábban ismertem, hiszen együtt tanultunk, és amikor
jött a felkérés a zenekar részéről,
nem gondolkodtam sokat, csak úgy
belevágtam – mondja az énekesnő.
– Milyen a repertoárjuk?
– Összehangoljuk azt, amit mi
kedvelünk, azzal, amire a közönségnek is igénye van, ezért nagyon
színes, változatos a repertoárunk –
mondja Zsuzsanna. – Az örökzöldektől a rock, disco, funky zenén át
a mulatós és sztenderd tánczenéig
sok mindent játszunk. És természetesen mindezt több nyelven. Emellett saját szerzeményeink is vannak,
amiket a hallgatók örömmel fogadnak. Ez belőlünk jön, rólunk szól.
– Szerintem ettől vagyunk egyediek, hogy ennyi különböző stílusban énekelünk. Ezen a pályán elengedhetetlen a folyamatos tanulás,
fejlődés – teszi hozzá Andzselika.

– Így igaz, mindig tanulnunk
kell. Egy életen át fejlődünk. Az
ember változik, különböző lelki állapotokba kerül, és a hangjára, a játékára ez mind kihatással van. Meg
kell tanulnunk kontrollálni magunkat, meg kell tanuljuk, hogyan figyeljünk egyszerre több mindenre.
Egy zenész nem csak a fellépéseken
dolgozik, hanem otthon is. Rengeteget kell gyakorolni, koncentrálni, felkészülni, hogy a maximumot
nyújthassuk – erősíti meg János.
– Hogyan látják, van-e olyan,
hogy jó vagy rossz közönség?
– A közönséggel nincs baj, a hallgatóság mindig jó. Azonban akad
olyan, hogy a szervező nem a közönséghez illő fellépőt hívja meg. Figyelembe kell venni, hogy az adott publikum mit szeret, mire van ráhangolódva, és annak megfelelő fellépőt
hívni – értenek egyet mindhárman.
– Egy zenész élete kemény
munkából áll. Hogyan lehet ezt a
magánélettel összeegyeztetni?
– Nekünk egyrészt könnyű, mert
házastársak vagyunk, másrészt pedig nehéz, mert nem sok idő jut a
magánéletre. Sokan azt hiszik, hogy
egy zenésznek milyen könnyű, hiszen csak szórakozik és szórakoztat. Pedig ez nem így van. Komoly
munka van abban, hogy a fellépéseken minden gördülékenyen menjen – mondja Zsuzsanna.

Elejét lásd az 1. oldalon

sége is együtt örül a katolikus
testvérekkel, hisz az ige is arra
tanít, hogy egységben éljenek a
Krisztusban hívők, hogy a szeretet lakozzon közöttünk, fogalmazott Balázs Antal beregardói
református lelkész, aki azt kívánta, hogy mindenkor Isten dicsősége és szentsége töltse be a
templomot.
Aki templomot emel, az
megnöveli a lelket, és nekünk,
magyaroknak mindig nagy lélekre volt szükségünk, főleg a nehéz
időkben. Ez a nagy lélek pedig
nem más, minthogy élő kapcsolatunk legyen Krisztussal –
kezdte köszöntőjét Grezsa István
miniszteri biztos. – A XXI. században újra nehéz időket élünk,
amikor a posztkereszténynek
mondott világ gyökértelenségét kínálják, Kárpátalján pedig az elvándorlás, az asszimiláció fenyeget. De ha rendben vagyunk az égi hatalmakkal, akkor nincs olyan nehéz
helyzet, amiből ne kerüljünk
ki győztesen. Minket, magyarokat kereszténységünk, hitünk
tartott meg mindezidáig, s tarthat meg ezután is. Elsősorban
jó keresztényekként lehetünk
jó magyarok, fogalmazott a miniszteri biztos.
Babják Zoltán abbéli örömének adott hangot, hogy polgármestersége idején épülhetett
fel ez a csodálatos templom, s
szépülhetett meg a városvezetés támogatásával a tér, amelyen
áll. Ezzel a csodálatosan szép
szent hajlékkal nem csupán a
beregardó hívek, de Beregszász
egész közössége gazdagodott.
Ezt követően Molnár János
mondott köszönetet a Magyar
Kormánynak a hathatós anyagi
támogatásért, megköszönte a segítő kezet nyújtó lengyelországi
Szent Kinga Körnek a templom
berendezését, a polgármesteri hivatal támogatását, illetve az építőknek, a híveknek a munkáját.
Az alkalom – melyet megtisztelt jelenlétével Lucsok Miklós munkácsi római katolikus segédpüspök és Szilágyi Mátyás
beregszászi magyar főkonzul is
– főpásztori áldással és nemzeti imánk eléneklésével ért véget.

Kovács Erzsébet

– Ha az ember szeretné ös�szeegyeztetni a dolgait, akkor
össze is tudja. Számomra ez
nem okoz nehézséget – vallja be
Andzselika.
– A karantén időszakában a
zenészek sem dolgozhattak teljes
erővel. Hogyan élték ezt meg?
– Mi nem álltunk le. Persze,
nem léphettünk fel, nincsenek
koncertek, esküvők, de az élet
megy tovább. Dolgoztunk, próbáltunk, új dalt írtunk. És bízunk
abban, hogy mihamarabb visszaáll a régi rend – mondja János.
– Emellett pedig többet tudtunk figyelni magunkra, egymásra, megtettünk olyan dolgokat, amire eddig nem volt idő.
Próbáltuk tartalmasan eltölteni ezt az időszakot – egészíti ki
a párja.
– Én több munkahelyen is
dolgozom, így a karantén-időszakot online tanítással töltöttem – teszi hozzá Andzselika.
– Mit üzennének az olvasóknak?
– Legyenek kitartóak, próbáljanak pozitívan gondolkodni, feltöltődni, pihenni. Reméljük, hogy hamar rendeződik a
mostani a helyzet és újra találkozhatunk – fogalmazzák meg
mindhárman.

Kurmay Anita
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Közösség
Kulin Ágnes – a festőművész és tanár

„Úgy érzem, hogy a helyemen
vagyok”

A festészet évszázadok óta életünk része. Élvezetes, ugyanakkor meditatív időtöltés.
Mentálisan és egészségügyileg
is pozitív hatásokkal bír. Ezen
kívül önmagunk kifejezésének
egyik eszköze.
Kulin Ágnes egy olyan festő
és grafikus, aki munkája során a
testi jelekből táplálkozik. Képei
a különböző élethelyzeteket jelenítik meg. A képzőművészeti egyetem elvégzését követően belevetette magát Kárpátalja kulturális és művészeti életébe, emellett az Irka gyermeklap
illusztrátoraként is tevékenykedett. Ismerjük meg őt!

itt élni. Mindig is vágytam arra,
hogy itthon kamatoztassam a megszerzett tudásomat. 2008-ban felvételiztem a budapesti egyetemre,
azonban itthon már akkor illusztráltam az Irkát, tehát a kötődés mindig
megmaradt. Hazaérkezésem után
pedig sok munka várt, de egyben
büszke is voltam magamra ezért.
Elsőként a Rákóczi Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében művészettörténetet tanítottam, majd a
főiskola Pedagógia és Pszichológia
Tanszékének munkatársaként művészetpedagógiához kapcsolható
tantárgyakat vezetek, amelyeknek
sora és megnevezése évente változik az új követelmények és tan-

– Mit tudhatunk Kulin Ágnesről?
– Ungváron születtem, de a
gyermekkorom másik fő helyszíne Nagydobrony. Pedagógus
családból származom, de édesanyám szüleinek révén betekintést nyerhettem a falusi életbe is,
az önfeledt gyermekkorba. Már
korán megismerhettem a képzőművészet világát Benkő György
festő által, aki apai nagymamám
öccse. Az Ungvári 10. Számú
Dayka Gábor Középiskolát végeztem el, onnan indultam először rajzszakköre a Padiunba.
Már akkor látszott, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Általános iskolás éveim elején ismerkedtem meg Jankovics Mária grafikussal, akinek mindig
hálás voltam a támogatásáért. A
középiskola után felvételiztem a
Kárpátaljai Erdélyi Béla Szakközépiskola tervezőgrafika szakára. Nagyon sokat tanultam ebben
az időszakban a különböző technikákról, sajátos művészi útvonalakról, a kárpátaljai festőiskoláról és természetesen a grafikáról. A szakközépiskolát követően
szerettem volna még inkább képezni magamat, más stílusokba
is belekóstolni, ezért felvételiztem Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakára. Az egyetemi évek alatt több
mesterem is volt – Kéri Ádám,
Szűcs Attila, Halász András,
Kósa János –, de Nemere Réka
tanársegéd szemlélete volt rám
nagy hatással. Harmadik évfolyamra tisztázódott bennem az
a vágy, hogy tanár is szeretnék
lenni. Nemcsak festőként foglalkoznék a képzőművészettel,
de tanítani is szeretnék mindenkit a művészetek megismerésére
és szeretetére. Így elvégeztem a
tanárképzést is. Azóta is nagyon
szeretek tanítani.
– Az egyetem után egyenes
út vezetett haza.
– Így igaz, nagyon szeretek

tervek fényében. Emellett 2016-ig
illusztráltam az Irkát. Valamint a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által beindított Jankovics Mária Alkotótábor vezetője vagyok, a
tehetséghétvégeken pedig a művészettörténet tantárgyi csomag szerkesztéséért vagyok felelős másodmagammal, Szabó Évával megosztva a feladatokat. Sok feladatom van, de úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.
– Milyen témájú képeket fest
szívesen?
– Különböző médiumokat használok a tükörtől, fényképen és fotóinstallációkon keresztül az olaj-vászon megoldásokig. Gyakran használt képalkotó elem munkáimban a
tükrözés. Engem is foglalkoztat az
énkép, én mint nő, mint a 21. század embere, hogyan látom magam.
Munkáim alapját a nonverbális és
testi jelek képezik, figyelem a testbeszédet, a kézjeleket, gesztusokat,
ezeket jelenítem meg. Valamint érdekel az irányított tükörképek létrehozása, hogy átlépve a tükör te-

rébe, valami mást, valami többet
tudjunk meglátni. Remélhetőleg
a közeljövőben a közönségnek
is megmutathatom a munkáimat
egy kiállítás keretében.
– Milyen érzések vannak önben, miközben alkot?
– Ez mindig változó. Van,
amikor dühösen alkotok, van,
amikor szomorú vagyok. A legnagyobb pihenés számomra az,
amikor otthon nyugodtan festhetek. Sokat gondolkodom egy-egy
ötleten, hagyom, hogy kiforrja
magát az a kép, és utána valósítom meg.
– Több kiállítása is volt már,
valamint a Révész Imre Társaság elnökeként összefogja a képzőművészetben tevékenykedőket. Meséljen erről.
– Sok érdekes kiállításon vettem részt. Két nagyobb egyéni kiállításom volt, az egyik 2015-ben
a Rákóczi Főiskolán „Jelbeszéd”
címmel, a második pedig Budapesten „Tükrözve” címmel, amelyet Nemere Réka nyitott meg.
Meghatározó élmény volt ez számomra. A Kárpátaljai Magyar
Képző- és Iparművészek Révész
Imre Társaságának 2005 óta vagyok tagja. 2016-ban elhunyt az
akkori elnökünk, Magyar László
festőművész, és ekkor kértek fel
arra, hogy legyek a társaság elnöke, amire én nagy büszkeséggel mondtam igent. A tagokkal
minden éven szervezünk csoportos bemutatókat Ungváron, Munkácson, Beregszászban.
– Említette, hogy tanít kisebbeket és felnőtteket is. Hogyan
lehet jól dolgozni a különböző
korosztályokkal?
– Nagyon szerencsésnek
mondhatom magam azért, hogy
több korosztállyal is együtt dolgozhatom. Teljesen más hozzáállás szükséges az alkotótáborban a gyermekek motiválásához,
mint egy főiskolai órán a hallgatók képzéséhez. Folyamatosan fejlesztem magam, hogy jól
csináljam, hogy a tudásom legjavát adhassam minden helyzetben. Igyekszem igazságos lenni,
valamint odafigyelni az egyéni
érdekekre.
– Mit üzenne az olvasóknak?
– Járjanak kiállításokra, legyenek kíváncsiak, befogadók.
Ne féljenek hozzákezdeni a rajzoláshoz, hiszen alkotni mindenki tud. Vincent Van Gogh
azt mondta: ha hallasz belül
egy hangot, ami azt súgja: „nem
tudsz festeni!”, akkor okvetlenül állj neki festeni, és a hang
elnémul. Én ezt kívánom mindenkinek!
– Mi pedig további sok sikert
kívánunk!

Kurmay Anita

Szabadtéri kiállítás Beregszászon

A festőművészek a karantén
ideje alatt is alkottak

Július 23-án egész napos
szabadtéri kiállítás várta
Beregszász lakosságát és
az ide látogató vendégeket. Mint Szakálas Olga
kiállításszervezőtől megtudtuk, azzal a céllal kezdeményezték ezt a tárlatot, hogy
bemutassák: a művészek a
karantén idején sem tétlenkedtek. S ezzel a kiállítással
egy kis színt is megpróbáltak
becsempészni az itt élők mindennapjaiba.
A művelődési ház előtt ez-

úttal négy festőművész – Anatolij
Szakálas, ifj. Gogola Zoltán,
Katran Jaroszlava és Kovács Éva
– alkotásaiban gyönyörködhettünk. A tájképek, csendéletek mellett ott voltak a szülőföld szeretetét megelevenítő festmények is.
Mindezek megerősítenek bennünket: jó helyre teremtett bennünket
az Isten. Csak fel kell ismernünk
a lehetőségeket, meg kell látnunk
a szépséget.
Nos, ebben segített ez a kiállítás is.

m.e.
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Képzőművészeti kiállítás a beregszászi konzulátuson

Zicherman Sándor, a
sokoldalú művész

Hatalmas és igencsak sokszínű
életművet vallhat magáénak a
85. évét taposó Zicherman Sándor, akinek festményeiből július
22-én nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi Konzulátusán.
A Munkácsy Mihály Galériában Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte a megjelenteket, és szólt arról, hogy a
koronavírus leküzdése érdekében
hozott óvintézkedések betartása
mellett folytatódik az a sorozat,
amely a vidékünkön tevékenykedő képzőművészek munkásságának a bemutatását tűzte ki célul.

Emellett több munkája szerepelt tárlatokon Magyarországon,
Csehszlovákiában, az NDK-ban
és Lengyelországban. 1989-ben
áttelepült Magyarországra, azóta Budapesten él és dolgozik,
több mint hatvan csoportos és
egyéni kiállításon vett részt Magyarország különböző városaiban, valamint Angliában, Belgiumban, Dániában, Németországban, Franciaországban és másutt.
Munkái megtalálhatók olyan múzeumok gyűjteményében, mint a
szentpétervári Ermitázs, a szamarai Képzőművészeti Múzeum, a

Zicherman Sándor igazi kárpátaljai festő. Akinek munkásságában az az izgalmas, hogy egyszerre mutathatók ki benne a hagyományos kárpátaljai festészet,
az orosz iskolák és a nemzetközi festészetben uralkodó modern
tendenciák, kezdte megnyitó beszédét Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. Aki a továbbiakban arra hívta fel a figyelmet,
hogy az itt kiállító alkotó a festészeten kívül foglalkozott grafikával, szobrászattal, kisplasztikával, gobelein-szövéssel és
kerámiával is. Kultúraszervezői
munkássága is figyelemre méltó. Togliattiban (Oroszország)
1987-ben irányítása alatt létrejött
egy képző- és iparművészeti főiskola, ugyanitt országos kőfaragó-szobrász szimpóziumot szervezett. A Szovjetunióban eltöltött
32 alkotó év alatt különböző tanulmányutak keretén belül bejárta majdnem az összes tagköztársaságot. 1989-ig részt vett számos
oroszországi központi kiállításon
és nemzetközi szimpóziumon.

budapesti Petőfi Múzeum, valamint a kárpátaljai Boksay József
Képzőművészeti Múzeum stb.
Zicherman Sándor hosszú
élete során sok helyen – Ungváron, Lembergben, Moszkvában, Leningrádban, Izsevszkben
stb. – élt, ám ragaszkodása boldog gyermek- és ifjúkorának
színhelyéhez, Beregszászhoz változatlan, hangsúlyozta Kovács
László műgyűjtő, a mostani kiállítás kezdeményezője. Erről tanúskodnak a város különböző részeit ábrázoló nagyszerű művei.
A kiállításon főként csendéletek,
portrék, tájképek láthatók.
A megnyitót megtisztelte jelenlétével Kuzselnij Mikola, a
Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás művelődési osztályának helyettes vezetője, valamint
Barta József, a megyei tanács elnökének első helyettese. A megnyitón a közönség Szarvadi Beáta, a Nagyszőlősi Bartók Béla
Művészeti Iskola tanárának hegedűjátékában gyönyörködhetett.

Kovács Elemér
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Tükör

Méz: a természetes immunerősítő

Negatív rekordok évada
Elejét lásd az 1. oldalon

– Pedig minden jól kezdődött…
– Való igaz, hogy az enyhe télben – amikor is nem tapasztaltunk
szélsőségeket – sikeresen kiteleltek méhcsaládjaink, s a korán virágzó fákról, majd a gyümölcsöskertekből annak rendje és módja
szerint megkezdődött a hordás.
Ennek köszönhetően a kaptárak
szorgos népe erőteljes szaporodásba kezdett – emlékezik vissza
az idény első két hónapjára Szűcs
Zoltán kaszonyi méhész. – Akkor
még nem tudtuk, hogy a vegyes
virágmézen kívül nem lesz más
pergetni való, mivel az akácvirágok jelentős része lefagyott. Az
áprilisban beköszöntő, több mint

tek. Az akkori veszteséget az ottani méhésztársadalom tagjai azóta
sem tudták kiheverni. Jellemző,
hogy 2018 előtt még 1450–1500
hrivnyát is szívesen megadtak
egy műrajért. Most a szorult helyzetben levő kárpátaljai kollégák
a műrajokat feleannyi pénzért
vesztegették. Később pedig már
csak nevetséges áron, 450-470
hrivnyáért. Nem véletlen, hogy
sok méhésztársam csökkenti az
állományt, s olyanokról is hallottam, akik végleg felhagynak
ezzel a tevékenységgel. Az idei
év negatívumjaihoz hozzátartozik, hogy turisták hiányában az
apiterápiás házikók – ahol a méhek segítségével történik a látogatók szellemi-lelki feltöltődése – szintén üresen állnak.

A vásárokon népszerűek a méhészeti termékek

egy hónapon át tartó aszály aztán
erőteljesen megtépázta reményeinket. Egy darabig ugyan virágport tudtak gyűjteni rovarjaink,
ám a kiszáradt virágokban nektár
alig képződött, márpedig ez szolgál a méz alapjául. És az új méhnemzedék neveléséhez ez is nélkülözhetetlen. Ebben a problémás
helyzetben a méhcsaládok minden tekintetben takarékra állították magukat, a méhkirálynő vis�szafogta magát a peték lerakásában. Történt ez abban az időszakban, amikor más években a
kaptárakban és azok környékén
a legnagyobb lendülettel zajlik
a munka.
– Sokan tisztában vannak
azzal, hogy a kárpátaljai méhészek bevételük jelentős részét
a műrajok eladásából nyerik.
– Mindez igaz, ám félő, hogy
minderről már csak múlt időben
beszélhetünk. Méhésztársaimtól
tudom, hogy műrajokból a szokásos mennyiségnek idén csupán 18-20%-át sikerült értékesíteni. A kívülállók közül kevesen tudják, hogy a nagy munkabírással rendelkező, jól kezelhető kárpáti méhet tavas�szal előszeretettel vásárolják a
kelet-ukrajnai méhészek. Hasznos rovarjaink egy része pedig – Fehéroroszországon keresztül – korábban Szibériába
is elkerült. Évtizedeken át zajlott ez a folyamat, és mindenki
jól járt, hisz a műrajokért kifizetett pénz méheink szorgos munkája nyomán az ottani méhészeknek busásan megtérült. Először 2014-ben, a kijevi Majdan
után a Kelet-Ukrajnában kirobbant fegyveres konfliktus nehezítette meg a műrajok értékesítését. Idén pedig mindehhez társult a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság is. Az ágazatot emellett a gyakori tömeges
méhmérgezésekből származó
jövedelemkiesések is erőteljesen sújtják. Az ország középső
részéből már két évvel ezelőtt
hatalmas méhpusztulást jelentet-

– Visszatérve a műrajok értékesítéséhez: mivel ez az üzlet
gyakorlatilag meghiúsult, méhészeink az idén egy fontos bevételi forrástól estek el.
– S félő, hogy nem csak ebben
az esztendőben. Ugyanis a klímaváltozás ezen a téren is új helyzetet teremtett. A kelet- és dél-ukrajnai méhészek jól tudják, hogy télen
a náluk megszokott, huzamosabb
ideig tartó mínusz 23-25 fokos hideg időszakokat – pláne, ha azokat
rövid felmelegedéses periódusok
követik – kevés méhcsalád tudja sikeresen átvészelni. Évtizedekkel ezelőtt alakult ki az a gyakorlat, hogy
érdemes inkább tavasszal műrajokat
vásárolni a kárpátaljai sorstársaktól.
Ám a sorozatosan enyhe telek immáron más alternatívát kínálnak az
ottaniaknak. A legnagyobb közösségi oldalakon a hágón túli méhészek
arról számolnak be, hogy viszonylag kis kockázattal ők is életképes
méhcsaládokkal tudnak indulni tavasszal. Abban biztos vagyok, hogy
lesz itt még számos buktató, s a kemény mínuszok sem fogják mindig
elkerülni az ottani kollégákat, ám az
már szinte biztos, hogy évente több
tízezer műraj eladására a kárpátaljai
méhészek már nem számíthatnak.
– A piac örök törvénye: a termék árát a mindenkori kereslet
és a kínálat határozza meg.
– Mivel idén a méztermés
várhatóan csak a töredékét képezi egy átlagos évi hozamnak, az
árak már most is mintegy 40 százalékkal emelkedtek a tavalyihoz
képest. Talán az ezekben a hetekben virágzó napraforgó, s majd a
hajdinakása tud valamelyest javítani a helyzeten. Én mindenképpen azt tanácsolom, hogy mihamarabb szerezzük be az őszi hónapokra és a télire szánt szokásos mézmennyiséget, illetve a
járványhelyzetre való tekintettel
a szokottnál valamivel többet is.
Ne feledjük: a méz az egyik leghatékonyabb természetes immunerősítő, s ez a tény a koronavírus
idején fokozott jelentőséggel bír.

Eszenyi Gábor

Követve a kor parancsát

Kertészkedés főállásban

Közismert tény, hogy a fóliás zöldségtermesztés a kárpátaljai
agrárium legjövedelmezőbb ágazata. Arról már kevesebb szó
esik, hogy mezőgazdaságunknak ez a szegmense egyben a legnagyobb befektetést is igényli. Azt pedig a kívülálló ugyancsak természetesnek veszi, hogy aki a hajtatott zöldségtermesztésre adja
a fejét, az az élethosszig való tanulás mellett kötelezte el magát.
Mert elsőosztályú áru – amit a piac leginkább hajlandó megfizetni – csak így állítható elő.
A Nagydobronyban élő és
két gyermeket nevelő házaspár, Pinte Sándor és Éva, főállású zöldségkertészek. Számukra valóban létfontosságú, hogy
mindent jól csináljanak. Holott
ez néha pokolian nehéz.
– Az idő a gazda, János csak
szolga – idézi a jól ismert mondást a családfő. – Az idei, ugyancsak szeszélyes időjárás ezt ismét bebizonyította, s azt is, hogy
nincs két egyforma gazdasági év.
Ami pedig arra ösztönöz bennünket, hogy valami új dologgal próbálkozzunk.
Pintéék fóliagazdaságukban korábban főleg uborkát termesztettek. Az egyik kisebb
hajtatóközegben most is ezt a növényt gondozzák, ám a nagyobbikban tavasszal a maguk nevelte paradicsompalántát ültették ki.
Ezekről a bokrokról immáron a
második termést szüretelték le.
– Az ismerős munkácsi viszonteladó, Oleg, helybe jön ki és
veszi át az árut – tájékoztat Sándor. – Amúgy a vetésváltás a fóliában alapkövetelmény. Hisz a
monokultúrában a betegségek és
a kártevők egy idő után annyira
elszaporodnak, és rendre annyira
erőteljesen támadnak, hogy védekezni szinte képtelenség ellenük.
S hogy ne álljon üresen a legkisebb, a palántanevelő fóliasátor
sem, oda ezúttal édespaprika került. Ezzel a növénnyel a mostani lesz a tanulóévünk, remélem,
majd jól sikerül.
Az újburgonya termesztése terén viszont a házaspár már
több mint egy évtizedes gyakorlatra tett szert. Nem beszélve arról, hogy mindketten a szüleiktől
már gyerekkoruktól kezdve elleshették az alapvető fogásokat.
– A mostani tavasz is meg-

mutatta, nem mindegy, hogy a fóliából mikor kerül piacra az első tétel
– veszi át a szót a feleség. – Nekünk
most minden bejött, így átlagosan kilogrammonkénti 20 hrivnyás
áron sikerült értékesíteni a fóliaházi burgonyát, a szabadföldit pedig
9 hrivnyáért. Ám egy ideje a felvásárlók csupán 4-5 hrivnyát kínálnak érte, így a gumók felszedésével kivárunk.

Pintéék folyamatosan igénylik a szaktanácsadást

Amúgy igencsak faramuci helyzet alakult ki a burgonyafronton,
magyarázzák vendéglátóim. Nyugat-Ukrajnában először a tavaszi
fagyok okoztak jelentős károkat a
krumpliültetvényekben, amelyek
itt hatalmas méretűek, némelyikük
több száz hektárt foglal el. Júniusban a trópusi jellegű esőzések aztán
ezeket a parcellákat sem kímélték,
egy részük víz alá is került. Legutóbb pedig Herszon megyében az
esővel érkező jég vert el hatalmas
táblákat. Az utóbbi hetekben Kárpátalján ez okozta a legnagyobb
anomáliát, mivel az ottani termelők
jobbnak látták, ha felszedik a jégeső
által meggyötört parcellákról a gumókat, és azokat gyorsan értékesí-

Bogyósbajok

Hosszú ideig élvezhetjük a bogyós gyümölcsöket a kertünkben, hiszen az illatos szamóca érik elsőként, nyár derekán szedhetjük a
ribiszkét és a köszmétét, azután a málna és a szeder következik.
Számos betegségük közül a gyakoribbak a szamócalisztharmat, a
köszméte amerikai lisztharmata köszmétén és ribiszkén, valamint
a málna didimellás betegsége. Minden puha gyümölcs rendkívül
gyorsan áldozatul eshet a szürkepenésznek.
Messziről fölismerhetjük a
lisztharmatos szamócát, mert a
betegség miatt a levelek fölfelé besodródnak, kanalasodnak.
A levél fonákán foltszerűen finom, szürkésfehér lisztharmatos bevonat alakul ki, ami idővel
feketén pontozottá válik a gomba szaporító-képleteitől. A levélnyélen és az indán is kialakul a
szürkés bevonat. A bogyón is látható a jellegzetes lisztharmatos
folt, inkább fakó, fejletlen, íztelen marad az érő gyümölcs. A fiatal szamóca pedig ki sem fejlődik, hanem parásodik, berepedezik és összetöpped.
A kórokozó számára a kiegyenlített meleg és a magas páratartalom kedvező. Ha az érőfélben lévő gyümölcsöket nem
is, a következő évi indanövényeket megvédhetjük a fertőzéstől.
Rövid élelmezés-egészségügyi

tik. Többek között Kárpátalján is.
Pintéék erősen bíznak abban,
hogy ősszel a mostanival jóval
magasabb ára lesz második kenyerünknek, addig pedig kivárnak a betakarítással. Jövőre pedig közel fél hektárral növelik
e kultúra vetésterületét, mivel
úgy vélik, hogy akkor is az elsők között tudják piacra vinni a
terméküket.
Az uborka- és a paradicsomtövek gondozása, a termés folyamatos szedése mellett a családra
még egy komoly feladat vár: ideje kiültetni azokat a káposztapalántákat, amelyek majd a kedvelt
téli savanyúság alapját képezik.
Mondanunk sem kell, közel fél
hektár káposzta gondozása már
önmagában sem kevés időt és
energiát követel.
– Éveken át dolgoztam külföldön építőmunkásként, így jól
tudom, hogy mit jelent távol, el-

várakozási idejű szereket válas�szunk, mint a korlátozás nélkül
használható kéntartalmú szerek.
Használat ukkor arra ügyeljünk,
hogy nagy melegben perzselnek.
Felszívódó hatóanyagú a Fundazol,
ami a szürkepenész ellen is véd, és
hasonló hatású a Discus. Mindkettő várakozási ideje két hét.
Ugyanezekkel a készítményekkel védekezhetünk a köszméte amerikai lisztharmata ellen. A betegség
köszmétén, piros- és feketeribiszkén fordul elő. Főként a fiatal csúcsi leveleket támadja meg, kezdetben fehér, lisztes bevonat formájában, majd a foltok nemezessé válnak, megbarnulnak. A beteg levelek
torzulnak, elszáradnak és lehullanak.
A fertőzés kiterjed a hajtásra és főként a köszmétén a bogyókra is.
Egészen június végéig védekeznünk kell a kórokozó ellen. Az említett szereken kívül bevethetjük

szakítva lenni a családtól – vallja
a férj. – Így mindent megteszek
annak érdekében, hogy most már
végleg együtt legyünk.
Molnár Ádám, a Pro
Agricultura Carpatika fiatal falugazdásza, akit elkísértem mostani körútjára, arról számolt be,
hogy – ha lenne ilyen osztályozás – az ő általa látogatott zöldségtermesztéssel foglalkozó családok között Pintéék a kiváló minősítést kapnák. Lelkiismeretesek, igyekvők, pontosak, emellett, ha kell, kreatívak. Tisztában
vannak vele, hogy jólétük függ
attól, nap mint nap milyen teljesítményt nyújtanak.

Kovács Elemér

még a Karathane-t, a Rubigant, a
Saprolt és a Topsin-M-et. (Közülük a legrövidebb várakozási ideje a Karathane FN-57 „zöldkönyves” készítménynek van, 7 nap.)
A málna didimellás betegsége idővel az egész tő pusztulásához vezet. Egészen augusztus végéig fertőzhet a gomba, amely a
hajtást és a szárat támadja meg.
A hajtáson 2-3 cm-es, hosszúkás,
lilásbarna elszíneződést okoz,
leginkább a rügyek körül. A foltok idővel kiszürkülnek, a rügy
elhal. A vesszőn lévő foltok is
szürkék, alattuk a kéreg megrepedezik, szaporítóképletek fejlődnek benne. Végül a fertőzött hajtások és vesszők elpusztulnak.
Védekezni nemcsak vegyszerekkel lehet a didimellás
vesszőfoltosság ellen, hanem
szellős sorok kialakítás ával,
az első málnahajtások kitépésével is. Védekezz ünk a
málnavesszőszúnyog ellen,
mert a kórokozó gyakran a szúnyog keltette sebeken keresztül fertőz. Vegyszeres védekezésre a réztartalmú szerek, a
Kocide, Miltox speciál, valamint a Benlate, a Fundazol, a
Topsin M. alkalmas.

Bodnár István
kertészmérnök
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Kukoricabogár-invázió van
Kárpátalján?

Az utóbbi napokban sok terme- új védekezési módszerre, az úgylő hívott fel telefonon és kérte, nevezett génmódosított fajták termesztésére, de ezek a fajhogy részletesen írjak
ták (hibridek) Európában
a kukorica egyik legés Ukrajnában nincsenek
elterjedtebb és legveengedélyezve.
szélyesebb kártevőKárpátalján a
jéről, a kukoricabokukoricabogárt 2001
gárról. Szeretnék elenyarán fedezték fel a
get tenni ennek a kéNagyszőlősi és a Berésnek.
regszászi járásokban a
Azzal szeretném
Tel.: 2-41-74
feromon csapdák segítsékezdeni, hogy a kukogével. Az eltelt 19 év alatt
ricabogár problematikája rendkívül aktuális, mert már nagyon elszaporodtak, igaz,
épp most jelentek meg tömege- még nem lehet beszélni veszélyessen a kukoricabogár (imágók) ségi küszöbről, de egyes táblákon
fejlett egyedei a kukoricatáblák- már elérte azt. Ez azt jelenti, hogy
ban. De előbb lássuk, hogyan is ha a közeljövőben nem fogjuk bekerült hozzánk, Kárpátaljára ez a tartani az alapvető agrotechnikai
szabályokat, a kukoricabogár kár„rettenetes” kártevő.
A kukoricabogár az USA-ból tétele súlyos gondokat fog okozni
származik, hozzánk az európai a gazdáknak.
Úgy látszik, hogy a jövendöléállamokon keresztül (Magyarország – Románia) került. Csak sem bebizonyosodott, mert 2020
egy példát hozok fel: az USA-ban nyarán soha nem látott kukorica15-16 millió hektáron károsít és bogár-invázió söpört végig Kártöbb milliárd dollárt költenek a pátalján. Vannak kukoricatáblák,
védekezési munkákra. Igaz, az ahol nemcsak a fejlett egyedek
USA-ban most már áttértek egy károsítottak, hanem a kukorica-

A tripszek

Évről évre visszatérő gondot és kárt okoznak a zöldséghajtatóknak
ezek a kis kártevők. Míg a paprika és paradicsom esetében a termésen okozott „kozmetikai kár” a látványosabb kártétele, valójában a különböző vírusok terjesztésével okozott kár ennél nagyságrenddel nagyobb lehet. Például az idei évben a
tripszek által terjesztett bronzfoltosság vírus
nagyon sok gazdánál a teljes paradicsom- és
paprikaállomány megsemmisülését okozta.
Mivel több irányú kártételük akár a termesztés eredményességét is veszélyezteti, érdemes
alaposabban is megismerkedni velük.
Hogyan ismerjük fel?
Ezek az apró, nyúlánk testű, alig 1 mm-es rovarok szabad szemmel alig láthatóak. Főleg gyors mozgásukról lehet felismerni őket. A jelenlétükről elsősorban a leveleken megjelenő
ezüstös szívásfoltok árulkodnak.
A paprika termésén ezen kívül
súlyos „kozmetikai kárt” okoz

azzal, hogy a szívogatásuk nyomán keletkező sebek megbarnulnak, így az szinte eladhatatlanná válik.
Vidékünkön a tripszeknek
két alfaja található meg: a
dohánytripsz, valamint a valamivel nagyobbacska kaliforniai
virágtripsz. A két alfajt csak mikroszkóppal lehet megkülönböztetni, a csápok formája alapján.
Hogyan támad?
Az atkákhoz hasonlóan igen
szapora kártevő. Üvegházi körülmények között akár 8-10 generációjuk is kifejlődik. A tojásaikat a
nőstények igyekeznek a virágba
vagy bimbóba, ezek hiányában
bármely zsenge növényi részbe
süllyeszteni. A szaporaságukat
mi sem jelezi jobban, hogy a berakott tojásból kb.10 nap alatt kifejlett állat lesz, miközben 4 lár-

vaállapoton is átmegy a fejlődésük.
A hajtatott zöldségfélék közül a
paprika és az uborka a legfontosabb
tápnövényük, de találkozhatunk
már a paradicsomon is igen erős
tripszfertőzéssel. A kártételük a
paprikán számottevő, hisz mint már
említettük, tönkre teheti a termést.
Nem lebecsülendő azonban a közvetett kártételük, hisz komoly szerepet játszanak a különböző vírusok terjesztésében.
A védekezés alapjai
Csökkenteni lehet a
tripszek kártételét, ha megfelelő hangsúlyt fektetünk
a megelőzésre. Kultúraváltáskor a fóliasátrak talajának totális fertőtlenítése elpusztítja a talajban
lévő egyedeket, a fóliasátrak légtérkezelése
formalinnal vagy
kénezéssel pedig
a felszínen lévőket. Az újbóli betelepedést lassítja,
ha a fóliasátrak környékét
gyommentesen tartjuk, a
szellőztetők és ajtók közelébe pedig ragacsos-, vagy
elektromos rovarcsapdákat
helyezünk ki.
A tripszek elleni vegyi
védekezés igen bonyolult
feladat. Rejtett életmódjuk
miatt a kontakt szerekkel
igen nehéz elérni őket, miközben több fejlődési stádiumban is érzéketlenek a rovarölő szerekre. Mindebből
adódik, hogy az egyszeri kezelés
a kártevő népességének csak igen
kis hányadát tudja elpusztítani. A
rövidebb várakozási idejű kontakt
szerek használatakor látványosabb
eredményt csak blokkszerű rovarirtással tudunk elérni, amikor is egy

bogár lárvája is. Láttam olyan táblákat, ahol gyakorlatilag a kukoricalárvák még tavasszal elpusztították a kukoricát, pontosabban a
növények 20-30 cm magasságúak, és meg vannak dőlve, lényegében nagyon gyengén fejlődik
a gyökérrendszerük, és ezeken a
táblákon már sajnos nem várhatunk termést. Ezek a példák azokra a táblákra jellemzők, ahol több
éven át egymás után vetettek kukoricát. Tehát itt van a kérdésre a
válasz is. Mi is a reális kiút a kukoricabogár elleni védekezésben?
Ez nagyon egyszerű és nem költséges, csak be kell tartani a vetésváltást, és ez, gondolom, minden
gazdának elérhető, és kötelező is.
Az utóbbi napokban sok vis�szajelzést kaptam a termelőktől,
hogy a kukoricatáblákat megtámadták valamilyen kis bogarak.
Adom a választ – ez a kukoricabogár, amelyek a lárvákból keltek ki
és a kukorica virágzásakor ellepték a kukoricamezőket. Ebben az
időszakban a kukoricabogár a női
virágokat támadja meg, ami ahhoz
vezethet, hogy elégtelen lesz a beporzás, és ez alapján a megtermékenyülés is gyengébb lesz a kelleténél, ami a gyenge termésben fog
mutatkozni. Kora ősszel a kukoricabogár lerakja tojásait a talajba
olyan 20–25 cm mélységben, ott
fejlődési ciklus alatt (kb 10 nap)
legalább 4-5 alkalommal védekezünk. A várakozási idők betarthatósága miatt ezt csak a termés
kezdetéig tehetnénk meg.
A felszívódó és szisztematikus szerek közül SpinTor, a
Mospilan vagy az Actara is eredményesen alkalmazható, azonban ügyeljünk az előírt dózis betartására. Növeli a fenti vegyszerek hatékonyságát, ha féladagnyi
Karate rovarirtót is teszünk a permetléhez. A Karate hatóanyagától a tripszek „bezsonganak” előmásznak a rejtekhelyükről, s így
„fő” rovarirtó szerek jobban ki
tudják fejteni a hatékonyságukat.
Jó tapasztalataink vannak
a Moventóval kapcsolatban is.
Nincs ugyan látványos taglózó
hatása, de a zsírszintézis gátlásával lassú halálra ítéli a tripszek
mellett az atkákat, levéltetveket és más kártevőket, miközben a hasznos rovarok túlnyomó
többségére nézve veszélytelen a
használata. Erős fertőzés esetén
azonban mindenképpen ajánlott a
fenti taglózó hatású rovarölő szerekkel kombinálni.
Eredményesebb a védekezés,
ha a lombozaton található egyedek mellett a talajban is megpróbáljuk irtani őket, ugyanis az
életciklusuk bizonyos szakaszaiban a talajba húzódnak le bebá-

bozódni. Erre a célra valamelyik
gázosodó hatású vegyszer a legalkalmasabb (Unifosz, Fosztak,
Nurel D stb.)

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika

is telelnek át, s majd a következő évben május végén tömegesen kelnek ki. Ha abba a táblába újra kukoricát vetünk, akkor újra megtámadják a frissen
kikelt kukorica gyökereit. Úgy
gondolom, hogy ebből mindenki megértette, hogy mit is kell
tennünk a közeljövőben, ha kukoricát akarunk vetni. Tudom
azt is, hogy a vetésforgót nehéz betartani, de más kiút nincs.
Kárpátalján az egyik legnagyobb agráripari cég (AGRO
LUCSKI) a kukoricabogár elleni védekezésben bevetette a légi
úton történő védekezést vegyszerekkel több száz hektáron. Sajnos ez a módszer nem alkalmazható a kis gazdaságokban, ahol
nem nagy területeken termesztenek kukoricát. A módszer nagyon költséges és csak nagy területeken gazdaságos. Ezen vegyszerek használata egyébként a virágokat beporzó rovarokra nézve
nagy veszélyt jelent. Több helyről
kaptunk értesítést a méhek tömeges pusztulásáról.
Ha kérdések merülnének fel,
kérem hívjanak telefonon és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.:
0975166318 vagy 0503723469.
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A rózsa védelme

A rózsa egyik leggyakoribb betegsége a levélfoltosságot okozó csillagpenész, mely nemes
és vad fajokon egyaránt előfordul, akár teljes levélhullást
okozva.
A rózsa diplokarponos levélfoltossága – Diplocarpon rosae
Tünetei: a gombabetegség
jellegzetes tünete a nyár elején-közepén megjelenő 5-20
mm átmérőjű, barnásfekete színű, világosbarna közepű foltok.
A foltok szegélye csipkézett, erről kapta csillagpenész, csillagfoltosság népi elnevezését. A
barna foltokat sárga udvar határolja, míg a levél fonákán a
foltok halványabbak. A fertőzött levelek elsárgulnak és
lehullanak. A különböző rózsafajták fogénykonyságától függően akár teljes lombhullást is előidézhet, ami a rózsa legyengüléséhez vezethet.
Hogyan védekezhezhetünk a
csillagpenész ellen?
A fertőzést okozó gomba a
beteg, lehullott leveleken telel át,
majd tavasszal a gomba fejlődésnek indul a talajban és megfertőzi a rózsa éppen kifejlődő leNovák András,
veleit. A betegség 18-27°C-on és
a Terra Dei Alapítvány
80-85%-os páratartalom mellett
szaktanácsadója
tud a legideálisabban fejlődni.
Megelőzésképp fontos a lehullott beteg levelek összegyűjtése
vagy talajba forgatása.
Milyen permetszerekkel védekezhetünk a csillagpenész ellen?
Réztartalmú kontakt és felszívódó gombaölőkkel védekezhetünk a betegség ellen, az alábbi hatóanyagok használatával: cineb,
mankoceb, kaptán, benomil, tiofanát-metil, triforin. Ezek a hatóanyagok a rózsarozsda betegség ellen is védelmet nyújtanak, de a másik legjelentősebb kórokozó, a rózsalisztharmat ellen nem védenek.
Védekezzünk a rózsalisztharmat ellen!
A rózsalisztharmat a rózsa leggyakrabban előforduló gombás
betegsége. Igaz, hogy könnyen felismerhető, de a legjobb mégis az,
ha időben elkezdünk védekezni ellene. Lássuk, mit kell tennünk!
Miről ismerjük fel a rózsalisztharmatot?
A rózsalisztharmat által okozott első, már távolról is jól megfigyelhető elváltozásokat a fiatal leveleken láthatjuk. Ezek kanalasod-

nak, meggörbülnek, majd a felületükön fehér, lisztszerű gombafonal
bevonat jelenik meg. Később a károsított levelek besodródnak, törékennyé válnak, és a felületükön a lisztes bevonat is szürkésvörösre
színeződik. Erős fertőzés esetén a levelek teljesen elszáradnak.
Hogyan alakul ki a rózsalisztharmat?
A fertőzés a rügyekben áttelelt gombafonalakból és a gombafonalakon képződött pontszerű, fekete termőtestekből indul ki. A párás
meleg, a zsúfolt növényállomány, a fényhiány, a túlzott nitrogénadagolás, a hideg talaj, mind-mind valóságos melegágyai a rózsalisztharmatnak. Ilyen körülmények között járványszerű betegséget okozhat.
A fertőzés szembeötlő, könnyen észlelhető, a lisztes bevonat a
csészelevelekre, a hajtásokra és a tüskékre is kiterjed. A hajtásokon
gyakran előforduló rózsapajzstetű fehér telepei kicsit emlékeztetnek
a lisztharmatra. De ez könnyen eldönthető, mert a pajzstetvek kolóniája nem annyira összefüggő, és jól látható pajzsokból áll. Ezek
a pajzsok könnyedén lekaparhatóak, és a pajzs alól előjönnek a narancssárga vagy halványpiros állatok.
Hogyan védekezzünk a rózsalisztharmat ellen?
Gyűjtsük össze a lemetszett, beteg vesszőket, és a lehullott lombokkal együtt égessük el. Már a rügyfakadás előtt kezdjük el a permetezést. Lisztharmat ellen a kéntartalmú készítmények a hatásosak.
Rügypattanás előtti permetezésre a téli hígítású mészkénlé is számításba jöhet. Különösen akkor célszerű az alkalmazása, ha az atka-pajzstetűfertőzés is jelentős. Rügypattanás előtt töményebb permetlevet készítsünk. Nyáron kéthetente permetezzünk. A permetezés bőséges, lemosásszerű legyen.
A lisztharmat elleni felszívódó permetszerek 2020-ban: Score
250 EC, Topas 100 EC, Dagonis, Cyflamid.
A felszívódó készítményekkel szemben gyorsan kialakulhat a
gombákban a rezisztencia. Ezt megakadályozhatjuk, ha időnként kén
tartalmú kontakt szerekre váltunk, vagy ha ezeket keverjük a felszívódókhoz: Thiovit Jet, Tiosol, Cosavet DF, Kumulus.
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Heti műsor

Köszöntjük Hermina nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:20 Pasik!

Magy. vígjátéksor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
12:15 Bosszú
Török filmsor.

13:30 Fókusz
15:00 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

Augusztus 3.
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

21:25 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

22:25 Kenó
22:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.

23:20 Ne ölj!

Olasz krimisor.

00:10 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

01:05 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

02:00 OJD – Irodalom
és könyv 26
percben
02:25 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:20 Unió27
03:40 Summa

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 05:00 Híradó
22:00 Barátok közt
05:15 Angol nyelvű hírek
22:40 Gyilkos lelkek
05:25 Német nyelvű
Am. krimisor.
hírek
23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:30 Orosz nyelvű hírek
05:35 Kínai nyelvű hírek
00:10 CSI: A
05:55 Öt kontinens
helyszínelők
06:20 Summa
Am. krimisor.
06:40 Család'20
01:10 Autogram
07:00 EtnoKlub
01:50 CSI: Miami
08:15 Élő népzene
helyszínelők
08:40 Élő népzene
Am. krimisor.
09:15 Jó ebédhez szól
02:45 Fókusz
a nóta
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok 10:10 Rome Reports Vatikáni híradó
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:35 Isten kezében
11:10 Mozogj otthon!
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 11:25 Lángok
Magyar játékfilm
09:35 TELESHOP
12:50 V4 híradó
10:50 Mintaapák
13:00 Híradó
Magy. fikciós sor.
13:20 Roma magazin
11:25 Mintaapák
13:50 Domovina
Magy. fikciós sor.
12:00 Tények Délben 14:20 Család-barát
válogatás 2019
12:30 Tények Plusz
15:25 Balatoni nyár
13:25 Doc Martin
Angol filmsor.
17:25 Mozogj otthon!
14:35 A vidéki doktor 17:40 Ízőrzők
Német filmsor.
18:10 Ízőrzők
15:40 Kegyetlen város 18:50 Borbás Marcsi
Török filmsor.
szakácskönyve
16:45 Remények földje 19:20 Jó ebédhez szól
Török romantikus
a nóta
filmsor.
19:50 Akusztik
18:00 Tények
21:00 Híradó
18:45 Tények Plusz
21:25 V4 híradó
19:40 MasterChef VIP 21:35 Ridikül
21:40 A Piramis
22:30 Dokuzóna
23:20 Magánnyomozók 23:30 Hagyaték
00:25 Családi Titkok 00:00 Szellem a
01:35 Csapdába csalva
palackból...
02:10 Sherlock
00:35 Hetedhét kaland
és Watson
00:45 M2 matricák Am. krimi-sor.
Ha nagy leszek…
03:10 Tények Este
00:50 M2 matricák Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
04:40 Balatoni nyár
01:20 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
01:35 Akusztik
gondolatok
02:35 Lángok
06:00 Híradó
Magyar játékfilm
06:30 Nemzeti
03:55 Család-barát
Sporthíradó
válogatás 2019
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 A természetfil05:30 Múlt és jelen egy
mezés kulisszaidőben
titkai
06:05 Szabadidő
08:05 Mozogj otthon! 06:40 Ute tv
08:20 Mámoros szerelem 07:10 A labdarúgó vb-k
Sp. telenovella
legjobb mérkő09:05 Mámoros szerelem
zései
Sp. telenovella
09:20 Forma-3
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó 10:20 Jövünk!
10:50 UEFA Bajnokok
12:01 Híradó
Ligája magazin
12:35 Nemzeti
11:20 Strandröplabda
Sporthíradó
országos baj12:55 A bolygók világa
nokság
13:55 Sorsok útvesztője
12:20 Forma-2
Török tévéfilmsor.
13:20 Labdarúgó
14:50 Rex felügyelő
közvetítés
Olasz bűnügyi tévé15:20 Forma-1 filmsor.
Nagydíj futam
15:40 Don Matteo
17:30 A labdarúgó vb-k
Olasz tévéfilmsor.
legjobb mérkő16:50 Gasztroangyal
zései
17:40 Mozogj otthon!
19:45 Boxutca
18:00 Híradó
20:15 A labdarúgó vb-k
18:25 Nemzeti
legjobb mérkőSporthíradó
zései
18:45 Fogd a kezem!
22:20 A labdarúgó vb-k
Török tévéfilmsor.
legjobb mérkő19:35 Rex felügyelő
zései
Olasz bűnügyi tévé00:30 UEFA Bajnokok
filmsor.
Ligája magazin
20:30 Agatha Raisin

Köszöntjük Domonkos, Dominika nevű olvasóinkat!

Kedd

Augusztus 4.

19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Krisztina nevű olvasóinkat!

Szerda

20:35 Önök kérték 04:05 Egy csodálatos
Válogató adások
asszony
21:35 Szófia fejedelemTörök filmsor.
Török filmsor.
asszony
04:50 Teleshop
04:50 Teleshop
Orosz történelmi
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
filmsor.
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
22:25
Kenó
09:05 Asztro Klub
09:05 Asztro Klub
22:35
Pietro
szigete
10:05 Teleshop
10:05 Teleshop
Bűnügyi tévéfilmsor.
11:55 Bosszú
11:55 Bosszú
23:35 Don Matteo
Török filmsor.
Török filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
13:00 A Konyhafőnök
13:00 A Konyhafőnök 00:30 Hat nővér
14:50 Elif - A
14:50 Elif - A
Sp. romantikus tészeretet útján
szeretet útján
véfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
01:25 Rúzs és selyem
15:55 Egy csodálatos 01:55 OJD – Irodalom 15:55 Egy csodálatos
asszony
asszony
és könyv 26
Török filmsor.
Török filmsor.
percben
17:05 Barátok közt
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Esti kiadás
18:50 Fókusz
18:50 Fókusz
05:00 Híradó
20:10 A Konyhafőnök 05:15 Angol nyelvű hírek 20:10 A Konyhafőnök
22:00 Barátok közt
22:00 Barátok közt
05:25 Német nyelvű
22:50 Magnum
22:50 Magnum
hírek
Am. akciókrimi-sor.
Am. akciókrimi-sor.
05:30
Orosz
nyelvű
hírek
23:40 RTL Híradó 23:50 RTL Híradó 05:40
Kínai
nyelvű
hírek
Késő esti kiadás
Késő esti kiadás
05:55 Esély
00:15 Alvilág
00:25 CSI: A
06:15 Kék bolygó
Magyar krimisor.
helyszínelők
06:35 Magyar gazda
01:20 Alvilág
Am. krimisor.
07:00 EtnoKlub
Magyar krimisor.
01:25 Édesítő
08:20 Élő népzene
02:30 Fókusz
02:05 CSI: Miami
08:50 Élő népzene
helyszínelők
09:20 Jó ebédhez szól
Am. krimisor.
a nóta
02:50 Fókusz
09:45 Jó ebédhez szól 05:05 Családi Titkok
a nóta
06:15 MOKKA
10:20 Református
06:25 Tények Reggel
magazin
06:55 MOKKA
05:05 Családi Titkok
10:45 Isten kezében
08:45 MOKKACINO
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 11:15 Mozogj otthon! 09:35 TELESHOP
11:30 A nagymama
10:50 Mintaapák
06:55 MOKKA
Tévéfilm
Magy. fikciós sor.
08:45 MOKKACINO
12:50 V4 híradó
11:25 Mintaapák
09:35 TELESHOP
13:00 Híradó
Magy. fikciós sor.
10:50 Mintaapák
13:20 Srpski ekran
12:00 Tények Délben
Magy. fikciós sor.
13:50 Unser Bildschirm 12:30 Tények Plusz
11:25 Mintaapák
14:20 Család-barát
13:25 Doc Martin
Magy. fikciós sor.
Angol filmsor.
válogatás 2019
12:00 Tények Délben
14:35 A vidéki doktor
15:20 Balatoni nyár
12:30 Tények Plusz
Német filmsor.
17:15 Mozogj otthon!
13:25 Doc Martin
15:40 Kegyetlen város
Angol filmsor.
17:30 Útravaló
Török filmsor.
14:35 A vidéki doktor 17:45 Ízőrzők
16:45 Remények földje
Német filmsor.
18:20 Ízőrzők
Török romantikus
15:40 Kegyetlen város 18:55 Borbás Marcsi
filmsor.
Török filmsor.
szakácskönyve
16:45 Remények földje 19:25 Jó ebédhez szól 18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
Török romantikus
a nóta
19:40 MasterChef VIP
filmsor.
20:00 Nevetni kell,
21:30 A Piramis
18:00 Tények
ennyi az egész
23:00 Magánnyomozók
18:45 Tények Plusz
21:00 Híradó
00:10 Családi Titkok
19:40 MasterChef VIP 21:25 V4 híradó
01:10 Doc Martin
21:30 A Piramis
21:35 Ridikül
Angol filmsor.
23:00 Magánnyomozók 22:35 Pastorale - a Zug02:10 Elrabolva
00:10 Családi Titkok
lói Filharmónia
Am.-fr. akciófilm-sor.
01:10 Doc Martin
családi hang03:10 Tények Este
Angol filmsor.
versenysoroza02:10 Elrabolva
ta a Pesti Vigadó
Am.-fr. akciódísztermében
film-sor.
23:30 Hagyaték
03:10 Tények Este
05:55 Hajnali
00:05 Szellem a
gondolatok
palackból...
06:00 Híradó
00:35 Hetedhét kaland 06:30 Nemzeti
00:45 M2 matricák 05:55 Hajnali
Sporthíradó
Ha nagy leszek… 06:40 Kenó
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
06:50 Hrvatska
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Kronika
01:20 Angol nyelvű hírek 07:20 Ecranul nostru
Sporthíradó
01:35 Nevetni kell,
06:40 Kenó
07:50 A természetfilmeennyi az egész
06:50 Srpski ekran
zés kulisszatitkai
07:20 Unser Bildschirm
08:05 Mozogj otthon!
07:50 A természetfilme08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella
zés kulisszatitkai
09:10 Mámoros szerelem
08:05 Mozogj otthon! 05:35 Pecatúra
Sp. telenovella
08:20 Mámoros szerelem 06:05 Jövünk!
06:35 UEFA Bajnokok 10:00 Balatoni nyár
Sp. telenovella
Ligája magazin 12:00 Déli harangszó
09:05 Mámoros szerelem
07:05 Strandkézilabda 12:01 Híradó
Sp. telenovella
07:20 Labdarúgó
10:00 Balatoni nyár
12:35 Nemzeti
közvetítés
12:00 Déli harangszó
Sporthíradó
09:25
Boxutca
12:01 Híradó
12:50 A világ egy
09:55 UEFA Bajnokok
12:35 Nemzeti
terített asztal
Ligája
Sporthíradó
13:15 Kém a jégen 12:30 52. Kékszalag
12:50 A világ egy
Hogy filmezzünk
Raiffeisen Nagydíj
terített asztal
jegesmedvét
13:35
Vízilabda
13:20 Kém a jégen 14:10 Sorsok útvesztője
közvetítés
Török tévéfilmsor.
Hogy filmezzünk
15:00 Rally Európa15:00 Rex felügyelő
jegesmedvét
bajnokság:
Olasz bűnügyi tévé14:10 Sorsok útvesztője
Róma
filmsor.
Török tévéfilmsor.
15:50 A labdarúgó vb-k 15:50 Don Matteo
15:00 Rex felügyelő
Olasz tévéfilmsor.
legjobb mérkőzései
Olasz bűnügyi tévé16:50 Gasztroangyal
17:55 Hajime
filmsor.
17:40 Mozogj otthon!
18:25 Fradi Tv
15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
19:00 Franciaország - 18:00 Híradó
16:50 Gasztroangyal
Belgium elődön- 18:25 Nemzeti
17:40 Mozogj otthon!
tő mérkőzés
Sporthíradó
18:00 Híradó
21:00 Anglia - Horvát 18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
18:25 Nemzeti
ország elődöntő
19:35 Rex felügyelő
mérkőzés
Sporthíradó
Olasz bűnügyi tévé23:45 UEFA Bajnokok
18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
filmsor.
Ligája
04:05 Egy csodálatos
asszony

Augusztus 5.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek
paradicsoma
Olasz romantikus
tévéfilmsor.

21:40 Végső visszaszámlálás

Köszöntjük Berta, Bettina nevű olvasóinkat!

Csütörtök
04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
23:15 Kenó
06:00 Reggeli
23:25 Szabadság tér ´89 09:05 Asztro Klub
00:10 Don Matteo
10:05 Teleshop
Olasz tévéfilmsor.
11:55 Bosszú
01:05 Hat nővér
Török filmsor.
Sp. romantikus té13:00 A Konyhafőnök
véfilmsor.
01:55 OJD – Irodalom 14:50 Elif - A
szeretet útján
és könyv 26
Török filmsor.
percben
15:55 Egy csodálatos
02:20 Mesterember
asszony
02:50 Magyar Krónika
Török filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
05:00 Híradó
18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 20:10 A Konyhafőnök
05:25 Német nyelvű
22:00 Barátok közt
hírek
22:45 Doktor Murphy
05:30 Orosz nyelvű hírek
Am. filmsor.
05:35 Kínai nyelvű hírek 23:40 RTL Híradó 05:55 Család'20
Késő esti kiadás
06:15 Élő egyház
00:15 CSI: A
06:35 Kárpát-medence
helyszínelők
07:00 EtnoKlub
Am. krimisor.
08:05 Élő népzene
01:15 Kalandozó
08:30 Élő népzene
02:00 Gyilkos lelkek
09:00 Jó ebédhez szól
Am. krimisor.
a nóta
02:50 Fókusz
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
10:05 Rome Reports Vatikáni híradó 05:05 Családi Titkok
10:30 Új nemzedék
06:15 MOKKA
11:00 A sokszínű vallás 06:25 Tények Reggel
11:25 Mozogj otthon! 06:55 MOKKA
11:45 Krisztina
08:45 MOKKACINO
szerelmese
09:35 TELESHOP
Tévéfilm
10:50 Mintaapák
12:50 V4 híradó
Magy. fikciós sor.
13:00 Híradó
11:25 Mintaapák
Magy. fikciós sor.
13:20 Hrvatska
12:00 Tények Délben
Kronika
13:50 Ecranul nostru 12:30 Tények Plusz
13:25 Doc Martin
14:20 Család-barát
Angol filmsor.
válogatás 2019
14:35 A vidéki doktor
15:20 Balatoni nyár
Német filmsor.
17:15 Mozogj otthon!
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
19:25 Jó ebédhez szól 19:40 MasterChef VIP
a nóta
21:30 A Piramis
20:00 Hogy volt?! 23:00 Magánnyomozók
Válogató adások 00:10 Családi Titkok
21:00 Híradó
01:10 Doc Martin
21:25 V4 híradó
Angol filmsor.
21:35 Ridikül
02:10 Elrabolva
22:35 A Balaton
Am.-fr. akcióhullámain
film-sor.
23:30 Hagyaték
03:10 Tények Este
00:00 Szellem a
palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák 05:55 Hajnali
Ha nagy leszek…
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:35 Hogy volt?! 06:40 Kenó
Válogató adások 06:50 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna-Adria
07:50 A természetfilmezés kulisszatitkai
05:50 Vízilabda
08:05 Mozogj otthon!
közvetítés
08:25 Mámoros szerelem
Sp. telenovella
07:10 Strandkézilabda
09:10 Mámoros szerelem
07:30 Labdarúgó
Sp. telenovella
közvetítés
10:00 Balatoni nyár
09:25 Golf magazin
12:00 Déli harangszó
10:00 Hajime
10:30 UEFA Bajnokok 12:01 Híradó
Ligája magazin 12:35 Nemzeti
Sporthíradó
11:00 Vízilabda
12:50 A világ egy
közvetítés
terített asztal
12:30 Franciaország Belgium elődön- 13:15 Jövőnk, a víz
tő mérkőzés
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.
14:30 Rally Európa15:00 Rex felügyelő
bajnokság:
Olasz bűnügyi tévéRóma
filmsor.
15:20 Fradi Tv
15:50 Aranyoroszlánok 15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
16:20 Franciaország 16:50 Gasztroangyal
Horvátország
17:45 Mozogj otthon!
döntő
18:30 Felvezető műsor: 18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
18:45 Labdarúgó
18:45 Fogd a kezem!
közvetítés
Török tévéfilmsor.
20:30 Értékelő műsor:
19:35 Rex felügyelő
Labdarúgás
Olasz bűnügyi tévé20:50 Felvezető műsor:
filmsor.
Labdarúgás
Angol játékfilm

Augusztus 6.

20:30 Csak színház
és más semmi
21:30 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Életrevalók

Fr. filmvígjáték

23:50 Kenó
23:55 Szerencsés Dániel
Magyar játékfilm

01:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:30 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

03:20 Magyar gazda
03:40 Kék bolygó

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű
hírek
05:35 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
08:00 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:00 Jó ebédhez szól
a nóta
09:25 Jó ebédhez szól
a nóta
09:55 Útravaló
10:05 A sokszínű vallás
10:20 Így szól az Úr!
10:25 Kereszt-Tények
10:35 Így szól az Úr!
10:40 Jézus és..: Júdás I
11:10 Mozogj otthon!
11:25 A visszaeső bűnös
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:20 Család-barát
válogatás 2019
15:25 Balatoni nyár
17:20 Mozogj otthon!
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:45 Magyarország
finom
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Andreával
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Népirtás Pozsonyligetfalun
23:30 Hagyaték
00:05 Szellem a
palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Szenes Iván írta
Andreával
02:30 A visszaeső bűnös
Tévéfilm

03:45 Magyarország
finom

05:20 Múlt és jelen egy
időben
06:00 Fradi Tv
06:30 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
08:40 Labdarúgó
közvetítés
12:50 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
14:50 Pecatúra
15:25 Strandkézilabda
15:45 UEFA Bajnokok
Ligája
17:45 Felvezető műsor:
Vízilabda
18:00 Vízilabda
közvetítés
19:10 Értékelő műsor
19:20 Felvezető műsor
19:30 Vízilabda
közvetítés
20:40 Értékelő műsor:
Vízilabda
20:41 Felvezető műsor:
Vízilabda
20:45 Vízilabda
közvetítés
22:00 Értékelő műsor:
Vízilabda

2020.
július 29.

Heti műsor
Köszöntjük Ibolya, Afrodité, Dévid nevű olvasóinkat!

Péntek
04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

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

13:00 A Konyhafőnök
14:50 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:00 Barátok közt
22:45 Doktor Murphy
Am. filmsor.

23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:15 Háborgó mélység
Am. akcióthriller

02:25 Fókusz

05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák
Magy. fikciós sor.

11:25 Mintaapák

Magy. 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 MasterChef VIP
21:30 A Piramis
23:00 Magánnyomozók
00:10 Családi Titkok
01:10 Doc Martin
Angol filmsor.

02:10 Elrabolva

Am.-fr. akciófilm-sor.

03:10 Tények Este

Augusztus 7.

22:05 Jesse Stone - A
maffiafőnök
nyomában

Angol bűnügyi tévéfilm

23:30 Kenó
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

00:30 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

Szombat
04:00 Kölyökklub
04:45 Infinity Nado

Kínai animációs
filmsor.

05:05 Pasik!

Magy. vígjátéksor.

Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali
gondolatok
10:00 Balatoni nyár
05:40 Aranyoroszlánok 06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
12:00 Déli harangszó 06:15 Labdarúgó
Sporthíradó
12:01 Híradó
közvetítés
06:40 Kenó
12:35 Nemzeti
08:10 Vízilabda
06:45 Magyar Krónika
Sporthíradó
közvetítés
07:45 Mozogj otthon!
12:50 A világ egy
09:40 Franciaország
terített asztal
- Horvátország 08:00 Térkép
08:30 Noé barátai
13:15 Tengerek, városdöntő
08:55 Divat & dizájn
ok, emberek
11:55 Forma-1 09:25 Nálatok, laknak
14:05 Sorsok útvesztője
szabadedzés 1
Török tévéfilmsor.
állatok?
13:40 Strandkézilabda
Tévéfilmsor.
14:55 Rex felügyelő
14:00 UEFA Bajnokok
Olasz bűnügyi tévé10:00 Balatoni nyár
Ligája
magazin
filmsor.
12:00 Déli harangszó
14:30 Boxutca
15:45 Don Matteo
12:01 Híradó
15:00
Forma-3
Olasz tévéfilmsor.
12:35 Nemzeti
15:55 Forma-1 16:50 Gasztroangyal
Sporthíradó
szabadedzés
2
17:40 Mozogj otthon!
12:50 Jó ebédhez szól
17:40
BL-péntek
18:00 Híradó
a nóta
18:30 Felvezető műsor: 13:20 Nemzeti kincseink
18:25 Nemzeti
Vízilabda
Sporthíradó
a Hungarikumok
18:45 Vízilabda
18:45 Fogd a kezem!
13:50 Hölgyek öröme
közvetítés
Török tévéfilmsor.
Angol tévéfilmsor.
19:55 Értékelő műsor: 14:45 A Durrell család
19:35 Rex felügyelő
Vízilabda
Olasz bűnügyi tévéAngol tévéfilmsor.
20:15 Felvezető műsor: 15:40 Sziget a
filmsor.
Labdarúgás
20:30 Gyilkosságok
szárazföldön
Franciaországban 21:00 UEFA Bajnokok
Magyar játékfilm
Bűnügyi tévéfilmsor.
Ligája
17:00 Gasztroangyal
09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

Augusztus 8.

06:10 Aranyoroszlánok
06:40 UEFA Bajnokok
Ligája
08:40 Bringasport
09:00 Szabadidő
09:35 Forma-3
10:20 Forma-3
11:05 Forma-1 legendák: Ayrton Senna
11:55 Forma-1 szabadedzés 3
13:10 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
13:40 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
14:45 M4 Sport:
Forma-1
15:00 Forma-1 Időmérő edzés
16:15 M4 Sport:
Forma-1
16:40 Forma-2
17:55 Felvezető műsor:
Labdarúgás
18:15 Labdarúgó
közvetítés
20:00 Értékelő műsor:
Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok
Ligája

12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez
a nóta
Augusztus 9. 13:20 szól
Univerzum
TestŐr - Best Of 14:10 Édes anyanyelvünk
2020 Nyár
14:20 Halálos tavasz
Magyar játékfilm
11:30 ala Car - Autós
kalandok ínyen- 16:00 Hatoslottó
sorsolás
ceknek
16:05 Hogy volt?! 12:00 Életmódi
Válogató adások
12:35 Design műhely
Dorogi Gabriel- 17:00 Mozogj otthon!
17:10 Mozogj otthon!
lával
13:05Az Év Háziasszonya 17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
13:40 Feketék fehéren
18:00 Híradó
Am. krimivígjáték
16:00 Ace Ventura 2. - 18:25 Nemzeti
Sporthíradó
Hív a természet
Am. vígjáték
18:45 Egynyári kaland
Tévéfilm
18:00 Tények
18:50 Parasztvakítás 19:45 Csak semmi pánik

Köszöntjük Emőd nevű olvasóinkat!

Vasárnap

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
04:05 Kölyökklub
18:45 Szerencse Szombat 04:50 Infinity Nado
19:40 Winnetou és a
Kínai animációs
filmsor.
félvér Apanacsi
Kalandfilm
05:15 Fókusz Plusz
21:15 Monte Wildhorn 06:00 Teleshop
csodálatos nyara 06:30 Kölyökklub
Angol játékfilm
09:15 Bakugan
23:00 Kenó
Japán-kanadai animációs
23:05 Csak színház és
kalandfilmsor.
más semmi
09:45 Teleshop
00:05 Don Matteo
10:45 A Muzsika
Olasz tévéfilmsor.
TV bemutatja!
01:05 Hat nővér
Sp. romantikus té- 11:15 Anyák gyöngye

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
01:25 Új idők, új dalai 09:10 Bakugan
01:50 Rúzs és selyem
Japán-kana02:20 OJD – Irodalom
dai animációs
és könyv 26
kalandfilmsor.
percben
09:40 Teleshop
02:45 Mesterember
10:35 Autogram
03:15 Magyar Krónika 11:10 Édesítő
03:40 Élő egyház
11:45 Glades - Tengervéfilmsor.
parti gyilkosságok 01:55 OJD – Irodalom
Am. krimisor.
és könyv 26
12:40 Magnum
percben
Am. akciókrimi-sor. 02:25 Mesterember
04:00 Család-barát
válogatás 2019 13:40 Magnum
02:50 Magyar Krónika
Am. akciókrimi-sor.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek 14:45 Castle
Am. krimisor.
05:25 Német nyelvű
15:55 Susie Q - A
hírek
05:00 Híradó
kamasz angyal
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:15 Angol nyelvű hírek
Am. vígjáték
05:40 Kínai nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
05:25 Német nyelvű
05:55 Multiverzum
hírek
Esti kiadás
06:20 Kárpát-medence 19:00 Fókusz Plusz
05:30 Orosz nyelvű
06:40 Kék bolygó
hírek
20:00 A mi kis falunk
07:00 EtnoKlub
05:35 Kínai nyelvű hírek
Magy. vígjátéksor.
08:00 Élő népzene
05:55 Magyar gazda
21:00 Különben
08:30 Élő népzene
06:20 Unió27
dühbe jövünk
09:00 Jó ebédhez szól
Olasz–spanyol ak- 06:45 Itthon vagy!
a nóta
07:15 Opera Café
cióvígjáték
09:25 Jó ebédhez szól 23:15 Végképp eltörölni 07:40 Evangélium
a nóta
Am. akciófilm
08:15 Hogy volt?! 10:00 Katolikus krónika 01:30 Parkoló
Válogató adások
Magyar film
10:30 Isten kezében
09:10 Gasztroangyal
11:00 Mozogj otthon! 03:25 Defekt
10:10 Rejtélyes
Magyar kisjátékfilm
11:20 Asszony a viharban
XX. század
Tévéfilm
10:40 Öt kontinens
12:50 V4 híradó
11:10 Mozogj otthon!
13:00 Híradó
11:30 Balkezes angyal
05:00 Egy rém rendes
13:20 Életkerék
Magyar romanticsalád
kus film
13:50 Öt kontinens
Am. filmsor.
12:50 V4 híradó
14:20 Család-barát
válogatás 2019 05:30 Egy rém rendes 13:00 Híradó
család
13:20 A szövetség 15:20 Balatoni nyár
Am. filmsor.
Biblia vetélkedő
17:15 Mozogj otthon!
06:00 TV2 ANIMÁCIÓ 14:15 Család-barát
17:30 Ízőrzők
10:10 Trendmánia
válogatás
18:00 Ízőrzők
15:10 Balatoni nyár
18:30 Borbás Marcsi 10:40 SzÉpítők
17:05 Mozogj otthon!
szakácskönyve 11:15 Innovátor
17:20 Családmeséink 19:00 Jó ebédhez szól 11:45 Poggyász
12:15 Babavilág
a családi talkshow
a nóta
17:55 Mit főzzünk ma?
19:25 Jó ebédhez szól 12:50 EB TV
13:20 Bűvös szakács
18:20 Angi jelenti
a nóta
13:55 Hotel Transyl18:50 Térkép
20:00 Önök kérték vania - Ahol a
19:25 Ízőrzők - TakaréVálogató adások
szörnyek lazulnak
kos konyha
21:00 Híradó
Am.
animációs
víg20:00 Dokuzóna
21:25 V4 híradó
játék
21:00 Híradó
21:35 Ridikül
15:50 Columbo
21:25 V4 híradó
22:35 Kolozsvári
Amerikai krimi
21:35 Koós show
operamesék
18:00 Tények
22:30 Dunaszőkítés –
23:30 Hagyaték
18:55 Tények Plusz
Anti-tóksó
00:00 Szellem a
19:55 Bazi nagy
23:30
Hagyaték
palackból...
görög lagzi
00:05 MMA portrék
00:35 Hetedhét kaland
Am.-kanadai víg00:55 Himnusz
00:45 M2 matricák játék
01:00 Híradó
Ha nagy leszek… 22:00 Taxi 2.
01:20 Angol nyelvű hírek
00:55 Himnusz
Fr. akcióvígjáték
01:00 Híradó
23:55 X-Men kezdetek 01:35 Gasztroangyal
Am. sci-fi akciófilm 02:30 Sziget a
01:20 Angol nyelvű hírek
02:15 Lángoló Chicago
szárazföldön
01:35 Önök kérték Am. akciófilm-sor.
Magyar játékfilm
Válogató adások
02:30 Asszony a viharban 03:15 Lángoló Chicago

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Életkerék
07:20 Öt kontinens
07:50 A természetfilmeTévéfilm
zés kulisszatitkai
08:05 Mozogj otthon! 03:55 Család-barát
válogatás 2019
08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

Köszöntjük László nevű olvasóinkat!

Am. vígjátéksor.

Orosz kalandfilmvígjáték

Am. filmsor.

Am. sci-fi akciófilm

11:45 Doktor Murphy 21:20 Feledés

12:55 Doktor Murphy 00:00 Hellboy II. - Az
Am. filmsor.
Aranyhadsereg
14:00 A fogtündér
Am. fantasztikus
Am. romantikus
vígjáték

15:55 Egy esküvő,
nyolc gyerek

Am. családi vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Cobra 11

Német akciófilm-sor.

19:55 Kutya egy nyár
Am. vígjáték

22:15 Élesítve

Am.-angol akciófilm

00:20 A gyilkos
benned lakik

Olasz-belga horror

02:25 CSI: A helyszínelők
Am. krimisor.

03:10 Cobra 11

Német akciófilm-sor.

04:10 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Fald Fel!
10:55 Több mint

Magyar akciófilm

21:15 A másik férfi

Angol filmdráma

22:40 Kenó
22:45 Rossz nevelés
Sp. játékfilm

akciófilm

02:30 Apacsok

Magyar filmdráma

04:05 Család-barát
válogatás
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
05:25 Német nyelvű
gondolatok
hírek
06:00 Híradó
05:35 Orosz nyelvű
06:30 Nemzeti
hírek
Sporthíradó
05:40 Kínai nyelvű hírek
06:40 Kenó
05:55 Térkép
06:41 Mozogj otthon! 06:20 Élő egyház
06:50 Balatoni nyár
06:40 Esély
08:05 Isten kezében
07:05 Világ
08:30 Kereszt-Tények 07:25 Multiverzum
08:40 Katolikus
07:55 Mesterember
krónika
08:25 Noé barátai
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 08:55 Önök kérték Válogató adások
Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű vallás 09:50 Ízőrzők - Takarékos konyha
09:50 Kérdések a
10:20 Térkép
Bibliában
10:50 Mozogj otthon!
10:00 Új nemzedék
11:05 Életjel
10:30 Református
Magyar filmdráma
riportok
11:00 Római katolikus 12:50 V4 híradó
szentmise közve- 13:00 Híradó
13:20 A szövetség títése Moson
Biblia vetélkedő
szentmiklósról
12:00 Déli harangszó 14:15 Inverse Everest
15:10 Balatoni nyár
12:01 Híradó
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16:30 Mozogj otthon!
16:50 Novum
17:20 Családmeséink a családi
talkshow
17:55 Mit főzzünk ma?
18:05 Mit főzzünk ma?
18:20 Divat & dizájn
18:50 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Visszahúz a múlt
- Ember Judit
portréja
22:35 Dunaszőkítés –
Anti-tóksó
23:35 Hagyaték

04:25 Pecatúra
04:50 Szabadidő
05:25 Forma-2
06:45 Múlt és Jelen
07:15 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
08:15 Jövünk!
08:45 Forma-3
09:40 Forma-3
10:30 Aranyoroszlánok
11:05 Forma-2
12:05 Fradi Tv
12:35 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
13:05 Forma-1 Időmérő edzés
14:30 M4 Sport:
Forma-1
15:10 Forma-1 Nagydíj futam
17:10 M4 Sport:
Forma-1
17:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:45 Labdarúgó
közvetítés
19:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:50 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
20:55 Forma-1 Nagydíj futam
23:05 UEFA Bajnokok
Ligája
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
mesen, hibák és javítások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
szelvényen mindössze egy 21-40 szó
30 hr.
hirdetés szerepelhet.
Keretes
A szerkesztőség fenntartja
30 hr.
a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
60 hr.
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
Nem közölhetőek azok a hirKiemelt
detések, amelyek ellentmon20 hr.
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
40 hr.
tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr.,
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

Egyéb hirdetések:

elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Mozaik

Ezeket dobd ki a konyhádból

Élelmiszerbiztonsági szakértő foglalta össze, mit milyen
gyakran érdemes cserélni a
konyhában.
Talán te is azt gondolod,
hogy a konyhai szivacsodat
mikrózással vagy forró vízben
való ,,kifőzéssel” rendesen tudod fertőtleníteni. Azonban,
mint azt a szakértő elmondta, a
mosogatószivacsokat elég ne-

rongyra – ezen kevesebb esélyük
van megtapadni a baciknak, mint a
szivacson. Konyhai papírtörlőt sokan alapból nem használnak, mert
nem túl környezetbarát, a szakértő
viszont azt javasolja, ha főzésnél
nyers hús vagy annak leve került
a pultodra, akkor papírtörlővel töröld le, és azonnal dobd a szemétbe a papírt.
Azonnal dobjuk ki a lejárt sza-

héz kitisztítani, mivel annyi apró
lyukacska és rés található bennük, amelyekben megbújhatnak a bacik.
Ezért cseréld minél gyakrabban, sőt, ha lehet, kövesd példáját és válts inkább mosogató-

vatosságú termékeket és azokat,
amelyek ránézésre már nem olyanok, mint amilyeneknek lenniük
kellene – például ha a szószok ös�szetevői elkezdenek egymástól elkülönülni. Illetve a hűtőbe pillantva
azokat a maradékokat is azonnal te-

A szauna vagy a gőz
egészségesebb?

gyük a kukába, amelyeket nem is
emlékszünk, mikor főztünk vagy
sütöttünk. A legjobb, ha minden
maradékot az elkészítéstől számított 3-4 napon belül elfogyasztunk vagy lefagyasztunk.
Ami a fagyasztót illeti: ha
olyan edény vagy zacskós hús jön
veled szembe a fagyóban, aminek
a külső részén annyi jég található, mintha Elza királynővel találkozott volna a Jégvarázsból, akkor túl régóta van lefagyasztva,
és már valószínűleg közel sem
lenne olyan finom felmelegítve, illetve elkészítve, mint amire
vágynál. Ezért szívfájdalom nélkül dobd a szemetesbe.
A sütőpor valamivel kevesebb ideig őrzi meg a minőségét, mint a szódabikarbóna, de
könnyen tesztelheted, hogy még
jó-e: tegyél körülbelül harmad
csészényi meleg vízbe egy teáskanállal a kérdéses sütőporból.
Ha pezseg rendesen, akkor még
használható.
Azonnal mehet a szemétbe az összes összekarcolt műanyag és fa vágódeszka (hacsak nem szeretnéd tovább nevelgetni a bevágásokban lévő
bacitelepeket), a karcos serpenyőt és a rossz szagot árasztó
húst is. A tojásfehérjét és sárgáját – ha például a sütihez csak a
tojások egyik felét használtad
– 24 órán belül fogyaszd el, fagyaszd le vagy dobd ki, a szárított fűszereket pedig egy év után
nézd át és selejtezd le.

Vajon a szauna vagy a gőz
egészségesebb? Most megtudhatjuk, hol éri meg jobban verejtékezni!
Szauna
A hagyományos szaunák száraz meleget biztosítanak, átlagosan 80 és 90°C közötti hőmérsék-

síteni, hiszen se izmosítani, se alakot formálni nem képes. Testmozgás után viszont célszerű bevetni a
szaunázást, mivel segít megelőzni az
izomlázat és az izomgörcsöket. Ráadásul nemcsak a testnek, a léleknek
is hasznos, mivel jelentős hangulat-

leten. Létezik fatüzelésű-, elektromos-, füstös- és infraszauna
is. Utóbbinak alacsonyabb a hőmérséklete, mint a finn szaunának, mégis jobban megizzaszt,
mivel a kibocsájtott hő a bőr mélyebb rétegeibe képes bejutni. A
kövekkel melegített szaunákra
sokszor vizet öntenek, hogy gőz
képzésével könnyebben kaphassunk levegőt.
A szaunák elsősorban a szívés érrendszer egészségéről gondoskodnak. A kutatások szerint
azoknál, akik rendszeresen szaunáznak, amely legalább heti
kétszer 20 percet takar, jelentősen csökken a szívroham, az
agyvérzés, sőt a demencia kialakulásának az esélye is. Egyfajta speciális, egyhelyben ülő
kardióedzésként is felfogható,
hiszen a hőségben a szív erősebben pumpálja a vért. Természetesen az edzést nem tudja helyette-

javító hatással is rendelkezik.
Mellékhatásként leggyakrabban
dehidratáció, szédülés és gyengeségérzet jelentkezhet. Ezek kivédésére különösen fontos, hogy szaunázás

Gőzfürdő
A gőzszoba közel sem olyan
forró, mint a szauna, ám sokkal
párásabb. Általában 38 és 48°C
között van a hőmérséklete, közel
100%-os páratartalommal. Azonban a pára miatt sokszor még melegebbnek is tűnik, mint a finn szauna, ugyanakkor levegőhöz sokkal könnyebben juthatunk benne.
Jótékony egészségügyi hatásai a szaunáéval azonosak, mivel
ezek függetlenek attól, hogy száraz
vagy nedves a hőség. Tehát ugyanúgy kordában tartja a szív- és az
érrendszer egészségét, de izomláz
ellen is hatásos. Továbbá ajánlják
még allergiára, asztmára és egyéb
légzőszerv problémákra is. A gőz
ugyanis jobban megnyitja és tisztítja a tüdőket. Nem mellesleg kiváló bőrszépítő, a nedves, meleg
levegő nagyszerűen tisztítja a bőrt
és kitágítja a pórusokat. Fogyást
azonban ne reméljük tőle, ha kevesebbet mutat a mérleg nyelve egy
kiadós gőzfürdőzés után, az csak
azért van, mert a nagyfokú izzadás miatt jelentős a vízveszteség.
Szauna vs. gőzfürdő
Hogy az izzadás melyik módját választjuk, az leginkább attól függ, a kettő közül mit kedvelünk inkább. Meglevő légzőszervi problémák esetén azonban egyértelműen a gőz mellett
tegyük le a voksunkat.
Ha kezdők vagyunk, mind-

előtt és után is bőségesen fogyasszunk
folyadékot. Olyan meglévő egészségügyi problémák esetén, mint a magas
vérnyomás vagy a szívbetegségek, viszont nem szabad szaunázni, ugyanis
jelentősen felpörgeti a pulzust.

kettőt célszerű óvatosan és lassan
bevezetni. Első alkalommal csupán 5-10 perces próbát tegyünk,
majd ezt fokozatosan emeljük, ha
látjuk, hogy bírja a hőséggel járó
terhelést a szervezetünk.

Az izzadás nagyon egészséges, akár az edzőteremben, akár a
wellness részlegen történik. A szauna világok választéka szerencsére igen széles: száraz-, infra- és gőzszaunák, sókamra, sőt élményzuhany-kabinok is rendelkezésünkre állnak.

5 fogyókúrás szokás, amely
cukorbetegséghez vezethet

Gondoltad volna, hogy a diétád
az egészségedet veszélyezteti?
Az elmúlt évtizedben megduplázódott a cukorbetegek száma, már legalább egy millió embert érint, a KSH adatai szerint.
Még ennél is rémisztőbb tény,
hogy naponta kilencen halnak
meg diabéteszben, illetve annak
szövődményeiben.
A 2-es típusú cukorbetegséget inzulinrezisztencia okozza, a
szervezet nem képes megfelelően
hasznosítani a hasnyálmirigy béta
sejtjei által termelt inzulint. Az inzulin az a hormon, amely szabályozza a vércukorszintet. A betegségnek számos kiváltó oka lehet,
mint például a genetika, a mozgásszegény életmód, a magas GIindexű ételek rendszeres fogyasztása, az elhízás, a dohányzás vagy
a gyakori alkoholfogyasztás. Azt
hiszed, védve vagy a diabétesztől,
mert rendszeresen edzel, és amió-

részét, amely szabályozza az étvágyat. Ne félj beiktatni egy kis
maréknyi magvat uzsonnára.
Ebéd és vacsora között ugyanis remek választás, hogy elűzd a
nassolhatnékot.
3. Édesség helyett aszalt
gyümölcsöket nassolsz
Elsőre tényleg jó ötletnek tűnik a csokoládét és a süteményeket aszalt gyümölccsel helyettesíteni. Már néhány darab remekül kielégíti az édesség utáni vágyat, több tápanyag van benne,
azonban a vércukrot az egekbe
repíti. A gyümölcscukor mellett
hozzáadott cukrot is tartalmaz,
emiatt igazi cukorbomba. Aszalás közben pedig a gyümölcs veszít rosttartalmából. Természetesen egy-egy alkalommal csemegézve nem tesz rosszat, de rendszeres fogyasztását nem ajánlják a táplálkozási szakértők. Válaszd inkább a friss gyümölcsöt,

ta fogyókúrázol, csupa egészséges
dolog kerül a tányérodra? Sajnos
az alábbi diétás szokások is növelik a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét.
1. Sok keményítőben gazdag
zöldséget eszel
Nagyszerű, ha a zöldségek
a táplálkozásod alapját képezik.
Nemcsak remekül telítenek, miközben alig tartalmaznak kalóriát, de tele vannak értékes tápanyagokkal, a bennük található
antioxidánsok pedig csökkentik
a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. Hogy akkor
mi a probléma? A legtöbben nem
tudják, hogy az olyan zöldségek,
mint az édesburgonya, a kukorica, a répa vagy a borsó sok keményítőt tartalmaznak. Fokozottan figyelj arra, hogy a keményítőt rejtő zöldségeket ne párosítsd
más, szénhidrátban gazdag étellel! Ez ugyanis nagyon gyakran
előfordul, a hagyományos konyhának közkedvelt körete a kukoricás rizs vagy a rizibizi, míg a népszerű Buddha-tálban sokszor szerepel a barna rizs édesburgonyával. Bár a keményítő jelentős mértékű fogyasztása nincs direkt ös�szefüggésben a cukorbetegséggel,
az elhízás és a vércukoringadozás
jelentősen növeli annak esélyét.
Mint az összes ételnél, itt is a mértékletesség a legjobb. Minden étkezésed legyen kiegyensúlyozott:
a tányérod felét keményítőt nem
tartalmazó zöldségek tegyék ki,
negyedét sovány fehérjék, míg
másik negyedét teljes kiőrlésű
gabonák vagy keményítő tartalmú zöldségek foglalják el.
2. Nem ropogtatsz magvakat
a zsírszegény diétád miatt
A magvakban található
egészséges politelítetlen zsírsavak jelentős szerepet játszanak a
2-es típusú cukorbetegség megelőzésében, azáltal, hogy javítják az inzulinérzékenységet. Ráadásul a dió aktiválja az agy azon

vagy a fagyasztott bogyós finomságokat.
4. Túl sok vörös húst
fogyasztasz
Bár a vörös hús inkább a
szív- és érrendszeri betegségeknél kerül elő, nem a cukorbetegségnél, jó tudni, hogy már kis
mennyiségben történő fogyasztása is 19%-kal növelheti a diabétesz kialakulásának esélyét, a
Harvard Egyetem kutatása szerint. Napi 50 g feldolgozott vörös hús pedig már 51%-kal növeli azt. A kutatók abban még nem
biztosak, hogy ennek mi lehet az
oka, de feltételezik, hogy a magas vastartalom is közrejátszhat,
hiszen károsítja az inzulint termelő sejteket. Cseréld le olyan
egészségesebb ételekre, mint a
csirkemell, a magvak, a zsírszegény tejtermékek és a teljes kiőrlésű gabonák. Ezek ugyanis
35%-kal csökkentik a cukorbetegség kialakulásának esélyét.
5. Diétás készételeket vásárolsz
a friss élelmiszerek helyett
A light címkével ellátott, fogyasztásra kész élelmiszerek vásárlásával könnyedén tudod csökkenteni a napi kalóriabeviteled,
de már kis mennyiségben növelik a cukorbetegség kialakulásának esélyét. A feldolgozott ételek
ugyanis tele vannak tartósítószerekkel és nátriummal. Felejtsd el
a felvágottakat és a készételeket,
fogyassz helyettük sok-sok friss
táplálékot!
Összegzés
Ha gondoskodni akarsz a
hosszú távú egészségedről, és
megelőzni a cukorbetegséget, ne
csak a kalóriákat számold! A legjobb, ha minél kevesebb feldolgozott ételt eszel, és odafigyelsz
az arányokra. Ne félj a teljes kiőrlésű gabonáktól és a magvaktól
sem, csak azért, mert az egyes diétás irányzatok legszívesebben a
föld színéről is eltörölnék a szénhidrátokat vagy épp a zsírokat.
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Az erdőben találták meg az elerőtlenedett
idős nőt

Július 21-én bejelentés érkezett az
ungvári operatív mentőszolgálathoz
egy idős nő eltűnéséről, adja hírül a
pmg.ua.
A hozzátartozók elmondták, hogy a 78
éves onokóci lakos 17 óra körül elment
gombát szedni az erdőbe és azután nem
tért haza. Az ungvári hegyimentő-kereső csoport munkatársai azonnal az idős
nő keresésére indultak. 0 óra 30 perckor

a helyi határőrök közölték, hogy az ukrán–szlovák határ közelében, Onokóctól
nem messze egy elerőtlenedett nőre bukkantak. A helyszínre érkezett hegyimentők
először nyugtatót adtak a nőnek, mivel nagyon rémült volt, majd speciális fóliába
bugyolálták, hogy felmelegítsék. Ezután
hordágyon a gépkocsijukhoz vitték, és hazaszállították Onokócra, ahol már vártak
rá a hozzátartozói.

Több kárpátaljai személyt tartott rabságban
egy férfi Herszon megyében
A Herszon megyei hatóság közölte,
hogy két személy fordult hozzájuk segítségért, akiknek sikerült megszökniük egy, a megyében található farmergazdaságból, ahol a 30 éves munkaadó dolgoztatta őket, viszont a bérezésről „megfeledkezett” – tájékoztat
a mukachevo.net.
A nyomozók azonnal behatoltak a
gazdaság területére, ahonnan tizenhá-

rom 19–55 év közötti munkarabszolgát
menekítettek ki. Mint kiderült, a munkaadó hajnaltól késő estig dolgoztatta
az embereket, embertelen körülmények
között szállásolta el őket, s fenyegette
mindannyiukat. Azt ígérte, fizetést a nyári szezon végén ad majd.
Az információk szerint a kimenekített személyek között kárpátaljai lakosok is voltak.
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Mircea Lucescu a Dinamo élén!
(Vagy mégsem?...)

A minden idők egyik legrövidebb nyári
szünetét töltő ukrán labdarúgás elmúlt
hetének kétségkívül legnagyobb szenzációját az jelentette, hogy a bajnokság végét követően menesztett Olekszij
Mihajlicsenkót Mircea Lucescu váltja majd a Dinamo Kijev élén. Az ukrán bajnokságot jól ismerő szakvezetővel 2+1 éves szerződést kötöttek a fővárosiak.
A 75. életévében járó román edzőmatuzsálem jelenleg a világ legidősebb aktív
trénere, és pályafutása legsikeresebb időszaka is Ukrajnához köti. 2004-ben nevezték ki a Sahtar Donyeck élére, ahol nem

városiak legádázabb ellenségének számító Lucescu fővárosba költözését, amiért
azóta már számon is kérték Ihor Szurkisz
klubelnököt. A legfanatikusabbak arra vetemedtek, hogy egy Dinamo-sállal bekötötték a klubbal legnagyobb sikereket elérő Valerij Lobanovszkij szemét azon az
emlékművön, amely a stadion bejáratánál
van elhelyezve, mondván, a megboldogult
szakember jobb, ha nem is látja, hogy ki
veszi majd át a helyét…
Mircea Lucescu legfőbb segítője az az
Alekszandr Szpridon lesz, akivel korábban a Sahtarnál és a Zenitnél is dolgozott,
de az edzői stábban helyet kapott azért két

egészen 13 év alatt 22 trófeát nyert a klubbal. Ezek között kétségkívül az UEFA-kupa győzelem a legértékesebb, de azért a
nyolc ukrán bajnoki cím, hat kupasiker
és 7 Szuper-kupa győzelem is előkelő helyet foglal el a dicsőséglistán. A narancssárga-feketék nem egyszer törtek borsot
a kijeviek orra alá, ami alatt Lucescunak
több olyan megnyilatkozása is volt, amelyben nem éppen tisztelettudóan beszélt legfőbb riválisukról.
A Dinamo leghűségesebb szurkolói
éppen ezért nem fogadták osztatlan örömmel az elmúlt másfél évtized során a fő-

kijevi kötődésű tréner, Oleg Huszev és Mihail Mihajlov is.
Időközben változtak a dolgok. Az egyik
román hírforrás szerint Lucescu mégsem
lesz a Dinamo vezetőedzője, mivel nem bírná elviselni a klub szurkolóinak személyéhez fűződő ellenséges viselkedését… Állítólag, az idős tréner már fel is bontotta a néhány nappal korábban aláírt szerződését…
Mindezt szinte azonnal megcáfolta
Igor Szurkisz klubelnök, aki lapzártánk
után, keddre ígért sajtótájékoztatót a román szakvezetővel, ahol állítása szerint,
minden félreértést tisztáznak majd.

Néhány sorban

Ungvári FC labdarúgó-csapata megkezdte a felkészülést a 2020–2021-es idényre.
Elsőként orvosi vizsgálatoknak vetették alá a játékosokat és a klub alkalmazottjait, amely során egyetlen labdarúgónál, Makszim Kodrinál bizonyult pozitívnak a koronavírus-teszt. A labdarúgó így
kéthetes karanténba vonult.
Az elmúlt hetek során változás történt az együttes élén: Mihajlo Ivanicját
Volodimir Vaszjutik váltotta a kispadon.
Ivanicja a magyarországi megyei bajnokságban szereplő Tarpai SC felkérésének mondott igent, ahol első lépésként
az NB-III-ba jutást tűzték ki a csapat elé.
Ezt követően jött képbe a Zakarpattya
korábbi kapusa, Vaszjutik szerződtetése, aki ezt megelőzően Kazahsztánban is
edzősködött.
Az ungvári csapatra augusztus vége
felé az Ukrán Kupában való szereplés vár,
míg a bajnokság előreláthatólag szeptemberben indul majd.
***
A magyar bajnok Ferencváros labdarúgó-csapata két győzelemmel és két döntetlennel zárta a nyári felkészülés első,
ausztriai edzőtáborozását.
A Szerhij Rebrov által irányított zöldfehérek egy cseh harmadosztályú együttest 9-0-ra, míg egy szlovén másodosztályú gárdát 4-0-ra győztek le. Ugyanakkor
egyformán 2-2-es döntetlenre végeztek a
másodosztályú Haladással és egy másik
szlovén másodosztályú csapattal.
A Fradi tovább folytatja kerete erősítését. A magyar válogatott Bogdán Ádám
megszerzése után az albán Uzuni, a francia Laidouni, és a bosnyák Kovacevic is a
zöld-fehéreknél folytatja. Közel a megállapodás a horvát Roko Baturinával is, aki
a Dinamo Zagrebből érkezhet Budapestre.

Motorkerékpárost gázolt halálra egy
kárpátaljai képviselő
Halálos kimenetelű baleset történt
a Nagyszőlősi járásban, adja hírül a
mukachevo.net. A motorbicikli sofőrje
a helyszínen életét vesztette.
Az eset Batáron történt, egy Toyota Land Cruiser sofőrje nem adta meg az

elsőbbséget a motorkerékpárosnak, s ennek következtében összeütköztek. A 19
éves áldozat halálos fejsérülést szenvedett.
A mukachevo.net információi szerint a
gázoló a Nagyszőlősi Járási Tanács egyik
képviselője.

Tűz pusztított a Munkácsi járásban

Július 23-án kijevi idő szerint 21:50 órakor
a munkácsi járási Dunkófalva (Обава) a
Zene utcában kigyulladt egy egyszintes lakóház – írja a Mukachevo.net hírportál.
A tüzet a mentőszolgálat munkatársai
3 tűzoltóautóval oltották. A mentősök ki-

jevi idő szerint 23:36 órakor lokalizálták,
éjfél után fél órával pedig teljesen felszámolták a lángokat.
A tűz megsemmisítette a tetőszerkezetet, a bútorokat és a háztartási cikkek
egy részét.

Nyugdíjast rabolt ki egy férfi Beregszászon
Beregszászon egy magánudvarból eltűnt egy kerékpár, melyen egy táska, s
abban pénz és egy mobiltelefon volt. A
rendőrség gyorsan azonosította a tolvajt, s lefoglalták a lopott tárgyakat.
A Beregszászi Járási Rendőrséghez
egy helyi illetőségű nyugdíjas férfi fordult, aki elmondta, hogy udvarából ellop-

ták a biciklijét. Az eset vizsgálata során a
rendőrök megállapították, hogy a bűntettet
egy 60 éves, korábban büntetett elő életű
beregszászi lakos követte el.
A feljelentő szerint a biciklin egy táskát hagyott, melyben 5000 hrivnya, okmányok és egy mobiltelefon volt. A gyanúsított bevallotta tettét.

Illegális szerencsejáték-termet lepleztek le
Beregszászon

Július 22-én a Beregszászi Járási Rendőrség munkatársai a nyomozóosztály
embereivel együtt lelepleztek egy szerencsejáték-termet, mely Beregszászon,
a Széchenyi úton működött.
A helyszínen a nyomozók 14 játékgépet,
videófelvevő eszközt és pénzt foglaltak le.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének
203. cikkelye (szerencsejáték-terem illegális működtetése) értelmében az ügyben
eljárást indítottak.
Még tart a vizsgálat – jelentette
a Kárpátaljai Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Lopott autót találtak a Munkácsi járásban
Egy BMW típusú személygépjárműre
bukkantak a hatóságok július 25-én a
munkácsi járási Kölcsényben – közölte a PMG hírügynökség.
A járművet egy 18 és egy 26 éves
kárpátaljai férfi lopta el, majd elrejtették az erdőben egy kőbánya közelében.

A BMW ellopását a gépkocsi 61 éves
tulajdonosa jelentette, aki szemtanúja
volt a lopásnak.
A hatóságok a járművet egy nap leforgása alatt megtalálták, a tetteseket pedig
őrizetbe vették, olvasható a karpatalja.ma
hírportálon.

Borostyánt akartak átcsempészni Nevetlenfalunál
A munkácsi határőregység dolgozói és
a vámosok jelentős mennyiségű borostyánra bukkantak egy tehergépjármű
üzemanyagtartályában Nevetlenfalunál, adja hírül a mukachevo.net.
Az értékes köveket egy 26 éves ukrán
állampolgár próbálta meg kicsempészni az
országból egy Renault típusú járművön.
Az ilosvai járási férfi pellet tüzelőanya-

got szállított Romániába. A tehergépkocsi ellenőrzése során a vámosok gyanúsnak vélték az üzemanyagtartályt, mivel
azon nem gyári hegesztési varratokat és
összekötő elemeket fedeztek fel.
Miután kieresztettek 200 liter üzemanyagot, rátaláltak az ott elrejtett borostyánkövekre. A csempészáru pontos értéke egyelőre nem ismert.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Négy fordulóval az ukrán másodosztályú

labdarúgó-pontvadászat 2019–2020-as idényének befejezése előtt magabiztosan őrzi
feljutást érő második helyét a Minaji FC.
A kárpátaljai együttes a 26. fordulóban
a sereghajtó Cserkascsina otthonában érte
el az idény legnagyobb gólarányú győzelmét, 6-2-re kiütve vendéglátóját.
Pinyasko és Karnoza találataival a vendégek már a szünetben 2-0-ra vezettek,
fordulást követően pedig Orincsak duplája mellett Knis és a házi gólkirály, Nurijev
is betalált. A becsülettel küzdő hazaiak két
becsületgóllal tudtak csak válaszolni.
A játéknapon a listavezető Inhulec
Petrove hazai környezetben gól nélküli
döntetlenre végzett a Csornomorec Odes�szával szemben, így előnye egyetlen pontra csökkent a kárpátaljai együttes előtt.
Az 54 ponttal vezető Inhulec mögött
a Minajnak 53, az Agrobiznesznek 50
pontja van.
Vaszil Kobin együttese a hét közben
sorra kerülő 27. fordulóban a tabella középmezőnyében helyet foglaló HirnikSzport együttesét látja vendégül.
***
A másodosztályba kieső Debrcenből a
Kispest Honvéd együttesébe igazolt Nagy
Sándor.
Az Ungvári Zakarpattya egykori hálóőre tavasszal legtöbbször már csak csereemberként szerepelt a hajdúságiak csapatában, és nem változott ez a tendencia
a koronavírus-járvány miatt beiktatott bajnoki szünet után sem.
A veterán kapus most újult erővel készül a folytatásra, elmondása szerint bízik abban, hogy új csapatában kiharcolhatja majd magának az 1-es számú mezt.
***
A z ukrán harmadosztályban szereplő

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 utcában, 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 Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a Muzsalyi
út 34./B szám alatt 4. emeleti 2 szobás, felújított, bútorozott lakás eladó. Tel:
050-6491429.
Beregszászban, a V. Huca
utcában a 3-ik emeleten egy
kétszobás, bebútorozott,
euroremontos lakás eladó.
Tel: 050-9038804.

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,
+38098-0830842, +36308428559.
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.

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.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Irányár:
20000 f.e. alkuképes. Mob.:
050-5385374.
Beregszászban a Munkácsi út 95. szám alatt kertes
ház eladó. Tel: 095-6511923,
066-6130064.
Makkosjánosiban a Fő u.
72. szám alatt, a központtól 50 méterre eladó összkomfortos családi ház 120
m2-es és egy 50 m2-es, az
udvaron garázs, pince. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
066-1263327.
Beregszászban, 10 percre a központtól összkomfortos családi ház eladó. Területe 120 m2, bútorozott, 3
szobás, külön az étkező és
a konyha, fürdőszoba, gáz,
víz bevezetve, garázzsal. Tel:
095-1399379 (viber).
Beregszászban családi ház
eladó a Turgenyev u. 45.
szám alatt f.e.16 ezer. Tel:
05-05511352.

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

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

Autóalkatrész, tartozék
Lada autóra csomagtartó eladó Beregszászban. Ára 300
hr. Mob.: 066-3967011.

Szolgáltatás
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.
Benzines kaszával kaszálást vállalok Beregszászban.
Ár 5 hr/m2. Mob.: +380662406034.
Temetőben sírok karbantartását vállalom Beregszászban
és környékén 200 hrivnyától.
Mob.: 095-5546133.

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 Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint
(1.5 hrivnya/db). Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. 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).
Felveszünk kertészkedni szerető férfiakat és nőket
Beregszász külterületén. Bér
megegyezés szerint. Mob.:
066-2970655, 099-3583520,
066-1085189.
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
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Munkásokat keresünk
szalagparketta gyártó
cégbe. A betanítást vállaljuk. Munkásoknak 1000012000 hrivnya, szakmunkásoknak 13000-15000
hrivnya fizetés. Cím: Beregszász, Fabricsnaja u.
53. Mob.: 095-1454223
(magyarul), 066-2709151
(orosz, ukrán nyelven).
Hívjanak munkaidőben:
7-16 óra között (k.e.i.sz).
Szakképzett gyógyszerészt keresünk a Tiszaújlaki
Zöld Patikába. Mob.: 0982251553.
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.
Gyakorlattal rendelkező
varrónőket keresek ruhák javításához, új ruhadarabok elkészítéséhez, szőrmék varrásához, javításához, saját
varrógéppel, főállásban, teljes munkaidőre, beregszászi munkahelyre. A beutazás önköltséges. Mob.: 0509028845 (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.
Eladó új deszkák. Mob.:
099-6608338.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

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.

Piac, élelmiszer
Vörös bor nagy tételben és
borpárlat eladó. Mob.: 0502660111.
Szárított nyúlbőrt veszek
fej, farok és láb nélkül. Ár:
50 hr/kg. Mob.: 095-0045835
(Attila).

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

Termény, takarmány
Lucernamag eladó. Mob.:
067-6608110, 066-5350702.

Háziállatok
Ingyen odaadom 3-4 hónapos kis termetű lány kiskutyámat (fehér, pöttyös fülekkel, dalmatára hasonlít,
sterilizálva, beoltva). Mob.:
050-1002403, 050-6119020.
Négy kiskutya ingyen elvihető. Mob.: 095-0608782.

Társkeresés
Egyedül élő magányos, intelligens férfi, házasság céljából
keresi párját, aki, hajlandó lenne megosztani velem magányát. A kor nem számít 55-től
70 éves korig. Én 75 éves vagyok, de még sok mindenben
eléggé aktív. Hívjon bátran, minél előbb, annál jobb. Kovács
Gyula. Mob.: 095-8474219.

- 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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Оголошення

Великоберезька с/р повідомляє про затвердження
технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель с. В. Береги, Великоберезької сільської
ради, Берегівського р-ну, Закарпатської обл. згідно
рішенням 58.сесії 7. скликання від 15 червня 2020 р.
№864, базова вартість 1м.кв. забудованої території
якої становить 101.50 грн./м.кв станом на 2020 р.
Введення в дію нормативної грошової оцінки земель
с. Великі Береги, Великоберезької с/р. Берегівського
р-ну, Закарпатської обл. з 01 січня 2021 р.

Tisztelt Gazdatársaink!

A mindenkori gazdálkodók képe lebeg a szemünk
előtt, aki teszi a dolgát, műveli földjét, magot vet, akkor
is, ha nem tudja, hogy lesz-e mit és kinek learatni.
Rendkívüli évet élünk meg. A ránk szakadt világjárvány a működő gazdasági kapcsolatokat szétzilálta, a közösségi összetartozás erős kötelékeit megszaggatta, munkahelyeket szüntetett meg, sokakat taszítva a létbizonytalanságba és számos áldozat életét vette el. Most ezekben az embert próbáló időkben különleges szerepe van a
gazdaszolidaritásnak, felkarolva a lemaradozókat, segítőkezet nyújtva a rászorulóknak.
Az idén is útjára indítottuk a Magyarok Kenyere Kárpátalján adománygyűjtő akciónkat, amely az elmúlt években
minden várakozást felülmúlóan sikeres volt. A program lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállaltak a KMKSZ alapszervezetei és a történelmi egyházak. A kárpátaljai gazdatársadalom, cégek, szervezetek a tavalyi évben 104 tonna adománnyal támogatták a kedvezményezett líceumokat, gimnáziumokat, gyermekotthonokat és karitatív szervezeteket.
Az idén is nemcsak a mennyiség növelése fontos, hanem, hogy minél több gazda járuljon hozzá a gyűjtéshez,
akár csak jelképes mennyiséggel is. Továbbra is fenntartjuk azt a célt, amit tavaly már elértünk, hogy minden
magyarlakta településről kerüljön a Magyarok Kenyerébe az éltető szemből.
Azt javasoljuk, hogy az eddigi jól bevált gyakorlat
szerint településenként a parókiákra, avagy a településen
működő KMKSZ alapszervezeteken keresztül a legközelebbi (vagy a legszimpatikusabb) gyűjtőpontra kerüljön.
A gyűjtés július 20-tól elindult és azt kérnénk, hogy augusztus 22-ig, a búzaösszeöntő ünnepség előtt záruljon be.
A gyűjtőpontok helyszínei a korábbiak (református líceumok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, a munkácsi Szent Márton Karitász,
a Munkácsi Szent István Líceum, a Karácsfalvi Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceum).
Az idén a kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepség 2020.
augusztus 22-én (szombaton) kerül megrendezésre a
Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon területén.
Kérjük, búzaadományával tevékenyen járuljon hozzá
a Magyarok Kenyere mozgalom sikeréhez.
Pro Agricultura Carpatika 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-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

Részvétnyilvánítás

Mély fájdalommal, őszinte megrendüléssel értesültünk Buczkó István kémikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének
tanára, korábbi tanszékvezetője haláláról. Az intézmény
teljes közössége, a Biológia és Kémia Tanszék, valamint
a Fodor István Kutatóközpont munkatársai együttérzésüket és őszinte részvétüket fejezik ki Buczkó István családjának az őket ért súlyos veszteség miatt. Osztozunk a
gyászoló család fájdalmában.

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Úgy érzi, elérte a tűrőképessége határát.
Egyszerűen egyesek
túlfeszítették magánál a húrt. Mielőtt emiatt ös�szeveszne másokkal, bölcsen
tenné, ha kieresztené a gőzt.
Menjen, mozogjon vagy kapcsolódjon ki! Mostanában
amúgy is folyamatosan stres�szel és elégedetlenkedik. Pedig a dolgok egyáltalán nem
olyan szörnyűek maga körül,
mint azt gondolja!

Bika (4. 21.-5. 20.)
Túlterheltnek érzi
magát. Úgy érzi, nem
képes ennyi mindennel foglalkozni egyszerre. Mindemiatt egyre feszültebb és kezdi elveszíteni
az önkontrollt. Legyen elővigyázatos, mert ezzel a saját dolgát nehezíti meg. Ha
nagyon kilátástalannak találja a helyzetét, kérjen bátran
segítséget. De valóban nem
ártana átgondolnia, miként
változtathatna hosszú távon.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Sokkal rátermettebben veszi az akadályokat, mint azt gondolni vagy remélni merte
volna. A legnagyobb káosz
közepén is képes lesz uralkodni. Viszont ne várjon magától ennél is nagyobb dolgokat, hiszen már ez is jelentős!
Legyen türelmes és megértő magával, örüljön annak,
hogy nem visszafelé halad,
hanem, ha lassan is, de legalább előre!

Rák (6.22.- 7. 22.)
Jó, hogy szeret kiállni azok mellett, akik
fontosak Önnek vagy
egyenesen megvédi őket, de
azért nem árt, ha egy pillanatra
megáll a különböző helyzetek
előtt és felméri a dolgot. Ugyanis könnyen megeshet, hogy saját
magát keveri kellemetlen helyzetbe. Próbáljon meg nem mindig belefolyni mások ügyeibe.
De az is igaz, hogy bizonyos
problémákat meg csak együtt
oldhatnak meg.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
A héten a sikerhez
a kulcs nem más,
mint a jó időzítés.
Ne kapkodjon, ne türelmetlenkedjen, mindent a maga
idejében intézzen, illetve
amire kell, arra elég időt
szánjon. Találja meg minden téren az arany középutat, mérje fel jól a helyzetét és akkor borítékolhatja
magának a sikert. Ügyeljen
arra, hogy ritmusából senki
se zökkentse ki!

Szűz (8.24.-9.22.)
A napokban olyan
helyzetbe kerülhet,
ami az Ön számára ismeretlen. Hirtelen nem is tudja, mit tegyen. Ahelyett, hogy
neki állna kísérletezni, forduljon olyanhoz, akiről tudomása van, hogy volt már hasonló helyzetben. Nem szégyen
a segítségkérés. Egy-kettőre
túl lehet a problémán, ha bátor és tettrekész. Ne ijedjen
meg az első nehézségtől, ura
lesz a helyzetnek!

Mérleg (9.23.-10.23.)
Jobban tenné, ha nem
erőltetné a dolgokat,
mindegy, hogy men�nyire akarja őket. Attól nem lesz előrébb és több
kár keletkezhet, semmint haszon. Most annak örüljön,
ami van és azokból próbálja ki a legtöbbet kihozni. Legyen türelmes, engedje el kicsit a dolgokat, és amint megváltozik a hozzáállása, figyelje meg, hogy hamarabb
fog célt érni!

Skorpió (10.24.-11.22.)
Nagyon sok múlik
azon, hogy mennyire
lelkes, motivált a héten.
Kifejezetten sikeres napok várhatnak Önre, amennyiben hajlandó igazán beleadni
apait-anyait a feladatai elvégzésébe vagy a céljai eléréséhez!
Ráadásul ez a lendület és önbizalom segít abban, hogy kön�nyebben nézzen szembe a nehézségekkel. A napokban azokra hallgasson és támaszkodjon,
akik valóban támogatják Önt.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Lehet, hogy Ön erős
és alapvetően mindent lazán vesz,
mert nem könnyű
magát megsérteni, de attól
még a barátainak, szeretteinek néha sikerülhet. Viszont ezt nem kellene mindjárt személyes támadásnak
vennie, pláne akkor, ha van
igazság benne. Ugyanakkor
a héten kapni fog néhány értékes leckét önmagával kapcsolatban.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A legjobb, amit tehet, ha előre néz.
Ideje lenne hátat fordítania a múltnak és a jelenre, illetve a jövőre koncentrálnia. Viszont ne kapkodjon a napokban, mert abból
csak baj lehet! Lassítson le,
mert kényelmes tempóban is
el fogja érni a céljait. Egyedül azt ne hagyja, hogy a napokban mások diktáljanak
Önnek. Nyugodtan ragaszkodjon a terveihez!

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Remekül alakul ez a hete annak ellenére, hogy
lesz benne bőven kihívás. Ám most kimondottan vállalkozószellemű és
bátran néz szembe a nehézségekkel, az akadályokkal.
Roppant kreatívan old meg
minden feladatot és helyzetet. Tele van energiával, ráadásul elképesztően tehetséges is, így több téren is sikert hozhat Önnek ez a hét.

Halak (2.21.- 3.20.)
Saját magával szúr
ki, ha tovább titkolja bizonyos érzéseit,
problémáit. Most már ideje
lenne beszélnie róluk a megfelelő személyekkel. Ne kockáztasson, különben drágán
meg fog fizetni érte. A szerettei is érzik, hogy valami nem
stimmel. Ne hazudjon nekik,
mert azzal megbántja őket!
Mindennek a tetejében a napokban felbukkanhat valaki a
múltjából és felkavarja Önt!

Mozaik

A 9 legjobb fehérjében gazdag reggeli
Kezdd az életmódváltást egy szuperegészséges, napindító étkezéssel!

Te is azok közé tartozol, akik kihagyják a reggelit, vagy
csak egy szénhidrátban gazdag péksütit esznek a közeli
pékségből? Akkor itt az ideje, hogy átgondold, és újratervezd a nap első étkezését!
Egy átlagos felnőtt szervezet számára naponta
testsúlykilogrammonként 0,8-1,2 g fehérje fogyasztása javasolt. Ezt célszerű elosztva bevinni, hiszen egy étkezés
alkalmával maximum 30 g fehérjét tud lebontani a szervezet. Az ebéd és a vacsora összeállítása viszonylag könnyű,
de hogyan teheted fehérjedússá a reggeliket? Most bemutatjuk a legjobb napindító proteinbombákat, amelyek sokáig teltségérzetet adnak, és segítenek, hogy elérd fogyókúrás céljaid.

Tükörtojás török módra

Szereted a tojást, de valami különlegesre vágysz? A népszerű török étel magyarosított verzióját biztosan kedvelni
fogod. Párolj meg leveles spenótot olívaolajon vöröshagymával, fokhagymával és pirospaprikával, majd üss rá 2 tojást. Ha megsült, a tetejére tehetsz görög joghurtot és pár
csepp citromlét. A krémes joghurt, az olaszos olívaolaj, a
magyaros pirospaprika és a savanykás citrom különleges
ízvilágot ad a proteinbomba tojásnak.

Vegán omlett

Gondoltad volna, hogy omlettet készíthetsz tojás nélkül is, úgy, hogy az ízvilág és a fehérjetartalom se sérüljön? Tojás helyett használj hozzá tofut! Nemcsak kiváló
növényi fehérjeforrás, de tele van kalciummal, magnéziummal, vassal és cinkkel. Pürésítsd össze, majd hagymával, spenóttal, paradicsommal és fűszerekkel süsd meg, és
kész is a vegán omlett.

Cottage cheese krém

Ha fehérjében dúskáló reggelire vágysz, a cottage
cheese-nél nem is találhatsz jobbat. Ez az olcsó finomság
tele van fehérjével, és a legjobb, hogy sósan vagy édesen is fogyaszthatod. Készíthetsz belőle szendvicskrémet, amelyet metélőhagymával és uborkaszeletekkel ízesíthetsz, de ha az édes ízeket szereted, fahéjjal megszórva is isteni. Fogyasztását természetesen csökkentett szénhidráttartalmú kenyérrel vagy puffasztott rizzsel ajánljuk.

Fehérjés palacsinta

Nagyszerű választás zabkásával indítani a napot, mert
nemcsak meleg és ízletes, de egész délelőttre ellát energiával. Tele van rosttal és komplex szénhidráttal, de tovább turbózhatod tápanyagtartalmát fehérjepor, áfonya, chia mag,
mandula és/vagy mandulatej hozzáadásával. Így nemcsak
extra fehérjével látod el szervezeted, de egészséges zsírokkal és vitaminokkal is.

Azokon a reggeleken, amikor csak egy kis édesség deríthet jobb kedvre, jöhet a proteines palacsinta. A különböző fitnesz táplálék-kiegészítőket forgalmazó márkák már
kész port is árulnak, amelyek garantáltan cukormentesek
és fehérjedúsak, elkészítésük pedig pofonegyszerű. Ha a
házi változat mellett döntesz, tojásfehérjéből, zabpehelylisztből, egy kis kanálnyi cottage cheese-ből és szódabikarbónából igazi wellness csemegét készíthetsz. Cukormentes lekvárral vagy mogyoróvajjal az igazi!

Nincs időd zabkását főzögetni? Semmi vész, keverj a görög joghurtba zabpelyhet, és várj pár percet, amíg a zab kicsit megpuhul. Ízesítheted fahéjjal és reszelt almával, de ha a
joghurt mellett még tovább növelnéd a fehérjetartalmát (így
is 11 g fehérje található meg benne), keverj bele fehérjeport
is. Az így elkészült reggeli kiváló rost- és probiotikum forrás, ráadásul könnyen elkészíthető a zsúfolt reggeleken is.

Nem vagy hozzászokva a szilárd reggelikhez? A rendkívül tápláló és finom kollagén shake a nap első étkezésére
is ideális, ha felturbózod olyan összetevőkkel, mint a mandula- vagy a kókusztej, a fagyasztott bogyós gyümölcsök,
a chia mag és a natúr mogyoróvaj. A kollagén gondoskodik a ragyogó bőrről, az ízületek egészségéről, az erős hajról, bőrről és körömről, ezenkívül az emésztést is segíti.

A chia mag nagyszerű fehérje- és rostforrás, ráadásul
segítségévél pudingszerű állagot érhetsz el, főzés nélkül.
Tegyél egy üvegcsébe 3 teáskanál chia magot, 1 csészényi mandulatejet, 1 teáskanálnyi vanília kivonatot és ízlés
szerint fahéjat. Készítsd el előző este, majd rakd be a hűtőbe, hogy reggelre összeérjenek az ízek.

Jó hírünk van a kávérajongóknak: a kis feketét is
fehérjedússá lehet tenni. Egyszerűen adj a növényi tejes
kávéhoz egy adag fehérjeport. Nyugodtan kísérletezz az
ízekkel: a csokoládés, a karamellás és a mogyorós ízesítésű porok felhasználásával készült koffeines ital simán kenterbe veri a méregdrága, szirupos kávékat.

Áfonyás-mandulás zabkása

Görög joghurtos-zabos müzli

Chia magos puding

Kollagén turmix

Fehérjés Latte

6 gyors konyhai trükk fájdalom ellen

Ha fáj a fejed, ég a gyomrod, valószínűleg
egyből a gyógyszeres dobozért nyúlsz. Pedig sokkal jobban tennéd, ha a konyha felé
vennéd az irányt, és (először) valamilyen
természetes gyógymóddal próbálkoznál.
1. Gyomorégés ellen

A keserű gyógynövények, mint a kurkuma (a curry
kulcs összetevője) serkentik az emésztőnedvek áramlását,
így megakadályozzák, hogy a sav megrekedjen. Ha ég a
gyomrod, 1 dl vízben keverj el egy kávéskanál kurkumát,
és idd meg! Hamarosan érezni fogod az áldásos hatását.

2. Fejfájás ellen I.

Amikor fáj a fejed, egy kis rozmaringra van szükséged,
mert segít az ereknek kitágulni. Forralj fel egy csésze fizet,
majd forrázz le vele egy teáskanál rozmaringot! Fedd le, és
hagyd állni 10 percig! Szűrd le, és kortyolgasd el! Migrénes
időszakokban naponta háromszor igyál meg egy csészével.

3. Fejfájás ellen II.

Ha nem szereted a rozmaringot, kipróbálhatod a gyömbért is. Egy tromboxán nevű anyagot tartalmaz, amely segít a vérnek az áramlásban. Ez elengedhetetlen a migrén
megelőzésében. Reszelj le egy diónyi gyömbért, és készíts
belőle úgy teát, mint a rozmaringból, de legalább 30 percig hagyd állni fogyasztás előtt!

4. Arcüreggyulladás ellen

Ha arcüreggyulladásod van, fontos lenne, hogy beinduljon
a váladékozás, hiszen az arcüregben felgyülemlett folyadék
okozza a fájdalommal járó gyulladást. A kakukkfű kiváló ha-

gyományos orvosság. Készíts belőle teát, ahogy a rozmaringból, naponta háromszor. Hamarosan tiszták lesznek a légútjaid!

5. Rovarcsípés ellen

Ha megcsípett egy ádáz ízeltlábú, a borsmenta fog kihúzni a pácból! Az olaját dörzsöld a harapás vagy szúrás
közepébe – gyors és tartós enyhülést fog hozni. A borsmenta hűti ezt a területet, növeli a vérkeringést, így a duzzanat hamar kisebb lesz. Mindenképpen moss kezet utána, mert a szembe kerülve csíphet!
Figyelem! Mérges pók vagy kígyómarás esetén nem alkalmazható! Azonnal orvoshoz kell fordulnod!

6. Fogfájás ellen I.

A szegfűszeg enyhíteni fogja a fájdalmadat, ha az illóolajából egy cseppet közvetlenül a fájó fogadra cseppentesz. Ha
nincs otthon szegfűszeg-olajad (drogériákban és bioboltokban
kapható), de egész fűszer található a spájzban, harapj rá a hegyes végére finoman a rossz fogaddal, ez is segíteni fog.

7. Fogfájás ellen II.

Ha utálod a szegfűszeget, a szezámmag lesz a te „embered”. Legalább hétféle fájdalomcsillapító vegyületet tartalmaz. Egy evőkanál szezámmagot forralj le 1 dl vízzel! Hűtsd
le a kapott italt, és öblögesd vele közvetlenül a fájó fogadat!

8. Megfázás és influenza ellen

Ebben az esetben egy „koktél” javasolt gyógynövényből és fűszerből. Keverj össze 1 diónyi szeletelt friss gyömbért 1 késhegynyi fahéjjal, 1 teáskanál koriander maggal,
3 egész szegfűszeggel, 1 szelet citrommal és 3 dl vízzel!
15 percen át forrald össze őket, majd még forrón kortyolgasd el. Akár 2 óránként is megismételheted a műveletet,
sokkal jobban fogod érezni magad!

15
A jódhiány 5 gyakori tünete
2020.
július 29.

A jód egy nagyon fontos szervünk, a
pajzsmirigy megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen, ám nem mindegy, hogy mikor és mennyit fogyasztunk, mert akár
árthatunk is vele.

Hogy pontosan milyen tünetek esetén gyanakodjuk jódhiányra, és melyek a biztonságos jódpótlás szabályai, Prof. Balázs Csaba endokrinológus, a Budai
Endokrinközpont orvosa foglalta össze.

A túl kevés és a túl sok jód is káros

A pajzsmirigynek ahhoz, hogy hormonjait elő tudja
állítani, jódra van szüksége. Mivel hazánkban a termőföld
jódban szegény, ezért az itt termő növények is alacsony
jódtartalmúak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek automatikusan jódtartalmú táplálékkiegészítőket
kellene szednie, sőt Balázs professzor épp arra figyelmeztet, hogy a túlzásba vitt jódfogyasztás épp úgy felboríthatja a pajzsmirigy működését, ahogyan a jódhiány. Annyi különbséggel, hogy míg utóbbi esetben jellemzően pajzsmirigy alulműködés alakul ki, addig a túlzott jódfogyasztás autoimmun pajzsmirigybetegségeket
és túlműködő göbös pajzsmirigybetegség esetén súlyos
túlműködést is kiválthat.
„A szervetlen jód kétélű fegyver. Jóllehet a pajzsmirigy működéséhez valóban szükséges, de túlzott bevitelével a pajzsmirigygyulladás kialakulását, ill. fellángolását lehet kiváltani. Ez különösen fontos a terhesek esetében. Az alkalmazott ,,magzatvédő” készítmények között gyakran sok jódot visznek be, ez akár ismételt vetéléseket is okozhat!”

Milyen esetben lehet indokolt a jódpótlás?
1. Nyelési nehézség, nyakfeszülés

Ha kevés a jód a szervezetben, a pajzsmirigy egyre keményebben dolgozik, hogy jód hiányában is
előállítsa a hormonjait. Ennek érdekében megnöveli saját méretét, hétköznapi nevén golyva alakul ki.
A nyak mérete szabad szemmel láthatóan is megvastagszik, az érintettek nyelési nehézséget, nyakfeszülést érezhetnek.

2. Ok nélküli hízás

Ha ugyanúgy táplálkozunk és annyit mozgunk, mint
korábban és a testsúlyunk ennek ellenére is nő, érdemes
jódhiányra gyanakodni. A pajzsmirigyhormonok kontrollálják az anyagcsere sebességét. Ha nincs a működésükhöz elegendő jód a szervezetben, akkor kevesebb
pajzsmirigy hormon termelődik, az anyagcsere lelassul,
beindul a hízás.

3. Fáradtság és gyengeség

Télen általános jelenség, ám ha érezhetően kevesebb az energiánk, bármikor képesek lennénk elaludni
és hosszabb ideje gyengének érezzük magunkat, az jódhiány miatt is lehet.

4. Hajhullás

A jódhiány és a következtében kialakult pajzsmirigy
alulműködés gyakori tünete a haj megritkulása.

5. Száraz, repedezett bőr

Jódhiány mellett hiába ápoljuk bőrünket különböző
tápláló, hidratáló krémekkel, látványos javulást nem tudunk elérni csak akkor, ha gondoskodtunk a hiányzó ásványi anyag pótlásáról.

Honnan tudhatom, hogy mennyi jódra
van szükségem?

Egészséges szervezet számára a napi jódszükségletet
az életkor határozza meg. 1 éves korig 40-60, 2-3 év között 70, 4 és 6 év között 90, 7 és 10 év között 120, 11 év
felett pedig 150 mikrogram. Terhesség alatt 175, szoptatás időszakában pedig ennél is magasabb, 200 mikrogram
jódot javasolt naponta elfogyasztani.
Ha azonban a felsorolt panaszokat tapasztaljuk, vagy
tudjuk, hogy valamilyen pajzsmirigybetegségünk van,
a szervezetben lévő jód mennyiségét vizeletből javasolt
először pontosan meghatározni. Ennek mértéke alapján
pedig orvosi javaslatra és ellenőrzés mellett személyre
szabott jódpótlásra is szükség lehet.

Nem biztos, hogy a jódpótlás oldja meg
a problémát

A baj az napjainkban, hogy a jódot javasolják, adják, de a jód szintet, ill. ürítést nem határozzák meg. Ez
olyan, mintha a cukorbetegeknek úgy adnák az inzulint,
hogy a vércukrot nem határoznánk meg, hangsúlyozza
Balázs professzor. Ha akár a jódhiány miatt, akár más okból pajzsmirigy betegségünk alakult ki, akkor nem biztos,
hogy kizárólag a jód pótlásával orvosolni lehet a problémát. Alapos kivizsgálást követően a tüneteink függvényében hormonpótlásra vagy műtétre is szükség lehet, hogy
a tüneteink megszűnjenek. A személyre szabott kezelés
megválasztása endokrinológus feladata.
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KÁLIUM

ARRAFELE !

FÉL TUCAT

ELŐD

GRAMM
HITETLEN
(ISZLÁM)
ANGOL LABDARÚGÓ (GARY)

FÉLÉV !

TATÁR
FEJEDELMI CÍM

KERESZTGERENDA

NAGY HANGÚ
BÉKAFAJTA

TÖKMAG !
BÜSZKE
DISZPRÓZIUM

A

1
KEMENCEPADKA

MENEDÉK A
HŐSÉGBEN

KELETI PÁLINKA
ÁBEL TESTVÉRE

MÉLYBE TASZÍT

LIBA
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NÉMA RÉM !

RADIO CORPORATION OF
AMERICA
LITER

KÉTJEGYŰ BETŰ

VETERÁN
TÁVOLUGRÓ
(TÜNDE)
PRÍMA ÁRUK
JELE

DÉL-AMERIKAI
ÁLLAM

FIZIKUS
(ISTVÁN)

HIDROGÉN
GÖRÖG VÁROS
LAKOSA

NEM HALL

ZSEBKÉS
TÁJSZÓVAL

LÉ

HORVÁT VÁROS

ÖRMÉNYORSZÁG
SPORTJELE

… PASSANT SAKK-MŰSZÓ
HERÉLT KOS
ÉJFÉL !
AZ ENSZ ELSŐ
FŐTITKÁRA

TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS

Brazil dió
A tudósok a legegészségesebb magféleként tartják számon, mert kiemelkedően magas a szeléntartalma. Ennek köszönhetően csökkenti a rossz (LDL)
koleszterinszintet, segít a
fáradtság és a levertség ellen, csökkenti a depresszió
rizikófaktorát, valamint a
savas gyomor, a hajhul-

értéke: 204 kalória, 21 g zsír,
4 g szénhidrát, 1 g cukor, 2 g
rost, 2.5 g fehérje
Pisztácia
Ezek az apró zöld színű
csodanövények magas vitamin-, ásványi anyag- és
antioxidáns értékekkel rendelkeznek, ezért próbálj
meg minél többet fogyasztani belőlük! Salátákhoz,
forró italok mellé és des�-

lás és az aknés bőr ellen
is kiváló megoldást nyújt.
Igazi csodaszer egy finom
csemegébe zárva.
Egy csészényi adag tápértéke: 187 kalória, 19 g zsír,
1 mg só, 3 g szénhidrát, 0 g
cukor, 2 g rost, 4 g fehérje
Kesudió
A szintén Brazíliából származó kesudió
legfőbb erénye a magas
flavonoltartalma, mely
miatt lényegesen csökken
a vastagbélrákra való rizikófaktor. Ezenkívül csökkenti a vérnyomást, védi a
szívet, megállítja a hajhullást, védi az idegeket, meggátolja az epekő kialakulását és a fogyást is segíti – amennyiben heti két-

szertek kiegészítőjeként is
remekül alkalmazható.
Egy csészényi adag tápértéke: 159 g kalória,13 g
zsír, 8 g szénhidrát, 2 g cukor, 2 g rost, 6 g fehérje
Gesztenye
A quercetin flavonoid
legfőbb természetes bázisa, ezért nagyon hatásos az
allergia ellen, de a trombózist, az epekövet és a vesekövet is remekül lehet vele
kezelni. Mindemellett az
állóképességet, a teljesítőképességet, a memóriát, a
fizikai erőlétet és a fogyási képességet is fokozza,
ezért gyakran ajánlott fogyasztani a gesztenyét, ha
van rajtad egy kis túlsúly.
Egy csészényi adag táp-

szer egy marokkal eszünk
belőle. Hiba lenne kihagyni az étrendünkből!
Egy csészényi adag tápértéke: 160 kalória, 12 g
zsír, 19 g szénhidrát, 1 g cukor, 2 g rost, 5 g fehérje
Makadámdió
Igazi szépítőszer, valamint B-vitamin komplex hatóanyag: különösen
gazdag tiaminban (azaz
B1-vitaminban), mangánban, rézben és egyszeresen telítetlen zsírokban,
ezért sokszor hasonlítják az avokádóhoz és az
extraszűz olívaolajhoz.
Édeskés íze miatt nyalánkságként is kitűnő – nem hiába párosítják a cukrászok
krémes süteményekkel!
Egy csészényi adag táp-

értéke: 131 g kalória, 2 g
zsír, 47 g szénhidrát, 0 g
cukor, 11 g rost, 2 g fehérje
Pekándió
Az egyik legjobb természetes E-vitamin forrás, de 19 féle más ásványi anyag és vitamin
is található benne. Ha ez
még nem lenne elég: erősíti a szívet, csökkenti a
rossz (LDL) koleszterinszintet, megelőzi a rák
kialakulását, javítja az
emésztést és támogatja a
fogyókúrádat is. Ha nyárra topformában szeretnél
lenni, kötelező alapelem
az étrendedben.
Egy csészényi adag tápértéke: 196 g kalória, 20 g
zsír, 3 g szénhidrát, 1 g cukor, 2 g rost, 3 g fehérje

HEGY GYOMRA!

KELVIN

☼

MARÓ
FOLYADÉK

Dió, mogyoró, mandula – ez a három leggyakoribb
olajos mag, melyet mindenki ismer, pedig ezeknél sokkal jobb és egészségesebb változatokat is fogyaszthatnánk. Most bemutatjuk a kedvenceinket!

GANXTA … ZENÉSZ

AZONOS ZENEI
HANGOK
TIBETI
MITOLÓGIAI
ALAK

BELGA TÓ

EGYNEMŰEN
TUDÓ !

VACAK

MILLILITER

ÁTMÉRŐ

RÓMAI 1000

BUDDHIZMUS
ÁGA
OPERATŐR,
FILMRENDEZŐ
(SÁNDOR)

NÉMET NÉVELŐ

Ez a 6 legegészségesebb
olajos magféle

AL … - ÉSZAKJORDÁN VÁROS
DÉS
CENTRUMA !

É

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Találós kérdés:
– Miért nem vakoltatja be a házát a skót?
– ???
–…

A TÁRGY RAGJA

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: AI, AZ, ÁL,
CA, DO, IA, IC, IL, KÚ, LO,
OL, PE, SB, ZA, ZY.
Hárombetűsek: ARD,
ASZ, ATÉ, DIA, IPA, LEP,
MON, PAP, RÁG, SEM,
ZIK, ZSÓ.
Négybetűsek: ÁLCA,
CSAK, EGER, ÉHES, FAST,
ILMA, LOVI, MERT, TATE.
Ötbetűsek: AKKOR,
ALJAS, APÁLY, ÁPOLT,
BEDUG, BLOOM, CSATT,
DAFKE, DALIA, DOBOS,
DONÁT, DRINA, KENAF,
KÉPEZ, KINEK, KRÉTA,
LENNE, NAPOS, NÁSFA,
NEKIK, RAGAD, SÍLÉC,
SPÁDÉ, TÁRNA, TEREL,
UDVAR, ÚTIFŰ.
Hatbetűsek: ALIGAI,
ÁLRUHA, CSALÁN, FAPIPA, GERJED, KISEBB, LEVELI, NANANA, PATINA,
TOMORI, ZSEBES.

Egyszerű, puha túrós pogácsa

Hétbetűsek: ALAPLAP,
GANGESZ, IONESCO, LESÚROL, MOTOLLA, NIAGARA, ÓNCSEPP, ZSAROLÓ.
Nyolcbetűsek: ALAKTANI, APÁTSÁGI, MANDARIN, TALIZMÁN.
Tízbetűsek: SZABÓ SIMON, TIZENNYOLC.
Tizenegy betűs e k : B Ú TO R S Z A L O N ,
MANDARINÍZŰ.

2020. 30. szám meg
fejtése: A halogatás
az a sír, amibe a lehetőség van eltemetve.

Plusz e gy vicc: ...

amennyiben az ön
barátnője valamelyik
klubtagunk felesége.

kocka

Hozzávalók: kb. 35-40 darabhoz 4 cm átmérőjű szaggatóval, 25 dkg finomliszt, 1 csapott teáskanál só vagy ízlés szerint, 25 dkg tehéntúró, 20 dkg szoba-hőmérsékletű
vaj, kb. 2-3 dkg zsír
Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sóval, majd hozzáadjuk a túrót és a vajat is, végül annyi zsírt, hogy egy jó
lágy, de nem ragacsos tésztát kapjunk. Azonnal is nyújthatjuk, szaggatjuk, de be is tehetjük a hűtőbe éjszakára. Ebben
az esetben másnap használat előtt 30-40 perccel hamarabb
vegyük ki a hűtőből.
Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki téglalap alakúra
kb. 5-6 mm vastagra és hajtogassuk a tésztát legalább 6 rétegre. Nem kell pihentetni, ismét nyújtsuk ki, hajtogassuk.
Majd nyújtsuk ki kb. 2 cm vastagra, rácsozzuk be a tetejét és pogácsa szaggatóval (ennek híján egy kispohárral)
szaggassuk ki.
Sütőpapíros tepsire tesszük, lekenjük a tetejét a tojássárgája + 1 teáskanál víz keverékével, majd előmelegített
180 fokos, légkeveréses sütőben kb. 17-18 percig sütjük.
(A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet! Ne süssük túl, ha picit puha, már kivehetjük – kihűlés után megfelelő lesz az állaga.)

