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A turizmusban talán 
az a leglényegesebb, 

hogy a minőség találkoz-
zon a szakma iránti el-
kötelezettséggel és alá-
zattal, hangzott el a be-
regszászi Praktik boros-
pince és étterem múlt 
heti ünnepélyes meg-
nyitóján. A magyar ha-
tár felé vezető úton ta-
lálható népszerű gazda-
sági szaküzlet és szállo-
da egy sajátos hangula-
tú újabb nagyszerű lé-
tesítménnyel bővült. A 
borospince és étterem a 
karanténszabályok be-
tartása mellett egyszer-
re mintegy 75-80 ven-
dég fogadására alkal-
mas, ugyanennyien fo-
gyaszthatják el a meg-
rendelt ételeket, italo-
kat és édességeket mind-
azok, akik a kinti fila-
góriák valamelyikében 
foglalnak helyet. 

Rendhagyó körül-
mények között 
zajlott idén a II. 

Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főis-
kola diplomaátadó ün-
nepsége, hisz a korona-
vírus-járvány miatt be-
vezetett korlátozó sza-

bályok miatt nem lehe-
tett egy szép, közös ün-
nepséget szervezni, mint 
korábban, amelyen részt 
vehettek s együtt örülhet-
tek a végzősökkel a szü-
lők, barátok. Így idén 
több részletben zajlott 
a diplomaátadó. Valami 

azonban nem változott: 
ezúttal is Isten házában 
tartották meg a rendez-
vényt, hogy az Úr áldá-
sát kérve indulhassanak 
útjukra az  intézmény 
végzősei.

A II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főis-

kola Szakgimnáziumá-
nak (korábban Felsőfo-
kú Szakképzési Intéze-
tének) keddi ünnepségét 
követően – melyre a be-
regszászi római katolikus 
templomban került sor – 

Egy családi vállalkozás 
öröme

A „GENIUS” Jóté-
konysági Alapít-

vány idei programso-
rozata sportszakkör-
rel folytatódik. Az au-
gusztus 10–14. között 
megrendezésre kerülő 
programnak a Rákó-

czi Főiskola ad otthont.
Az ünnepélyes meg-

nyitón Váradi Natália, a 
„GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodaigazgatója 
köszöntötte a jelenlévőket. 

Beregszászon megnyílt a Praktik borospince és étterem

Diplomaátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
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Egyedi hangulat és minőségi 
szolgáltatás

Beregszászon megnyílt a Praktik borospince és étterem

– Régi vágyunk valósult meg 
a borospince és étterem megnyi-
tásával, hisz a nálunk megszálló 
vendégek nagyon igényelték már 
ezt a szolgáltatást – mondta meg-
nyitó beszédében ifj. Rácz Sán-
dor, a vállalkozás társtulajdono-
sa. – Ám mindenképpen azt sze-
rettük volna, hogy ez a létesít-
mény egyedi, sajátos hangulattal 
rendelkezzen. Remélem, önök is 
úgy vélik, mindez sikerült. A be-
ruházás nagy része önerőből va-
lósult meg, ám munkánknak nagy 
lendületet adott a Magyar Kor-
mány által nyújtott pályázati lehe-
tőség. Az anyaország támogatása 

ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben egy olyan hatalmas lehetőség 
a Kárpátalján élő vállalkozók szá-
mára, amely segít helyzetbe hozni 
vállalkozásukat és a szülőföldön 
való boldogulást szolgálja.

A fiatal szakember kedvenc 
idézetével zárta ünnepi beszédét: 
„egyetértéssel a kicsik is naggyá 
lesznek, a széthúzástól a legna-
gyobbak is elenyészenek”.

Buhajla József ungvári ma-
gyar főkonzul annak a meggyő-
ződésének adott hangot, hogy 
Beregszász egy újabb európai 
színvonalú létesítménnyel gazda-
godott, amely büszkeséggel töl-
ti el az itt lakókat, s amely szín-
vonalas szolgáltatásaival elősegí-
ti Ukrajna népeinek közeledését. 

A koronavírus okozta ve-
szélyhelyzetben csak a nagyon 
bátrak mernek belevágni kü-
lönböző fejlesztésekbe, mondta 
Babják Zoltán, Beregszász pol-

gármestere. Remélem, az úttö-
rők példája másokat is követés-
re sarkall. A város első embere a 
továbbiakban arról beszélt, hogy 
a Beregszász központú kistérség, 
amelyhez a városon kívül 14 kör-
nyező település is hozzátartozik, 
új perspektívákat és lehetősége-
ket nyit minden itt élő számára. 

Mint megtudtuk, az új ven-
déglátóhely a hagyományos ma-
gyar és ukrán konyha népszerű-
sítése mellett fontosnak tartja, 
hogy a menüsorban más, Euró-
pában közkedvelt étel is szere-
peljen, illetve terítékre kerülje-
nek a legjobb európai, magyar-
országi és helyi pincészetek bo-
rai. Megkülönböztetett figyelmet 

fordítanak a gyerekekkel érkező 
családokra, van gyermekreggeli 
éppúgy, mint vegetáriánus étlap. 
Igyekeznek mindent helyi alap-
anyagokból saját maguk elké-
szíteni. Ibu mama konyhafőnök 
büszkén számolt be arról, hogy a 
saját készítésű gyümölcsfagylalt 
és más kreatív módon tálalt édes-
ség mennyire elnyerte a megnyitó 
vendégeinek a tetszését.

A borospince és étterem nem 
csupán születésnapok, bankettek, 
üzleti megbeszélések, termékbe-
mutatók megtartására nyújt kivá-
ló lehetőséget, de kisebb lélekszá-
mú esküvők megrendezésére is. A 
tulajdonosok köszönetet mond-
tak a magyar államnak a pályá-
zati lehetőségekért, az ezúton el-
nyert támogatásokért.

A Praktik borospince és étte-
rem reggel 8 órától este 11-ig vár-
ja vendégeit. 

Kovács Elemér

Ukrajna egy hét vörös zónás be-
sorolás után ismét zöld zónába 
tette Magyarországot – derült 
ki hétfőn az ukrán egészségügyi 
minisztérium hivatalos honlap-
ján közzétett táblázatból.

Az ukrán egészségügyi mi-
nisztérium frissítette a koronaví-
rus-fertőzések tekintetében koc-
kázatosnak minősített országok 
listáját. A zöld besorolás azt je-
lenti, hogy a Magyarországról 
Ukrajnába érkezőknek nem kell 
sem karanténba, sem önelszi-
getelésbe vonulniuk, vagy tesz-
tekkel igazolniuk a fertőzés hiá-
nyát. Zöld zónába sorolta át Uk-
rajna más országok mellett még 
Csehországot, Horvátországot, 
Ausztriát, Szlovéniát, Szlováki-
át, a vele szomszédos országok 
közül viszont például Lengyel-
ország, Románia és Oroszország 
a vörös zónában maradt.

Az ukrán kormányzat augusz-
tus 1-jétől változtatott a külföldi 
országok vörös, illetve zöld beso-
rolásán, ami miatt többek mellett 
Magyarországot a zöldből a vö-
rös zónába sorolta át. Zöld zóná-
ba ezentúl azokat az országokat 
sorolják, amelyekben az elmúlt 
két hét alatt nem haladta meg az 
adott országban a 30 százalékot 
a betegek számának növekedé-
se, illetve a százezer lakosra eső 
betegek száma az ukrajnaiét. Az 
adatokat hetente vizsgálják felül.

Ukrajna ismét zöld zónába 
sorolta Magyarországot

A múlt héten az ukrán egész-
ségügyi tárca által közzétett ada-
tok szerint azért került Magyaror-
szág a vörös zónába, mert a növeke-
dés 108,5 százalékos volt az elmúlt 
két hét alatt, noha Magyarországon 
százezer lakosra csak 2,26 beteg ju-

tott, ami sokkal jobb volt az ukraj-
nai adatnál, amely akkor 33,02 volt.

A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) elnöksége 
a múlt héten jelezte, hogy szakmai-
lag megalapozatlannak és átgondo-
latlannak tartja a vörös besorolást, 
hozzátéve, hogy Magyarországon 
mind az Egészségügyi Világszerve-
zet, mind más tekintélyes szakmai 
szervezetek szerint is jóval kedve-
zőbbek a járványügyi statisztikák, 

mint Ukrajnában. „Ez a döntés 
sok százezer ukrán állampolgárt 
érint hátrányosan, ellehetetlení-
ti a határ menti kapcsolatokat és 
jelentős gazdasági vesztesége-
ket okoz az országnak” – emel-
ték ki az MTI-nek küldött köz-
leményükben.

A KMKSZ elnöksége hozzátet-
te: nyomatékosan kéri az ukrán ha-
tóságokat, hogy mihamarabb vizs-
gálják felül ezt a döntést, és a jár-
ványügyi helyzet becslésénél olyan 
nemzetközileg is elfogadott ténye-

zőket vegyenek figyelembe, ame-
lyek alkalmasak a fertőzésveszély 
reális megbecsülésére. „Az átme-
neti időszakban is fontosnak tart-
juk a kölcsönösség elvének betar-
tását, a magyar-ukrán határtól szá-
mított harminc kilométeres övezet-
ben való karanténmentes közleke-
dés lehetőségének biztosítását uk-
rán részről is” – hangsúlyozta a kár-
pátaljai magyar szervezet.

MTI 

Ukrajnában a „Nép Szolgája” 
politikusai gyengén teljesíte-
nek, és nem ismerik őket a kü-

lönböző településeken, közölte 
a Golos.ua-val Ruszlan Bortnik 
politikai szakértő.

„A kormány egyre csökkenő 

A „Nép Szolgája” helyett a helyi képviselők 
nyerhetik a választásokat Ukrajnában

népszerűsége a helyi elit malmá-
ra hajtja a vizet a helyi választáso-
kon. Ezek a választások különböz-

nek az országos vá-
lasztásoktól. Míg a 
parlamenti választá-
sok alkalmával a po-
litikai célok számí-
tanak, addig a helyi 
választásokon azok-
ra szavazunk, akiket 
ismerünk, és tesznek 
értünk valamit: utakat 
javítanak, közvilágí-
tást, közüzemi szol-
gáltatást biztosítanak, 
tehát törődnek velünk 
és javítják az életmi-

nőségünket. A parlamentinél más a 
helyzet, ott az ismerős és hatékony 
embereket keressük. A „Nép Szol-
gája” ebből a szempontból nagyon 

gyenge, hiszen soraikban ritka a 
helyileg sikeres politikus” – kö-
zölte Bortnik. A helyi elit ezért 
elzárkózik kormánnyal való szö-
vetségtől. „A Nép Szolgája he-
lyi szintű támogatottsága alacso-
nyabb lehet annál, mint amit a 
felmérések mutatnak. Ennek oka 
a szakemberek és az ismert ar-
cok hiánya. Ezért a helyhatósá-
gi választásokat egyértelműen a 
helyi elit nyeri. Az országos pár-
tok igyekeznek szövetségre lép-
ni a helyiekkel, hogy többségben 
legyenek a városi, járási és me-
gyei tanácsokban. Másfelől azt 
látjuk, hogy a helyi elit önállóan 
indul és elutasítja a szövetséget, 
véleményük szerint a kormány-
párttal való szövetség többet ár-
tana, mint használna.

Kárpátinfo.net

Az ökörmezői járási Repenye falu 
határában Olekszij Petrov megyei 
kormányzó és csapata mintegy 
30 zsák hulladékot szedtek össze.

„Tudom, azzal vádolnak, hogy 
azt mondtam, hogy az ilyen tisztí-
tás nem oldja meg a problémát. Ezt 
tökéletesen megértem! De először 
a lakásfelújítást is nem takarítás-
sal kezdik meg?” – írta Facebook-
oldalán a kormányzó.

Pe t rov  beszámol t  a r ró l , 
hogy már folyamatban van a 
hulladékfeldolgozó üzemek kiépí-

Petrov: a kárpátaljai hulladéklerakók 
90%-a telítve van

tése, tárgyalnak befektetőkkel és a 
lakossággal is. „A kárpátaljai legá-
lis hulladéklerakók 90%-a telítve 
van! Ha ma nem foglalkozunk ez-
zel a problémával Kárpátalja hol-
nap a szemét miatt katasztrófával 
fog szembesülni” – figyelmezte-
tett a megye vezetője. „Ez az ál-
láspontom, az én személyes pél-
dám” – írta Petrov, hozzátéve: ezt 
nem a reklámért, hanem a megye 
szemétmentes jövőjének érdeké-
ben teszi.

Kárpátalja.ma

Augusztus 9-én néhány ung-
vári járási település lakosai le-
zárták a Kijev–Csap autóutat. 
A tüntetésre az Ungtölgyes és 
Beregrákos közötti útszakaszon 
került sor. A bacsói, andrásházi, 
ungsasfalvi és ungtölgyesi lako-
sok egy, a települések közelé-
ben létesítendő szeméttelep el-
len tiltakoztak, írja a karpat.
in.ua a Karpatszkij Objektívre 
hivatkozva.

„A telep valahol itt lesz, nem 
messze az autóúttól. Azt állítják, 
hogy szemétfeldolgozó üzemet 
építenek majd. De én láttam a 
dokumentumokat. Ez egy egy-

Szemétlerakó telep ellen tüntettek az ungvári 
járási lakosok

szerű szeméttelep lesz, maximum 
létesítenek egy szortírozó vonalat. 
Az emberektől elveszik földjeiket 
és kecsegtető szövegekkel próbál-
ják beetetni őket. Az eredmény pe-
dig az lesz, hogy sem üzemet nem 
építenek, sem föld nem marad. A 
falusiaknak már nincs hol legel-
tetni jószágaikat. De arra találtak 
egy jelentős méretű földrészt, hogy 
mogyoróültetvényt telepítsenek rá. 
Egyszóval már minden földet szét-
loptak. Ami megmaradt, át akarják 
adni a szeméttelepnek. Kategori-
kusan ellenezzük ezt” – mondta el 
az egyik tüntető.

Az akció alatt közel 100 em-

ber körülbelül két órán át blok-
kolta a forgalmat. A résztvevők 
plakátokkal a kezükben, vas-
hordókat döngetve sétáltak fel 
s alá a gyalogátkelőn. Mind-
annyian csak egyet akarnak: 
hogy a járás és a megye veze-
tősége végre meghallja őket és 
az említett földterületet legelő-
nek adják át.

Érdekes az a tény, hogy a ve-
zetőség közül senki nem tárgyalt 
a tüntetőkkel. Azonban a lakosok 
kijelentették, hogy addig fognak 
tüntetést szervezni, amíg valaki 
meghallgatja őket.

karpat.in.ua
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Diplomaátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

Tudásszerzés és értékőrzés
szerdán a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
alapképzésben (BA/BSc) részt-
vevő 109 végzőse mellett csü-
törtökön 57 mesterképzést (MA/
MSc) sikeresen teljesítő szakem-
ber vehette át oklevelét a refor-
mátus templomban.

Mindegyik alkalom ökume-

nikus istentisztelettel vette kez-
detét. Az igét Molnár János ró-
mai katolikus püspöki helynök, 
Taracközi Ferenc, a beregszá-
szi református gyülekezet veze-
tő lelkésze, Marosi István, a fő-
iskolai görögkatolikus lekészség 
lelkésze hirdette. 

Az alap- és mesterfokot telje-
sítők oklevelének átadásán – ami 
szintén rendhagyó volt, hisz a 
végzősök az intézmény név-
adójához méltó új ünnepi vise-
letben vehették át diplomájukat 
– Csernicskó István hangsúlyoz-
ta: bár a járvány miatt kialakult 
helyzet sok mindent 
elvett tőlünk, de a 
megszerzett tudás 
és a közösen átélt 
élmények megma-
radnak. A megbízott 
rektor nagyra érté-
kelte a tanárok, di-
ákok munkáját, tel-
jesítményét, amit 
az eddig ismeret-
len online oktatás-
ban és államvizsgán 
nyújtottak. Mind-
amellett a végzősök 
felé intézett szavai-
ban hangsúlyozta: 
életükben a neheze 
még most jön. A si-
kerhez vezető utat 
mindenkinek saját 
magának kell kita-
posnia. Mindamel-
lett abbéli reményének adott 
hangot, hogy az intézményben 
megszerzett tudás segít ebben. 

Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár 
levélben küldött köszöntőjében 
nagyra értékelte a kárpátaljai 
magyarság tudományos, szel-
lemi és kulturális központjává 
vált Rákóczi Főiskola munká-
ját, ahol immáron több mint ne-
gyedszázada minőségi anyanyel-
vű felsőoktatás, hagyománya-
ink, nemzeti értékeinknek meg-
őrzése és átörökítése folyik. A 
tanintézményben nem csupán a 
választott szakmára készítik fel 
a fiatalokat, hanem magyar kö-
zösségük életében betöltött fele-
lősségteljes szerepükre is, a Ma-
gyar Kormány pedig mindent 

megtesz azért, hogy ehhez kellő 
támogatást nyújtson, fogalmazott 
az államtitkár. Potápi a végzősök-
nek küldött üzenetében a kárpátal-
jai magyar közösségért való fele-
lősségükre is felhívta a figyelmet, 
hisz, mint írta, „a magyar kultúra 
értékeit ti, az új magyar nemzedék 
őrzitek és éltetitek tovább”. 

A karantén bebizonyította, 
mennyire szükségünk van egy-

másra, a közösségre, fogalmazott 
Maruzsa Zoltán köznevelésért fele-
lős államtitkár, aki videóüzenetben 
köszöntötte a végzősöket és a fő-
iskola munkatársait. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy Magyarország 
érdeke egy stabil, fejlődő Ukrajna, 
hiszen egy jó szomszédnál kevés 
jobb dolog létezik. Mindamellett 
kiemelte, Ukrajnának garantálnia 
kell a kárpátaljai magyarság biz-
tonságát, jogainak tiszteletben tar-
tását, az anyanyelven való oktatást, 
valamint a magyar nyelvhasználat 
lehetőségét a mindennapi életben. 
A Rákóczi Főiskola az egyik leg-

szebb példája annak, hogy mit ér-
hetünk el a közös munka, a békés 
együttműködés során, hisz itt egy 
európai színvonalú intézmény jött 
létre, amely a kontinens bármely 
pontján megállná a helyét, fogal-
mazott Maruzsa Zoltán. 

Brenzovics László, a Kárpátal-
jai Magyar Főiskola Jótékonysá-
gi Alapítvány, illetve a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség el-
nöke a magyar nemzet nagy sors-
fordulóira emlékeztetve arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a keresztény-
ség felvétele óta számos nehézség-
gel kellett megküzdenünk, de min-
den nehézség ellenére mindezidáig 
megmaradtunk, itt vagyunk. Meg-
maradásunk érdekében a mosta-
ni friss diplomások feladata, hogy 
„az elkövetkező viharos időszak-

ban őrizzék meg az itt önökbe 
táplált értékeket, álljanak helyt 
ebben az életben, amely harc és 
küzdelem, s vigyék előre azokat 
a törekvéseket, amelyeket őseink 
erre a földre állítottak”, hangsú-
lyozta az elnök.

Orosz Ildikó, a főiskola elnök 
asszonya – Wass Albertet idéz-
ve – az őrállók felelősségteljes 
feladatára hívta fel a figyelmet. 
Arra, hogy a kisebbségi létben 
háromszorosan többet kell telje-
sítenünk. Gratulált ahhoz, hogy 
a mostani végzősök nehéz idők-
ben is kiállták a próbát. Arra kér-
te a végzősöket, hogy legyenek 

a magyar nyelvű 
oktatás szócsö-
vei, a magyar kul-
túra, nemzeti érté-
keink továbbadói, 
győzzék le félel-
müket és vállal-
janak missziót a 
szórványtelepü-
léseken (is). Le-
het, hogy ehhez 
bátorság kell, de 
„nem az a bátor, 
aki nem fél, ha-
nem aki legyő-
zi saját félelmét”, 
mondta az elnök 
asszony. „Ne félj, 
csak higgy!” – ol-
vasható több he-
lyen is a Szent-
írásban. Ez adjon 
erőt önöknek is, 

s mindig higgyék, hogy legyő-
zik félelmüket, s megcselekszik 
azt, ami el van rendelve, amire 
önök vágynak és terveikben sze-
repel” – biztatta a végzősöket 
Orosz Ildikó.

Az alapképzésben résztve-
vő végzősök nevében Hidi Dá-
vid angol szakos, a mesterkép-
zésben diplomát szerzők nevé-
ben pedig Gajdos Adrien magyar 
nyelv és irodalom szakos hallga-
tó mondott köszönetet az anya-
nyelven megszerezhető tudás le-
hetőségéért, a tanárok áldozatos 
munkájáért.

Az alkalmon bemutatásra és 
felszentelésre került a főiskola 
ünnepi díszöltözete. Az egyenru-
ha kurucos jellegű, amely repre-
zentálja a főiskola szellemiségét, 
ugyanakkor hű marad a többszáz 
éves európai egyetemi hagyomá-
nyokhoz is. 

A végzős diákok fogadalom-
tételét követően Brenzovics Lász-
ló, Orosz Ildikó és Csernicskó 
István átadta a diplomákat, a tör-
ténelmi egyházak képviselői pe-
dig – köztük Zán Fábián Sándor, 
a Kárpátaljai Református Egyház 
püspöke – Isten áldását kérték a 
végzősök, a főiskola tanárainak, 
a szülők, a résztvevők életére. Az 
ünnepséget a Himnusz és a Szó-
zat eléneklése foglalta keretbe.

Kovács Erzsébet

Sajnos a COVID-19 okozta 
járványügyi óvintézkedések nem 
engedélyezik a bentlakásos tábo-
rokat, így a 2019/2020-as tanév 
nyári vakációjában szakkörök 
megszervezését tűzte ki célul az 
Alapítvány, ami azt jelenti, hogy 
minden nap 09:00 órától 16:00 
óráig egy ebédszünet beiktatá-
sával zajlanak a foglalkozások. A 
szakkörön az oktatók szigorú hi-
giéniai szabályokat betartva min-
den napon a testhőmérséklet mé-
résével ellenőrzik a résztvevők 

egészségügyi állapotát. Emellett 
orvosok is jelen vannak a szak-
kör minden napján.

A „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány 2020. augusztus 
10-én első alkalommal indítot-
ta útjára a „Minden egész eltö-
rött” című gitár, verses, zenés és 
irodalom szakkört, melyre 19 fő 
nyújtotta be online jelentkezé-
sét 2020. július 24-ig. A szakkör 
helyszínéül a Kisgejőci Oktatási 
Nevelési Központ szolgál. 

A program a gitározás, zene 
és irodalom iránt érdeklődő 10-
16 éves korú fiatalok számá-
ra lett létrehozva. A tábor okta-
tói: Ivaskovics József, a Crédo 
együttes vezetője, Györkené 
Csákány Marianna gitártanár és 
a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatá-
si Nevelési Központ énektanára, 
Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház színmű-
vésze és Babics János, az Integ-
rál zenekar frontembere, gitárok-
tató. A program szakmai referen-
se: Kepics Andzselika.

A szakkör megnyitóján Váradi 
Natália, az Alapítvány irodaigaz-
gatója és egyben a program szer-
vezője hangsúlyozta a zene, iro-
dalom fontosságát a fiatalok éle-
tében. Véleménye szerint „a zene 
megerősít, az a lélek szava, ami 
olyan érzéseket vált ki, amely nél-

Megkezdődött a gitár, verses, zenés és irodalom szakkör

„Minden egész eltörött”
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári táborai minden év-
ben nagy érdeklődésnek örvendenek, melyekre mindig a túlje-
lentkezés a jellemző. A nyári hónapokban a gyermekek érdeklő-
dési köréhez igazodva számos különböző tematikájú tábort szer-
vez az Alapítvány, mint például: művészeti, sport, néptánc és nép-
zenei, színjátszás. 

kül az ember képtelen meglenni”. 
Elmondta, hogy „a program címe 
Ady Endre „Kocsi-út az éjszaká-
ban” című költeményének egyik 
sora. A vers 1909. augusztus 10-én 
íródott és az egész, a teljesség hi-
ányát sugallja, azt, hogy az em-
ber a körülötte lévő világot törött-
nek érzi. Mi sem lehet aktuálisabb 
ennél most ebben a karantén idő-
szakban, amikor sokszor úgy érez-
zük, minden kicsúszik a kezünk-
ből, de ilyenkor jusson eszünkbe 
az, hogy ha elég fontos és nemes 

a cél, amit magunk elé kitűzünk, 
akkor a körülmények nem számí-
tanak, meg tudjuk csinálni. Ady is 
szeretett volna teljes életet élni, 
de azzal szembesült, hogy a 20. 
századi ember számára már nem 
léteznek azok a kikezdhetetlen 
értékek, amik a régebbi korsza- 
kokban megvoltak. Ma pedig még 
inkább ezt érezné. Vissza kell ta-
lálni az értékekhez. A csonkaság, 
távlathiány, bezárkózottság, ma-
gány, csüggedés uralkodik el raj-
ta, mint ahogy az elmúlt hónapok-
ban sokakon. De mindig van kiút! 
Keressük azt! 

A fiatalok egy héten át napi 
hat órában gitározni tanulnak, 
megzenésített verseket énekel-
nek, élményeket, barátokat gyűj-
tenek, elfeledve a mögöttük lévő 
bezártság időszakát.”

 A szakkör megvalósulá-
sát a Magyar Kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Beth-
len Gábor Alap támogatja, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműkö-
désének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejleszté-
si program koordinálásáért fe-
lelős miniszteri biztosság köz-
benjárásával.

„GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány

Mintegy 33 ezer illegális hulla-
déklerakót számoltak eddig össze 
Ukrajnában – írta a mukachevo.
net augusztus 8-án.

Az ukrán környezetvédel-
mi és természetvédelmi minisz-
térium figyelmeztet, 
hogy a szemétprob-
léma környezeti ka-
tasztrófát is okozhat 
az országban. Csak a 
Tisza kárpátaljai me-
dencé jében  45  tö r-
vénytelen lerakatban 
legalább 1000 köbmé-
ter szemét gyűlt fel. 

Illegális szemétlerakók a Tisza 
kárpátaljai szakaszán

Hasonlóan szomorú a helyzet 
a Prut-folyó partjainál, Ivano-
Frankivszkban.

A kárpátaljai hulladékkérdést 
nemrég tárgyalták Kijevben.

Kárpátalja.ma
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„Örüljetek az Úrnak, ujjongja-
tok, ti igazak! Vigadjatok mind, 
ti igaz szívűek! Magasztalja lel-
kem az Urat, és az én lelkem 
ujjong Isten, az én Megtartóm 
előtt.” (Zsolt 32,11; Lk 1,46–47)

Össze tudnád-e számolni, 
hogy mennyi áldást kaptál már 
Istentől? Bevallom, hogy én nem, 
hiszen olyan sok van. 

A múlt napokban beteges-
kedtem a vesémmel, antibio-
t ikumos kezelést  ír tak fel . 
Gyógyszer, lázmérés, sóhaj és 
kínlódás aggódással megkötöz-
ve. Pedig oly boldog voltam, 
hogy megszületett a tizenkilen-
cedik unokám is, szép, egész-
séges, gyönyörű kislány! De a 
betegség miatt nem tudtam ma-
radéktalanul örülni, szomorúan 
gubbasztottam az ágyban napo-
kon át. Aztán egy reggel, ami-
kor kinyitottam a hűtőszekré-
nyem ajtaját, észrevettem, amit 
eddig nem láttam, hogy van 
mindenem! Nem kell éheznem, 
nem kell nélkülöznöm. Pillana-
tok alatt készült az ebéd, mint-
ha angyalok sürgölődtek volna 
mellettem a konyhában.

Tíz nap után először olyan 
jól esett az ebéd! Betöltött az 
öröm. Kimentem a kertbe, egy 
hatalmas krizantémcsokrot kö-
töttem, és úgy éreztem, már 
nincs rajtam hatalma a beteg-
ségnek. Énekelve mentem visz-
sza a lakásba. Mi történt velem? 
És ekkor figyeltem meg, hogy 
tulajdonképpen mit is éneke-
lek: „Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki 
nagy örömmel a jászolhoz, Bet-
lehembe jöjjetek el! Megszüle-
tett az ég és föld királya. Ó, jöj-
jetek, imádjuk, ó, jöjjetek, imád-
juk, ó, jöjjetek, imádjuk az Úr 
Krisztust!”

Amint az ének szövegére 
figyeltem, megértettem: meg-
gyógyultam, örömöm van. A 
lelkem magasztalja és imádja 
az Urat. Igen, ezt akarja a Sá-
tán elvenni, az erőt, ami az is-
tendicsőítésben és a magasz-
talásban van, ami minket gyó-
gyít, erősít, feloldoz. Ezt érez-

Örvendezzetek mindnyájan! 
hette Mária is, amikor az angyal 
közölte vele a Megváltó érke-
zésének a hírét. Ez a szűz leány 
nem gondolt a körülményeire, 
a hiányokra, hogy honnan lesz 
bababútor a kicsinek, nem gon-
dolt a szégyenre, hogy mit mon-
danak majd az emberek, hiszen 
még nem törvényes felesége Jó-
zsefnek... Betöltötte az öröm, 
és nem gondolt a gonddal, nem 
félt, mert tudta, hogy a körül-
mények ura Isten, és ha Ő küldi 
a Megváltót, akkor ő, Mária is 
szabad lesz a körülményektől. 

Mi kell neked ahhoz, hogy be-
töltsön az öröm, hogy képes légy 
imádni, dicsérni, magasztalni az 
Urat? Mennyi minden szükséges, 
hogy örvendezni tudjunk? Az an-
tibiotikumot még szednem kel-
lett, de meghallottam az angyal-
szárnyak suhogását a konyhám-
ban, láttam a Teremtő csodáját a 
virágzó őszi kertben, megéreztem 
jelenlétét életemben. Most meg-
született újra nekem az ég és föld 
Királya. Tudom, hogy gondja van 
rám, szeret és semmi, de semmi 
nem történhet velem az Ő enge-
délye nélkül. Ő az én szívem Ki-
rálya, méltó, hogy imádjam, hogy 
öröm töltse el szívem-lelkem. Dá-
vid is örvendezett, talán táncolt 
örömében és hangosan kiáltotta: 
„Örüljetek, vigadozzatok, örven-
dezzetek mindnyájan!”

 Kész-e a szíved a magaszta-
lásra, örvendezésre az Úr előtt? 
Érzed-e a jelenlétét életedben? 
Ez nem misztika, ez nem fantá-
zia! Valóságosan jelen van Is-
ten az Ő gyermekeinek az életé-
ben. Jöjjetek velem, magasztal-
juk, imádjuk Őt! Betegen, szegé-
nyen, gondok között se félj, bízd 
Rá magad, és örülj a te Szabadí-
tódnak! Imádom, dicsérem neve-
det, Te szent, Te valóságosan je-
lenlévő Isten! Köszönöm, hogy 
földre jöttél, emberré születtél. 
Köszönöm, hogy engem is meg-
kerestél, felemeltél, Atyámmá 
lettél. Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Ilyen a Beregszász központjá-
ban található Karmen Pizzéria kel-
lemes környezettel, udvarias ki-
szolgálással, ahol több mint har-
mincféle pizzával és más ételkü-
lönlegességekkel várják a vendé-
geket. Tulajdonosával, Horjánszki 
Zsuzsannával beszélgettünk a kez-
detekről, a sikerekről.

– Hogyan indult a vállalko-
zása?

– A kétezres években a fér-
jemmel közösen működtettünk 
egy kávézót Remetén. Szeret-
tük azt a vállalkozásunkat is, de 
úgy gondoltuk, hogy fejlődhet-
nénk. Így 2005-ben megvásárol-
tuk a város központjában lévő 
helyiséget, ahol megnyitottuk a 
pizzériánkat. Kezdetben kávé-
zóként működtünk, később az-
tán fejlesztettünk, s most pizzá-
kat sütünk, valamint magyaros 
ételeket is készítünk. A gyerme-
keim mindig is besegítettek a vál-
lalkozásunk működésébe, ma pe-
dig már ők is velünk dolgoznak. 
Büszke vagyok arra, hogy egy 
családi vállalkozássá nőtte ki ma-
gát az egykori ötletünk.

– Voltak-e kezdeti nehézsé-
geik?

– Egy kiszolgáló egységben 
mindig vannak nehézségek. So-
kat ötletelgettünk az ételeken, 
mit készítsünk, hogyan tálaljuk, 
hogy még ínycsiklandóbb legyen. 
És nem volt könnyű megbízható 
kollektívát sem toborozni. Ter-
mészetesen voltak könnyebb idő-
szakaink is, ma viszont újból a 
munkaerőhiány nehezíti a min-
dennapokat.

Egy családi vállalkozás öröme

Falatozás a Karmen 
Pizzériában

A pizza napjaink egyik legkedveltebb étele világszerte. 1830-ig ut-
cai árusok árulták a pizzát, majd Nápolyban megnyílt az első iga-
zi pizzéria, amely még ma is várja vendégeit. A pizzát ma már ott-
honunkban is elkészíthetjük, kedvünk szerint ízesíthetjük. De ha 
még sincs időnk a sütögetésre, egy hangulatos pizzériában baráta-
inkkal közösen élvezhetjük a kedvenc ízeinket.

– Hogyan jött a névválasztás?
– Nagyon tetszett nekem a kö-

vekkel való dekorálás. A kávézó 
belsejében a falak kővel vannak ki-
rakva, kovácsoltvassal vannak de-
korálva a székek, asztalok. Szere-
tem ezt az ódon stílust. Így hozzá-
illő nevet is szerettünk volna vá-
lasztani. Emellett fontos volt, hogy 
könnyen megjegyezhető legyen, va-
lamint magyarul és ukránul is jól 
hangozzon. Így esett a választásunk 
a Karmen megnevezésre.

– Fő profiljuk a pizza. Mi-
lyen kínálattal várják még a ven-
dégeket?

– Több mint harmincféle piz-
zánk van már. Ezek ketchupos, tej-
fölös, fokhagymás alapúak, és kü-
lönböző feltéttel kérhetők. Ezek 
a fűszeres alapok csakis az én tit-
kos receptjeim alapján készülnek. 
Emellett vannak magyaros étele-
ink is. Ezek között nagyon kelendő 
a bográcsgulyás, a babgulyás. Va-
lamint a gyorsételeinket – hot dog, 
gyros, gyrostál, hamburger – is ked-
velik. Többféle kávékülönlegessé-
gek, kapucsínók, koktélok kérhe-
tők még. Igény szerint házhoz szál-
lítást is vállalunk. Emellett rendez-
vények, születésnapok, keresztelők, 
házassági évfordulók stb. megtartá-
sára is lehetőséget biztosítunk.

– Tapasztalatai szerint a ma-
gyaros ételeket csak magyarok 
kérik?

– Úgy látom a sok éves munka 
alapján, hogy a magyaros ételeink 
főleg az ukrán vendégeinket érdek-
lik, az ukrán konyha specialitásai 
pedig a magyar vendégeinket. Gon-
dolom, azért alakult ez így, mivel a 

szláv konyhában nincsenek ben-
ne a mi fűszeres ételeink, mint 
például a bogrács. A mi népi éte-
leink között pedig nem találha-
tó meg például borscs leves, így 
mindig a szokatlant, a tőlünk el-
térőt keressük.

– Említette, hogy saját re-
cept alapján készíti a szószokat. 
Honnan inspirálódik?

– A legtöbb ötletet magam 
gondolom ki, de a gyermeke-
im is nagy segítségemre vannak 
ebben, jobbnál jobb gondolatok 
születnek így közösen. 

– A visszatérő megrende-
lői kör kialakítása nem kis fel-
adat. Hogy gondolja, mitől lett 
sikeres?

– Igyekszünk mindig a leg-
frissebb és legfinomabb hozzá-
valókból dolgozni. Próbáljuk 
úgy alakítani a dolgokat, hogy a 
vendégeknek a legjobb legyen. 
Természetesen nehéz tökélete-
set alkotni, nem is lehet, de úgy 
gondolom, megbízhatóan dol-
gozunk. A legfontosabb pedig, 
hogy szívünk-lelkünk beletesz-
szük a vállalkozásunkba.

– Egy vállalkozás fejleszté-
seket kíván.

– Ez így van. Mi is mindig 
fejlesztettünk. Főként a menü-
ket próbáltuk újítani, fantázia-
dúsabbá tenni. Új ételeket, ita-
lokat kínáltunk, hogy minél vál-
tozatosabb legyen a repertoá-
runk. Nagy segítség volt ebben 
a magyar kormány által elindí-
tott Egán Ede pályázat, melynek 
keretében konyhai felszerelése-
ket tudtunk vásárolni. Ez nagy-
ban megkönnyíti a munkánkat.

– Mit jelent személy szerint 
önnek a vállalkozása?

–   Nagyon szeretem csinál-
ni, feltölt energiával. Termé-
szetesen vannak nehéz idősza- 
kok, de túl kell élni azokat is. A 
férjemmel közösen volt egy ál-
munk, amit úgy gondolom, hogy 
sikerült megvalósítanunk, ami-
nek nagyon örülünk.

– Mi pedig gratulálunk az 
elért eredményekhez és továb-
bi sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

Beregardó római katolikus 
közössége a közelmúltban új 
templomot épített és vehetett 
birtokba. A templomszentelé-
sen örömükben osztozott a te-
lepülés református lakossága is, 
akiket az elmúlt vasárnap kö-

zösségépítő bográcsozásra in-
vitáltak.

Rázsó Lajos kurátor és lelkes 
csapata két hatalmas bográcsban 
főzte a finom egytálételt, hogy 
aztán azt – hálát adva – közösen 
fogyaszthassák el a testvérekkel. 
Az alkalom kezdetén Molnár Já-

Közösségépítő bográcsozás Beregardóban

,,Szeressétek egymást…,,
nos püspöki helynök, az egyház-
község lelkésze adott hálát azért, 
hogy összefogással felépülhetett 
az isteni hajlék, amely kétségkívül 
Beregvégardó, Beregszász egyik 
gyöngyszeme. „Igencsak nagy örö-
münk volt az elmúlt hetekben, ami-

kor felszentelhettük új templomun-
kat, ahol Istent dicsőíthetjük és ma-
gasztalhatjuk. Ki mással tudná meg-
osztani az ember az örömét, mint 
a testvérével! És a keresztény em-
bernek ki más lehet a testvére, mint 
egy másik keresztény ember, hisz ez 
öröm nemcsak nekünk, de az egész 

keresztény családunknak. Ezért 
is szerettük volna, hogy együtt is 
meg tudjuk ünnepelni az új temp-
lom felépítését, s hogy együtt is 
hálát tudjunk adni Istennek min-
den kegyelméért” – mondta a 
plébános. „Ameddig magyarul 
imádkozhatunk és Istent dicső-
ítve gyűlünk össze temploma-
inkban – felekezettől függetle-
nül –, addig áldás van rajtunk és 
közösségeinken, folytatta Mol-
nár János. „Azt kívánom, hogy 

ez az áldás és béke töltsön el 
mindannyiunkat, hiszen olyan 
időket élünk, amikor a keresz-
tények nem engedhetik meg 
maguknak azt a luxust, hogy 
ellenségeskedés legyen közöt-
tük. Mert akkor jönnek majd 
mások és kitúrnak bennün-
ket. Csak a Krisztust követő 
egység felé törekedve tudjuk 
megvalósítani azt, ami Krisz-
tus szándéka” – fogalmazott.

Az asztali áldást, közös 
imát, éneket követően meg-
hitt, baráti beszélgetések mel-
lett fogyasztották el a bográ-
csok tartalmát, majd később 
azzal a meggyőződéssel tér-
tek haza, hogy jó együtt len-
ni a testvérekkel, jó közösen 

hálát adni Istennek, hogy mind-
ezidáig megőrzött bennünket, s 
hogy tart még a kegyelme. Nem 
véletlenül hagyta ránk Jézus a 
nagy parancsot: „Szeressétek 
egymást, mint ahogy én szeret-
telek titeket!”

-marton-

Sportszakkörrel folytatódik a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány nyári programsorozata

A sport edz és jellemet formál
„A sport a gyermeki lét egyik fő 
tevékenysége. Amellett, hogy 
egészségesek lesznek, megta-
nulnak csapatban gondolkozni, 
türelmesebbek lesznek egymás 
iránt” – emelte ki, majd bemu-
tatta a szakkör felelős tanárait.

„Örülünk annak, hogy a hosz-
szan tartó bezártság után meg-
szervezhettük a szakkört. Min-
den gyermek tehetséges, és re-
mélem, a hét folyamán többen 
is felfedezik magukban ezt a ta-
lentumot” – hangsúlyozta Greba 
Anna szakmai oktató.

A hét folyamán többek között 
elméleti és sportfoglalkozásokon, 
ügyességi vetélkedőkön vehetnek 
részt a gyerekek, továbbá lehető-
ségük nyílik a Buzánszky Jenő 

Labdarúgó Tornán és a Zupkó Jó-
zsef Nemzetközi Kézilabda Em-
léktornán összemérni erejüket.

„A „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány harmadik éve 
szervezi meg a sporthetet. Erre 
a programra január-július kö-
zött jelentkezhettek a fiatalok. 
Ez idő alatt 52 fő iratkozott be 
programunkra, a megrende-
zett szakkörön pedig 36 fő vesz 
részt. A foglalkozások során fo-
kozottan betartjuk a karantén 
szabályait, a programok nagy 
része szabadtéren zajlik. Azt 
gondolom, hogy a sport nagyon 
fontos szabadidős tevékenység, 
emellett pozitívan formálja a 
gyermekek jellemét” – mondta 
az ünnepélyes megnyitót köve-
tően Váradi Natália.

Kurmay Anita

Elejét lásd az 1. oldalon
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Szüleink még nagy tudású, szi-
gorú, szerepükből adódóan is 
tekintélyes tanárokról beszél-
nek, de manapság már kevés-
bé ez a kép él a fejünkben, ha 
tanárainkra gondolunk. A jó 
pedagógus szeretetteljes oda-
fordulással van a diákjai iránt, 
őszintén és elfogadóan kezeli 
őket. Ő az, aki közvetlen kap-
csolatban áll a diákokkal, köz-
vetíti legfőbb értékeinket.

Kárpátalján magyarnak lenni 
nem egyszerű. Kultúránkat meg-
őrizni, átadni pedig csak egy iga-
zán elhivatott pedagógus képes. 
Kovács-Molnár Anita, a Bereg-
szászi 4. Számú Kossuth Lajos 
Középiskola szociálpedagógusa, 
rendezvényszervező szívü- 
gyének tartja, hogy a diákokkal 
a szeretet jótékony hatását meg-
láttassa. Ismerjük meg őt!

– Meséljen magáról!
–A Vérke-parti városban szü-

lettem, itt is nőttem fel. A Be-
regszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnáziumban érettségiz-
tem. Ezt követően sikeres felvé-
telit nyertem az Ungvári Nem-
zeti Egyetem magyar filológia 
karára, ahol 2009-ben kaptam 
meg diplomámat. Még ötödéves 
egyetemista koromban pedagó-
gusi állást kaptam a Beregszászi 
8. Számú Középiskolában. Min-
dig is tanár szerettem volna len-
ni. Ez volt az álmom, így e sze-

Kovács-Molnár Anita – a pedagógus, masszőr, rendezvényszervező

Szeretet és bizalom
rint építettem fel a tanulmányaimat. 
Azt mondhatom, hogy sikeresen el-
értem, amit elterveztem, hiszen ti-
zenkét éve vagyok már a peda-
gógusi pályán. Emellett sokrétű 
az érdeklődési köröm: van zenei 
képesítésem, szakképzett masszőr 
vagyok, valamint belevágtam a 
rendezvényszervezésbe is. Min-
dig is szerettem tanulni, új dol-
gokat megélni, többféle helyzet-
ben kipróbálni magam.

– Szervezőpedagógusként in-
dult, akinek a feladatköre telje-
sen más, mint egy szaktanáré.

– Ez így igaz, egy szervező-
pedagógusnak mindent kell tud-
ni. A rendezvények megszerve-
zésétől és lebonyolításától kezd-
ve az iskolalátogatások koordiná-
lásán át az étkeztetésig – széles-
körű a paletta. Át kell látni az is-
kola teljes működését, és bármely 
fázisában otthonosan kell mozog-
nunk. Minden gyermeket ismer-
nünk kell, a szociális hátterüket, 
a családi körülményeiket. Így fo-
nódik a szervezőpedagógus és a 
szociálpedagógus hivatása össze. 
Amikor Beregszászban elindult a 
Debreceni Egyetem kihelyezett kép-
zése szociálpedagógia szakiránnyal, 
akkor nem is volt kérdés, hogy je-
lentkeznem kell erre a kurzusra.

– Több hátrányos helyzetű 
gyermekkel foglalkozott már. Mit 
tehet ilyenkor egy pedagógus?

– Hátrányos helyzetű gyerme-

kekről nem csak akkor beszélhe-
tünk, ha szegények. Sok olyan diák 
van környezetünkben, akiknek az 
anyagi helyzete kielégítő ugyan, 
de teljesen el vannak hanyagolva, 
mert a szülőknek egyszerűen nincs 
rá fizikai kapacitásuk, hogy beszél-
gessenek velük. Nagyon sok prob-
lémát szül ez a mai tinédzserek kö-

zött is. De már akár 6-8 éves kor-
ban is megfigyelhető a nem megfe-
lelő viselkedés. Ilyen esetben nagy 
segítséget jelenthetnek a délutáni 
foglalkoztatók, játszóházak, ahol 
megfelelő szakemberek tudnak se-
gíteni ezeknek a gyerekeknek. Ne-
künk, pedagógusoknak, ki kell ala-
kítanunk a gyermekkel egy olyan 

kapcsolatot, amiben bátran meg-
nyílhat. Semmiképp sem szabad őt 
elítélnünk. A dolgok mögé kell lát-
nunk, megértenünk azt, hogy a diák 
miért viselkedik úgy, ahogy.

– Hogyan lehet jól dolgozni a 
különböző korosztályokkal?

– A különböző korosztályoknál 
figyelembe kell vennünk az életko-

ri és lélektani sajátosságaikat, 
igényeiket, erre nagy hangsúlyt 
fektetnek a pedagógusképzés-
ben. Úgy gondolom, hogy a ki-
csikkel azért tudok jól együtt-
működni, mert nekem is kisis-
kolás gyermekeim vannak. A ti-
nédzserekkel pedig azért, mert 
visszaemlékszem arra, hogy ne-
kem milyen problémáim voltak 
tizenévesen, miként láttam ak-
kor a világot, így könnyebben 
meg tudom érteni őket. Úgy 
gondolom, hogy az emberba-
ráti viszony és az őszinte biza-
lom kialakítása fontosabb, mint 
a szigorral való oktatás.

– Említette, hogy a pedagó-
gusi pálya mellett rendezvény-
szervezőként is tevékenykedik. 
Meséljen erről.

– Mindig is szerettem a ren-
dezvényeket, a táborokat, az 
olyan megmozdulásokat, ame-
lyekkel fiatalokat lehetett ösz-
szefogni. Feltölt, ha egy-egy 

ilyen programban vehetek részt. 
Ebből jött az ötlet, hogy szeretném, 
ha ilyen irányú képesítésem is len-
ne. Tavaly Debrecenben egy OKJ 
képzésen vettem részt, ahol rendez-
vényszervező és PR ügyintéző okle-
velet szereztem. Amellett, hogy ez 
számomra hobbi, egy vállalkozást 
is nyitottam Perfect Rendezvény-

szervezés néven. Ez egy csalá-
di vállalkozás, melyet a férjem-
mel közösen működtetünk. Sze-
rencsére ő mindig mindenben tá-
mogat engem.

– Mi a feladata egy rendez-
vényszervezőnek?

– Ez mindenképp a rendez-
vény típusától függ. Vannak 
családi-, hivatalos-, sport- vagy 
egyéb rendezvények, ahol más 
és más a feladat, de a lényeg 
mindig ugyanaz: a rendezvény-
szervező megtervezi, irányítja, 
összefogja az összes részfe- 
ladatát egy-egy rendezvénynek. 
S nem mellesleg felelősséget is 
mi vállalunk minden részletért. 
Ez egy felelősségteljes mun-
ka, de engem a kihívások éltet-
nek, így egyfajta kikapcsoló-
dást is jelent.

– Személyiségéből adódóan 
kreatív, vagy ez a tulajdonság 
tanulható?

– Úgy gondolom, hogy van 
egy örökölt kreativitásom, de ezt 
továbbfejlesztettem. Erre jó a pe-
dagógus pálya és a rendezvény-
szervezés is. Ezeken a terepeken 
ki tudom élni a kreativitásomat, 
tudok alkotni. Mindig változtatok 
valamit a környezetemen, alakít-
gatok, lakberendezek, teszek-ve-
szek. Így érzem jól magam a bő-
römben. Hiszem, ha bennünk 
béke van, akkor a környezetünk-
ben is béke lesz. És ha megtalá-
lom a saját énemet magamban, 
akkor megtalálom a helyemet is 
a társadalomban.

– Mi pedig sok sikert kívá-
nunk a további munkáihoz!

Kurmay Anita

A Kárpát-medence őstörténeté-
vel foglalkozó tudósok körében 
továbbra is népszerű az az elmé-
let, mely szerint még a magya-
rok bejövetele előtt több száz év-
vel különböző pásztornépek lak-
ták ezt a tájat. Akik a Kárpátok 
hegygerincein vonultak végig 
nyájaikkal, hosszabb-rövidebb 
időre megtelepedve egy-egy kies 
dombvidéken, völgyben. Az év-
tizedek hosszú során idejük volt 
megtapasztalni, hogy az év me-
lyik szakában hol érdemes leg-
inkább legeltetni. Tehát már bő 
1200-1300 esztendővel ezelőtt 
jelentős mozgások voltak ta-
pasztalhatók ezen a tájon, hisz 
az állatokat terelgetve az ilyen 
pásztornemzetségek néhány év 
alatt a hegygerinceken vonul-
va akár több száz kilométert is 
megtettek. 

Valami hasonlóra vállalko-
zott a múlt század harmincas 
éveiben Karaffa József, amikor 
Kassa mellől nyájával és echós 
szekérre felrakott népes család-
jával elindult délkelet felé, hogy 
útja végén Beregardó határában, 
a Szernye-mocsárban építse fel 
tanyáját, s legyen, ha rövid időre 
is, közel kétezer juh boldog tulaj-
donosa. Nem tudni, mi sok szé-
pet hallhatott a vállalkozó ked-
vű pásztorember erről a vidék-
ről – a költő szavaival élve „le-
gelőin fű kövér” – , ám az két-
ségtelen, hogy nem kevés bátor-
ság és elszántság kellett e nem 
mindennapi tett végrehajtásához. 
Annál is inkább, mert akkor már 
Karaffa József családos ember, 
elmúlt negyven éves is. Két leg-
idősebb lánygyermeke – Margit 
és Mária – már nem tart a csa-
láddal, annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy akkorra már mind-
ketten férjhez mentek.

Múltidéző

Karaffa József nagy vándorlása
– Hogy kell elképzelni ezt a 

nagy vándorlást?
– Nyilvánvaló, hogy közel száz 

évvel ezelőtt az országutak errefelé 
nem voltak olyan forgalmasak, mint 
manapság – kezdi beszélgetésün-
ket az unoka, a Beregardóban élő 
Karafa András. – Főként szekéren 
utaztak a népek, és csak hébe-hóba 
tűnt fel egy-egy személy- vagy te-
herautó. Így egy több száz darab-
ból álló juhnyáj az útszéli füvet le- 
gelészve is kényelmesen végig bal-
laghatta azt a nagyjából 170 kilo-
métert, amennyi a távolság Kassa 
és Beregardó között. Gyerekfejjel 
nem tudtam mindent megjegyezni 
azokból a történetekből, amelyek a 
több héten át tartó utazás részlete-
iről szóltak, ám arra nagyapa visz-
szaemlékezéseiből pontosan em-
lékszem, hogy estére mindig keres-
tek egy alkalmas szálláshelyet az út 
szélén, és néhány értelmes pásztor-
kutya összeterelte és körbefogta a 
nyájat, miközben a család nőtagjai 
a bográcsban elkészítették a vacso-
rát. Jellemző a juhász- és pásztorku-
tyák összeszokott munkájára, hogy 
komolyabb veszteségek nélkül si-
került megtenni ezt a hosszú utat. 

– Volt értelme az egésznek? Be-
jöttek nagyapa számításai?

– Határozottan állítom, hogy 
igen. A több mint tízezer hektár ki-
terjedésű Szernye-mocsár legelte-
tésre kiválóan alkalmas, különö-
sen avatott kezekben gyorsan gya-
rapszik a nyáj, amely néhány év 
alatt közel kétezres létszámúra duz-
zadt. Nagyapáék ekkorra már taka-
ros tanyát alakítottak ki az úgyne-
vezett kettes kútnál, egyszerű pa-
ticsfalú lakóházzal, tágas juhho-
dállyal. Ám a harmincas évek vége 
felé ősszel hirtelen jött egy hatal-
mas árvíz, s a környék hetekre ten-
gerré vált. Bármennyire is igyekez-
tek megmenteni, odaveszett renge-

teg jószág, tönkrementek az épüle-
tek. Ezek után nagyapáék jobbnak 
látták, ha a család beköltözik a fa-
luba. Az öreg a pásztorkodással ter-
mészetesen nem hagyott fel, hisz az 
volt létének értelme.

– Mennyire volt népes Karaffa 
József családja?

– Nagyapáéknak hét gyermekük 
született: öt lány és két fiú. Mint 
említettük, a két legidősebb lány 
akkorára már férjhez is ment, ami-

kor édesapjuk rászánta magát erre 
a hosszú útra. Kicsit előre szalad-
va hadd mondjam el, hogy a csalá-
di kötelékek igencsak erősnek bi-
zonyultak. A vasfüggöny ellené-
re az akkori Csehszlovákiában ma-
radt családos asszonyok férjük-
kel, gyerekeikkel többször is meg-
látogatták az itt, Beregvidéken élő 
testvéreiket, azok családjait. No és 
természetesen, szüleiket. Elmond-
hatom, hogy nagyszerű hangulat-
ban teltek a Karaffa nemzetség né-
pes összejövetelei. Erre a beszélge-
tésre készülve a párommal, Katicá-
val előkerestettem azt a családi la-
pot, amely a Karaffa József és csa-

ládja tagjainak anyakönyvezését 
dokumentálja. Jellemző módon a 
gyerekek – egy pásztorfamíliában 
hol máshol? – különböző tanyákon 
(Szarvastanya, Bucsó puszta stb.) 
születtek.

– A második világháborút kö-
vetően a vidékünkön berendezkedő 
új hatalom gondolom jelentős vál-
tozást hozott Karaffáék életében is. 

– A nyáj csakhamar a kolhozva-
gyon részévé vált, de azt továbbra 

is nagyapa felügyelte. Természete-
sen immár egészen más alapokon. 
Sokat gondolkodtam azon, hogy 
milyen érzések kavarognak az em-
berben akkor, amikor valakit tel-
jes jogú gazdából visszaminősíte-
nek utasításokat követő bérmunkás-
sá. Meggyőződésem, nagyapának a 
jószág iránti szeretete és magához 
a pásztorélethez való ragaszkodása 
segített túllépni ezen a hatalmas di-
lemmán. Már közeledett nyolcvana-
dik életévéhez, amikor abbahagyta 
a pásztorkodást. Az utolsó években 
Asztélynál, a Csere erdő alatt legel-
tette a nyájat, s esetére azt a közeli 
tanyára hajtotta be. Az Ardai Álta-

lános Iskola ötödik-hatodik osztá-
lyos tanulója lehettem, mikor na-
ponta biciklin vittem neki a nagy-
mama főztjét, illetve a váltóruhát. 
Nagyapa úgy kéthetente jött haza, 
tehát úgymond ritka vendég volt 
nálunk. Ám akkor mindig szerét 
ejtette, hogy maga köré gyűjtse 
unokáit, s meséljen nagy átélés-
sel, színesen. Engem az első vi-
lágháborús történetei fogtak meg 
leginkább. Amikor az egyik ke-
mény telet a lövészárkokban kel-
lett átvészelniük. Mint elbeszé-
lésből megtudtuk, a szuronyos 
puskákat a lövészárok fölé afféle 
alkalmi gerendázatként helyezték 
el, és ráterítettek néhány lópokró-
cot. Hasonlóképpen zárták le az 
árok két oldalát, és nyolcan-tízen 
a saját leheletükkel próbálták va-
lamelyest felmelegíteni az alkal-
mi helyiséget, s túlélni ezeket az 
embertelen körülményeket. 

– Mint korábban említet-
te, a kampós juhászbot a nagy-
apa mellé került a koporsóba... 
A hátitáskát, a juhok körmözé-
séhez használt görbe bicskával, 
timsóval, kreolinnal együtt meg-
kapta az egyik pásztorkolléga, a 
vezérkosok nyakában lógó ko-
lompok szintén a pásztortársak-
hoz kerültek. Mi maradt akkor a 
nagyapai örökségből?

– Tárgyi emlékként talán 
csak ez a fénykép. Ám ne feled-
jük, nagyapáék tisztességgel ki-
házasították időközben felnőtté 
váló gyerekeiket, s ez a szovjet 
érában nem volt olyan egyszerű. 
Számunkra legalább olyan fon-
tos, hogy nagymamával együtt 
példát mutattak családszeretet-
ből, önzetlenségből, és ha kel-
lett, lemondásból. De talán a 
kitartás és a céltudatosság az, 
amit mi, unokák a két nagyszü-
lőtől megörökölhettünk. Ezek-
nek a fontosságára próbáljuk 
ráirányítani mi is unokáink fi-
gyelmét. Hiszem, ezekre a tu-
lajdonságokra minden időben 
nagy szükség lesz.

Kovács Elemér
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„Olyan szép, csak ép pen 
nem terem,,

Nagyon gyakori jelen ség, 
hogy a nyár közepén kiültetett 
uborkapalánta túlságosan is szé-
pen (in tenzíven) fejlődik, hatal-
mas leveleket növeszt, s szinte 
hetek alatt fölfut a felső huza-
lig. Igen ám, csakhogy eközben 
„elfe lejt,, termést nevelni. A gaz-
da gyönyörködhet a buja lombo-
zatban, de nem a nagy termés-
ben. Ennek oka a vegetatív-ge-
neratív egyensúly felborulásá-
ban keresendő. Mivel erről, az 
intenzív zöldségtermesz tésben 
alapvető fontossá gú fogalomról 
korábban már részletesen írtunk, 
most csak konkrét jelen séggel 
foglalkozunk.

A talajban felgyü lemlett 
nagy mennyiségű nitrogén, az 
igen magas hőmérséklet, a bő-
séges vízellátás, valamint a 
tűző naptól védő mésztejes vagy 
raselhálós ár nyékolás együt-
tesen vegetatív, azaz a lombo-
zat növekedésének irányába vi-
szi az uborka fej lődését. Ehhez 
jöhet még a ter més viszonylag 
apró méretben történő szedé se, 
ami szintén ebbe az irányba hat. 
Mindez együtt egy hatalmas 
lombtömeg hez vezet, ami szin-
te már kezelhetetlenné teszi az 
állományt, miközben a ter més 
mennyisége mélyen a várako-
zásokon alul alakul.

Mit tehetünk?
Ahhoz, hogy irányítani tud-

juk ezt a fo lyamatot, minden 
rendelkezésünk re álló eszközt 
igénybe kell ven nünk. Először 
is, bármennyire is „macerás" ez 
a nyár közepén, viszonylag hosz-
szú ideig kell a palántákat nevel-
nünk a poharak ban. Egy kicsit 
készakarva el kell „rontanunk” 

Uborka az őszi fordulóban

a palántanevelést, s kissé megvé-
nített, 4-5 lombleveles, 10x10-es 
poharak ban nevelt ubor kapalántát 
kellene kiültetnünk. A kiültetés utá-
ni első két hétben ne sajnáljuk a ma-
gas foszfor tartalmú „star ter" mű-
trágyát az uborkától. Ez nemcsak 
egy nagyobb, erősebb gyökérzet 
kifejlő dését segíti elő, de a növény 
fejlődését is a generatív, azaz a ter-
mésképzés irányába viszi. A termő-
re fordulásig csak nagyon indokolt 
eset ben adjunk pótlólagos nitro gént 
a tápoldatba. Tapaszta latom szerint 

az esetek több ségében ez az idő-
szak tisztán kálium-nitrátos tápol-
dat is elegendő, l-l,5 kg/1000 li ter 
víz töménységben. A termőre for-
dulástól aztán fokozatosan áttér-
hetünk egy nitrogéndús tápoldatra 
a hajtáscsúcs vastagságának és az 
uborkák lesárgulásának függvényé-
ben. Ebben az időszakban az eset-
leg még mindig fennálló buja növe-
kedést a termés nagy méretben tör-
ténő szedésével is visszafoghatjuk.

Ha mindezek az erőfe szítések 
esetleg mégsem vezettek eredmény-
re, akkor bevethetjük a legdrasz-
tikusabb, ám kétélű fegyve rünket, 
a vízmegvonást. Ha egy-két napig 

megvonjuk az uborkától a vi-
zet, az szinte biztosan a genera-
tív fejlődési irányba billenti az 
állo mányunkat. Azonban, ha túl-
lövünk a célon, az erős stressz a 
termések lesárgulásához, a talaj 
EC-jének (sókoncentrációjának) 
megnövekedése pedig a hajszál-
gyökerek elpusz tulásához ve-
zethet. Ez nagy terméskiesést 
ered ményezhet, valamint a haj-
szálgyökerek leperzselődése 
után a sérült gyökérzet könnyen 
befer tőződhet különböző herva-
dásos tüneteket okozó gombabe-
tegségekkel.

Egyéb veszélyek
A kezdeti időszakban más 

veszélyek is lesel kednek az 
uborkaállomá nyunkra. Ezek kö-
zül a legjelentősebb a peronosz-
póra-veszély, valamint a külön-
böző kártevők – at kák, levéltet-
vek, tripszek – várható támadá-
sa, felsza porodása. A fiatal, zsen-
ge levelek szinte vonzzák ezeket a 
kórokozókat va lamint kártevőket.

A peronoszpóra ellen ebben 
az időszakban az intenzív növe-
kedés miatt előtérbe kell helyez-
ni a felszívódó (szisztemati kus) 
szerek használatát, valamint egy 
sűrített, akár 3-4 napos permete-
zési me netrend alkalmazását. Az 
élősködő atkák, tripszek, levél-
tetvek ellen is a fel szívódó ható-
anyagú sze rek használatát tartom 
indokoltnak. A későbbi, őszi idő-
szakban aztán előtérbe kerülnek a 
rossz klímaszabályozásból ere dő 
gombabetegségek – a szürkepe-
nész (botritisz), valamint a fehér-
penész (szklerotinia). 

-Isu-

A krumplivájás ideje vidékün-
kön általában a szeptember 
első dekádját felölelő időszak. 
Ám az idei szélsőséges időjárás 
néhány két héttel előbbre hoz-
ta ezt a teendőt is. 

Az idősebbek közül sokan 
azt vallják, hogy a burgonyának 
jót tesz, ha a szár elszáradása 
után egy darabig még a földben 
marad a gumó, mivel így a héja 
jobban megerősödik, parás lesz. 
Mindez valóban igaz, ám azzal is 

Körültekintően történjen a burgonya betakarítása

Fagy és árvíz tizedelt
számolni kell, hogy ha a vártnál ha-
marabb köszönt be az esős időszak, 
akkor nem csupán a burgonya-be-
takarítás amúgy sem könnyű folya-
mata válik még nehezebbé, emellett 
fennáll annak is a veszélye, hogy a 

termés egy része elrohad.
A bőséges nyári csapadék ha-

tására a krumpliföldeket mostanra 
derékig érő gaz nőtte fel. Emellett 
a burgonyavész néhány nap alatt 
sok helyen futótűzként barnítot-
ta le a bokrokat. Igyekezzünk mi-

nél hamarabb lekaszálni a gyo-
mot. Ideális az, ha a gyom levá-
gására akkor kerül sor, amikor a 
burgonya fája még valamelyest 
zöld. Hogy miért kell még zöl-
den lekaszálni a burgonya fáját? 
A szakemberek állítása szerint 
erre azért van szükség, mivel a 
száron megtelepedő kórokozók 
így nem tudnak lejutni a gumó-
kig. Márpedig a burgonyának 
a burgonyavész mellett számos 
baktériumos, vírusos betegsége 
van. Ezek jelentős része ugyan-
csak le tudja rontani a betakarított 
gumók eltarthatóságát. Az eltart-
hatóság amúgy is az egyik leg-
fontosabb szempont: ennek érde-
kében ne csupán arra ügyeljünk, 
hogy a burgonya szárazon kerül-
jön betárolásra, hanem arra is le-
gyen gondunk, hogy egy-két na-
pig napfürdőztessük a gumókat. 
Ezzel is nagymértékben hozzá-
járulva ahhoz, hogy burgonya-
termésünk a tél folyamán egész-
séges maradjon.

Ne tévesszenek meg sen-
kit a mostani viszonylag ala-
csony burgonyaárak. A tavaszi 
fagyok, a nyári belvizek miatt 
idén előreláthatólag jóval ki-
sebb lesz a kínálat második ke-
nyerünkből. S annak kilójáért 
tél elejére akár a mostaninak a 
két-háromszorosát is elkérhetik 
majd a kereskedők. 

-ardai-

Vidékünkön egyre nép szerűbb a másodvetésű uborkatermesztés a 
fó liasátrakban. Ennek oka, hogy az utóbbi években megnöveke dett 
az őszi időszakban is az igény a salátaméretű uborkára, jó áron le-
het ér tékesíteni azt. Ehhez jön még a nyár közepi pangó időszak, 
amikor csak a berakó méretű uborkát keresik. Ilyen méretben vi-
szont általában nem igazán kifizetődő a fóliás uborka szedése. A 
másodvetésű uborka termesztésének azonban megvannak a maga 
buktatói. Most ezekkel a problémákkal szeretnénk foglalkozni.

A világ legtermészetesebb dol-
ga, hogy rengeteg szót, kife-
jezést veszünk át a velünk 
együtt élő népektől, nemzetek-
től. Hazai példánál maradva, 
ritka az a kárpátaljai kőmű-
ves, aki a nyílászárók fölött el-
helyezett gerendadarabot ne 
peremicskának nevezze, mint 
ahogy a teherautó, vagy trak-
tor platójának lenyitható szé-
le nálunk természetesen csak 
„bort”. De így van ez a világ-
nak minden táján. 

A családjával az USA-ba 
áttelepült nagymama sok an-
gol szót megtanult, így bizony 
gyakran előfordult, hogy a ma-
gyar nyelvű beszédébe idegen 
szavakat kevert. Mint ahogy ak-
kor is, amikor a család otthoná-
ban hosszasan csörgött a veze-
tékes telefon. A többiek, mivel 
éppen a tágas lakás más helyi-
ségeiben tartózkodtak, nem hal-
lották a csörgést. A nagyi, bot-
jára támaszkodva végül is elju-
tott a nappaliba, és szemrehá-
nyóan rászólt az ott éppen egy 
izgalmas társasjátékba beleme-
rült unokákra:

– Hát nem halljátok, hogy 
ring a bél (csörög a telefon)? 

***
Hazai vizekre evezve. Még 

a múlt század hetvenes éveiben 
történt, hogy egy fontos kijevi 
pártfunkcionárius Kárpátaljára 
látogatott. A többnapos itt-tar-
tózkodása végén – látva a dol-
gokhoz való hozzáállást, s azt, 
hogy az itt élők nem éppen párt-
szerű módon, a kenőpénzek kifi-
zetésével érik el a céljukat, s ily 
módon tudják beszerezni a szá-
mukra szükséges árut, s elintézni 
a család számára fontos ügyeket, 
szóval az élet minden területén 
virágzik a korrupció – a követ-
kező meglepő megállapítást tet-
te: Kárpátalján megszűnt a szov-
jethatalom. És ami utána vég-
képp meglepő, a funkcionárius 
a továbbiakban mindent megtett 
annak érdekben, hogy családjá-
val vidékünkre költözzön. S ez, 
jellemző módon, egy idő után si-
került is neki. 

***
Kevesen  tud ják ,  hogy 

Kárpátaljai magyar anekdotakincs (28.)

Ring a bél
Garanyi József, Beregszász hí-
res festője egy időben, a múlt szá-
zad hatvanas éveiben, fotózással 
is foglalkozott. Többek között a 
család kívánságára a temetéseken 
is fényképezett, például – ahogy 
ma már nem nagyon szokás – le-
fényképezte a nyitott koporsóban 
fekvő elhunytat is. 

Egy nap szól a kapucsengő, 
s a házigazda maga megy ajtót 
nyitni. A jövevény illedelmesen 
köszön, majd megkérdezi:

– Tessék mondani, itt lakik a 
halottfényképész?

Garanyi uram vette a lapot és 
így válaszolt: 

– Igen, itt lakik. Voltakép-
pen én volnék az, de, amint lát-
ja, még élek. 

***
Bizonyára sok szőlősgazdá-

val előfordult már, hogy így, nyár 
vége felé – bármennyire is nagy 
odaadással kezelte a borait, azok 
közül egynéhány bizony valami-
lyen betegséget elkapott. Törté-
netünk hősének a borai a húsz-
literes üvegekben elkezdtek vi-
rágosodni. A társak közül vala-
ki azt tanácsolta, hogy egy vé-
kony zsinóron lógasson a borba 
néhány gondosan megpucolt tor-
mát, s attól eltűnik a fehér lepe-
dék. És lássatok csodát: a torma-
gerezdek néhány nap után meg-
tették jótékony hatásukat, és a fe-
hérpenész színű gombák eltűntek 
az üveg nyakának a tetejéről. Ám 
a bor olyan erősen átvette a tor-
ma csípős, csak erre a növény-
re jellemző ízét, hogy a sokat ta-
pasztalt borívók is meghökken-
ve vették el szájukról a tormail-
latú italt…

Béla, a nagyívó hírében álló 
utcabeli egyszer szintén odakeve-
redett gazduramék udvarába, aki 
szabadkozva kínálta meg egyko-
ri osztálytársát a sajátos ízű ne-
dűvel. 

Béla először óvatosan bele-
kortyolt a kétdecis pohárba ki-
töltött italba, majd laza mozdu-
lattal felhajtotta a bort. Kézfejé-
vel megtörölte a száját, és csak 
ennyit mondott: 

– Valóban érződik rajta a 
tormaíz. De meg tudnám szokni.

-szépreményi-

A magyar népzenéé és néptán-
cé lesz a főszerep a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány egy-
hetes nyári szakkörén, melyet 
Nagydobronyban, az Egán 
Ede Szakképzési Centrum 
Nagydobronyi Szakképzési 
Központjában rendeznek meg 
augusztus 10–14-e között. 

Váradi Natália, a tábort 
szervező alapítvány irodave-
zetője elmondta: az idei te-
hetséggondozó nyári alkal-
mak rendhagyónak nevezhe-
tőek abban a tekintetben, hogy 
a karanténszabályoknak meg-
felelő módosításokkal rendez-
hetők meg. Így a hagyomá-
nyos nagydobronyi népzenei és 
néptánctábor idén szakkörként 
valósul meg.

A foglalkozások délelőtt 
és kora délután folynak, a jó 
időnek köszönhetően java-
részt szabadtéren. A zárt he-

Megkezdődött az Ung-vidéki 
Népzenei és Néptáncszakkör

lyiségekben ügyelnek a szüksé-
ges távolság tartására és védő-
maszkot biztosítanak a résztve-
vőknek. Változott a tábor meg-
nevezése is – Nagydobronyiról 
Ung-vidékire –, hiszen nem-
csak a helyszínt biztosító nagy-
községből, hanem a környező 
településekről is szép szám-
mal érkeznek jelentkezők év-
ről évre.

Idén 41 gyermek vesz részt 
a foglalkozásokon, ahol a ma-
gyar népi muzsika és tánc mel-
lett a hagyományos kézműves-
ség különböző válfajaival – szö-
véssel, makramézással, koron-
gozással – ismerkedhetnek meg 
a résztvevők.

A változatos és tartalmas 
programok 12 szakember be-
vonásával, Kepics Andzselika 
szakmai referens irányításával 
zajlanak. 

Kárpátalja.ma
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Tel.: 2-41-74

Pályázati felhívás!
Első lépés 

szociális program
A Pro Agricultura Carpatika 

Kárpátaljai Megyei Jótékonysá-
gi Alapítvány kiskorú gyereket 
vagy gyerekeket nevelő kárpát-
aljai magyar családok jelentkezé-
sét várja az „Első lépés” szociá-
lis programban való részvételre.

A szociális program célja: 
életképes családi gazdaságok 
létrehozásának és beindításának 
segítése.
A pályázathoz szükséges doku-
mentumok:

▪ a családi összetételről szó-
ló igazolás;

▪ személyigazolvány és iden-
tifikációs kód másolata, jól látha-
tó formátumban;

▪ az óvodás vagy tanköteles 
korú gyerekek esetén igazolás a 
tanintézményben való tanulásról 
(a gyereküket magyarul taníttató 
gazdák a pályázat elbírálásakor 
előnyt élveznek);

 ▪ Kérelem, benne rövid in-
doklás arról, hogy miért szeret-
nének részt venni a kedvezmé-
nyes programban;

▪ gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a 
facebook oldalunkról: https://www.
facebook.com/ProAgriculturaCarp
atikaJotekonysagiAlapitvany/
A programról részletes tájékozta-
tást kaphatnak és benyújthatják pá-
lyázataikat a falugazdászainknál:

▪ Gál István, Tel.: 0961700744
▪ Molnár Ádám, Tel.: 0673136258
▪ Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
▪ Nagy Csaba, Tel: 0676567679
Az Alapítvány irodája, melynek címe: Beregszász, II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz. szep-
tember 1-től fog működni, ha a karantén helyzet engedi. Telefonos 
tájékoztatást az irodavezetőtől is kaphatnak a következő elérhetősé-
geken: 0959131021, 0673124295
A pályázat benyújtható: 2020. augusztus 1-től szeptember 11-ig.
A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Az előző cikkemben arról ír-
tam, hogyan is kell minősé-
gesen előkészíteni a talajt az 
őszi kalászosok veté-
sére, különös figyel-
met fordítva a ta-
laj tápanyagellátá-
sára és a műtrágya 
minél kisebb mérté-
kű felhasználására, 
aminek most jelentő-
sen felment az ára. A 
biotrágya használa-
ta lényegesen megnöveli a ta-
laj termőképességét, és ami a 
legfontosabb, jóval olcsóbb és 
megoldja ezt a problémát. De 
most szeretnék egy nagyon 
fontos, pontosabban nélkü-
lözhetetlen eljárásról írni, az 

Az őszi kalászosok vetőmagja 
csávázásának jelentősége

őszi kalászosok vetőmagjának 
csávázásáról.

Mi is a célja és jelentősé-
ge az őszi kalászosok 
szaporitóanyaga csává-
zásának?

Amit tudni kell min-
den termelőnek: a vető-
mag csávázása kötele-
ző. A célja a vetőmag-
gal átadható betegségek 
megelőzése. 2020-ban 
sok termelő telefonált a 

betakarítás előtt, hogy a búza- és 
árpatáblákon sok az üszkös nö-
vény, és hogyan lehet ellene vé-
dekezni. Sajnos csak azt tudtam 
felelni, hogy már késő, pontosab-
ban már lehetetlen ellene védekez-
ni gombaölőszerekkel – ez azért 

történhetett meg, mert egyáltalán 
nem csávázott magot vetettek vagy 
nem minőségesen végezték el ezt 
a munkát.

A másik, ami minden éven fel-
üti a fejét, a fuzárium gombák kár-
tétele, ami a fiatal növények gyö-
kerét támadja meg és a növények 
pusztulását okozza. Ellene csak a 
vetőmag csávázásával tudunk vé-
dekezni. A minőségesen csávázott 
vetőmag ezen kívül megvédi a fi-
atal növényeket a korai liszthar-
mat- és rozsdafertőzésétől is. Aki 
jó minőségű vetőmagot vásárol, 
amit például nálunk Kárpátalján 
az Eridon cég hoz forgalomba. 
Ott már a vetőmag csávázva van. 
Aki saját terméséből akar vetőma-
got készíteni, annak meg kell ven-
ni a csávázószereket a gazdabol-
tokban, ami most nem probléma 
és nem is drága. Ezt a módszert 
azonban a vetőmag rossz minő-
ségi mutatói miatt nem ajánljuk. 
Ami viszont nagyon fontos, hogy 

minőségesen végezzük el a ve-
tőmag csávázását. Akinek csak 
2-3 hektárt kell bevetnie, annak 
azt javaslom, hogy betonkeve-
rőt használjon. Például a vetés 
előtt 2-3 nappal (250 ml „Raxil 
ultra” 1 liter rostkoncentrátu-
mot keverünk, amit elvegyítünk 
10 liter vízben, ami 1 tonna ve-
tőmag csávázásához elég). Fon-
tos, hogy csak jó minőségű ve-
tőmagot csávázzunk, amit jól 
kitisztítunk speciális gépek-
kel. Különös figyelmet fordít-
va arra, hogy a vetőmag ne le-
gyen poros, mert akkor a csá-
vázószer rosszul tapad a mag-
ra, és ezzel jelentősen csökken 
a csávázás minősége. 

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.  

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Ez a súlyos uborkabetegség, 
érdekes módon, nem az ubor-
katermesztés „őshazájában” 
– Verbőcön és Feketepatakon 
– okoz igazán gon-
dot. Nagyobb fertő-
zési gócaival a tiszán-
túli falvakban, neve-
zetesen Péterfalván, 
N a g y p a l á d o n  é s 
Fertősalmáson ta-
lá lkoztunk,  igaz, 
idén már a Tiszán 
i n n e n i  r é g i ó b a n 
(Mátyfalván) is feltűnt. Mi-
vel kártétele vetekszik a rette-
gett peronoszpóráéval, érde-
mes részletesebben is megis-
merkedni ezzel a baktériumos 
fertőzéssel.

Hogyan terjed?
A baktériumok elsősorban a 

talajban telelnek át, s a felfröcs-
csenő vízcseppekkel fertőzik a 
növényt. Ezen kívül elsődleges 

fertőzési forrás lehet még a fertő-
zött vetőmag is. Mivel a kóroko-
zó megtalálható a vetőmag felü-
letén és a belsejében is, csávázás-
sal nem tudunk védekezni ellene. 

Az uborka baktériumos 
szögletes levélfoltossága

A fent említett elsődleges fertő-
zési forrásokon túl a betegség nö-
vényről növényre is terjedhet az 
úgynevezett „vektorok” által. Ez a 

matematikában haszná-
latos szakkifejezés itt 
azokat az állatokat (fő-
leg rovarokat) és a mun-
kásokat jelölik, amelyek 
a fertőzés átvivésében 
szerepet játszanak. Ez 
lehet lucernapoloska, le-
véltetű, tripszek stb., de 
akár az uborkatáblában 

szorgoskodó gazda keze is!
Hogyan ismerjük fel?

A baktériumos szögletes levél-
foltosság kezdeti tünetei nagyon ha-
sonlítanak a peronoszpóra tünetei-
re. Mindkét esetben a levél színén 
sárga, az erek által határolt szögle-
tes foltok jelennek meg. A hasonló-
ságnak ezzel vége is. A foltok hát-
oldalán a perenoszpóránál korom-
szerű penészgyep alakul ki, míg a 

baktériumos szögletes levélfoltos-
ságnál ugyanitt nedves időben csil-
logó, száraz időben sebszerűen be-
száradó nyálkaréteg látható. Ezen 
kívül a beszáradó baktériumos fol-

tok idővel kitöredeznek, kilyukad 
a levél, míg a peronoszpórás fer-
tőzésre ez nem jellemző.

Védekezés:
A vegyszeres védekezésre 

igen korlátozottak a lehetősé-
geink. Az egyetlen engedélye-
zett antibiotikumon – Kasumin 
2 L – kívül szinte csak a réztar-
talmú gombaölő szerek fékezik 
a betegség terjedését. Ezért igen 
nagy hangsúlyt kell fektetni a 
megelőzésre. 

Ez magában foglalja az aláb-
biakat:

– A feketefóliás talajtakarás, 
valamint a csepegtetőcsöves ön-
tözés csökkenti az elsődleges fer-
tőzés veszélyét.

– Csak megbízható, gyári-
lag csomagolt vetőmagot vásá-
roljunk!

– Rendszeresen irtsuk a kár-
tevőket!

– A Vektafid használatával 
egyfajta védőréteg alakítható ki 
a levelek felületén.

– A fertőzött területeken a 
szedést, valamint a növényápolá-
si munkákat időzítsük a délutáni 
órákra, amikor a baktériumnyál-
ka beszáradt.

Jó tapasztalataink 
vannak e fertőzés elleni 
védekezésnél az Aliette 
80WP szerrel kapcso-
latban. Ez a növényvé-
dő szer az uborkában 
ugyan csak a peronosz-
póra elleni védekezés-
re van engedélyezve, de 
az almatermésűeknél si-
kerrel alkalmazzák a ret-
tegett baktériumos tűzel-
halás fékezésére is. En-
nek a széles hatás-spekt-
rumnak az lehet az alap-
ja, hogy a vegyszer ha-
tóanyaga nem közvetle-
nül a betegséget támad-
ja, hanem a növény sa-
ját immunrendszerét ak-
tivizálja, erősíti, így a leg 
különbözőbb kóroko-
zók ellen is hatásosan 
működik. Nagy előnye 
még ennek növényvédő 
szernek, hogy viszony-
lag rövid az élelmezés-
ügyi várakozási ideje (3 
nap), így a termő ubor-
kaállományban is alkal-
mazható, kombinálva a 

fentebb megnevezett növényvé-
dő szerekkel.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A diófák – természetüknél fogva – szép, szabályos koronát ala-
kítanak ki, ezért a termő diófákat nem kell koronaalakító met-
szésben részesíteni.

Előfordul azonban, hogy egy-egy ága a fának elszárad vagy aka-
dályozza a közlekedést, akkor ezeket le kell fűrészelni.

A száraz ágaktól az év bármely időszakában megszabadulhatunk, 
az élő ágakat azonban csak augusztus végén-szeptember elején aján-
latos levágni. Ekkor ugyanis a mélypontra süllyed a diófa gyökér-
nyomása, amely más időszakban olyan heves, hogy a metszéskor 
keletkezett seben keresztül a fa úgyszólván elvérzik!

A nyár végén végzett metszés hatására viszonylag kevés nedvet 
veszít a fa, a seb pedig gyorsan beparásodik. A fűrészelt, roncsolt 
sebfelületet a szokásos módon simára kell faragni és be kell ken-
ni sebvédő anyaggal. Szükség esetén a kezelést meg kell ismételni.

Mikor lehet metszeni a diófákat?

A hibiszkusz (Hibiscus rosa-sinensis, kínai mályvarózsa) levele-
in apró, fehér, lepkeszerű rovarok jelentek meg. Mik ezek és ár-
tanak-e a növénynek?

A felfedezett kártevő az üvegházi molytetű vagy más néven a 
liszteske. Maga a lepke, de a lárvája is roppant falánkan szívja ki 
a növények nedveit. En-
nek következtében a le-
velek tápanyagellátása 
elégtelen lesz, a levelek 
sárgulnak, lehullanak, a 
növény megkopaszodik 
és elpusztul.

A kártevő ellen te-
hát feltétlenül védekez-
ni kell, mégpedig per-
metezéssel. Erre a cél-
ra az Actellic, a Decis, a 
Karate, a Fendona előírt 
töménységű oldata használható eredményesen.

Olykor előfordul, hogy a permetezés ellenére maradnak lepkék. 
Ennek az az oka, hogy a permetezőszer csak az élő, mozgó lepké-
ket és a lárvákat pusztítja el, de a tojásokkal nem tud megküzdeni. 
Ezért, amikor az épen maradt tojásokból a lárvák kikelnek, illetve a 
lepkék ismét megjelennek, a permetezést meg kell ismételni.

balintgazda.hu

Apró, fehér, lepkeszerű rovarok a 
hibiszkusz levelein



Csütörtök Augusztus 20.

Köszöntjük István nevű olvasóinkat!

Hétfő Augusztus 17.

Köszöntjük Jácint nevű olvasóinkat!

Kedd Augusztus 18.

Köszöntjük Ilona nevű olvasóinkat!

Szerda Augusztus 19.

Köszöntjük Huba, Lajos nevű olvasóinkat!
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04:05 Egy csodálatos 
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:40 A Konyhafőnök
14:45 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
22:20 Barátok közt
22:55 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
23:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:35 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:40 Autogram
02:20 Fókusz
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

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

Magyar fikciós sor.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 Vészhelyzet 

Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A hegyi doktor 

újra rendel
Német-osztrák film-
sor.

20:35 47 Ronin
Am. fantasztikus 
kalandfilm

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

Angol filmsor.
02:10 Elrabolva

Am.-fr. akció-
film-sor.

03:10 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Roma magazin
07:25 Domovina
07:55 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 A bolygók világa
14:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:05 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:25 Agatha Raisin
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

21:20 McMafia
Angol tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Ne ölj! II

Krimisor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Új idők, új dalai
02:00 Rúzs és selyem
02:25 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:20 Unió27
03:40 Summa

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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól

a nóta
10:25 Önkéntesek
10:50 Evangélikus 

magazin
11:35 Azurexpress

Magyar romanti-
kus film

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

válogatás 2019
15:20 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:55 Akusztik
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hagyaték
00:00 Szellem a 

palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Akusztik
02:35 Azurexpress

Magyar romanti-
kus film

03:55 Család-barát 
válogatás 2019

05:35 Strandröplabda
országos baj-
nokság

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Forma-2
08:15 Vízilabda 

közvetítés
09:40 Bringasport
10:00 Sporthíradó
10:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
13:00 Sporthíradó
13:25 Forma-3
14:20 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Góóól2
18:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:15 Sporthíradó

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:40 A Konyhafőnök
14:45 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
22:20 Barátok közt
23:00 Magnum

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

Késő esti kiadás
00:40 CSI: A 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:45 Édesítő
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

Magyar fikciós sor.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 Vészhelyzet 

Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A hegyi doktor 

újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

20:35 A hegyi doktor 
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

21:30 A függetlenség 
napja
Am. sci-fi akciófilm

00:00 Magánnyomozók
01:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:10 Elrabolva

Am.-fr. akció-
film-sor.

03:10 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:25 Unser Bildschirm
07:55 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
08:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy terí-

tett asztal
13:20 Parányi szörnyek
14:15 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

16:00 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték -
Válogató adások

21:30 Szófia fejedelem-
asszony
Orosz történelmi 
filmsor.

22:25 Kenó
22:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
00:35 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:25 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:20 Esély
03:40 Család'20

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 Esély
06:10 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Református 

riportok
10:50 Református 

ifjúsági műsor
11:00 Ortodox 

ifjúsági műsor
11:10 Metodista 

ifjúsági műsor
11:35 Kéz kezet mos

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát 

válogatás 2019
15:20 Balatoni nyár
17:15 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Pastorale - a Zug-

lói Filharmónia 
családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

23:35 Hagyaték
00:05 Szellem a 

palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:05 Kerékpártúra
05:35 Szabadidő
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Góóól2
11:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:00 Strandröplabda 

országos baj-
nokság

13:00 Sporthíradó
13:25 Skipper
13:55 Boxutca
14:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:40 Kevin, a minden6ó

Am. vígjátéksor.
12:40 A Konyhafőnök
14:45 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
22:20 Barátok közt
23:00 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
00:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:40 Sebhelyek

Am. akciófilm
02:45 Fókusz

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

Magyar fikciós sor.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 Vészhelyzet 

Mexikóban
Mexikói filmsor.

15:40 Kegyetlen város
Török filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A hegyi doktor

 újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

20:35 A hegyi doktor 
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

21:30 Átejtve
Am. romantikus 
vígjáték

00:00 Magánnyomozók
01:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:10 Elrabolva

Am.-fr. akció-
film-sor.

03:10 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Hrvatska 

Kronika
07:25 Ecranul nostru
07:55 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
08:15 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:05 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy terí-

tett asztal
13:15 Csodás Itália - 

Utazás Olaszor-
szágban, a kin-
csek földjén

14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:00 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:35 A szoba
Angol játékfilm

23:30 Kenó
23:35 Szabadság tér ́ 89
00:20 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
01:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:20 Új idők, új dalai
02:45 Mesterember
03:20 Kárpát-medence
03:40 Világ

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

a nóta
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Tanúságtevők
11:15 A sokszínű vallás
11:45 Rendszáma 

ismeretlen
Tévéfilm

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

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

válogatás 2019
15:20 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Lángolj és világíts!
22:55 Szűz Mária kép-

mására teremtve
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Hogy volt?! - 

Válogató adások
02:30 Rendszáma 

ismeretlen
Tévéfilm

03:35 Magyar elsők
03:55 Család-barát 

válogatás 2019

04:50 Bringasport
05:05 Szabadidő
05:35 Pecatúra
06:00 Skipper
06:30 Sporthíradó
07:25 Labdarúgó 

közvetítés
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 Strandröplabda 

országos baj-
nokság

11:30 Vízilabda 
közvetítés

13:00 Sporthíradó
13:50 Fradi Tv
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:25 Aranyoroszlánok
17:00 Gyulai Memorial 

- Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA Bajnokok 
Ligája: Elődön-
tő mérkőzés

04:00 Kölyökklub
04:45 Csodacsibe

Am. animációs ka-
landvígjáték

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Macskarisztokraták

Am. animációs ka-
landvígjáték

10:35 Hannah Mon -
tana: A film
Am. vígjáték

12:30 A Konyhafőnök
14:35 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:45 Meseautó
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:25 A nemzet aranya

Am. akciófilm
00:55 Alibi.com

Fr. vígjáték
02:55 Fókusz

04:00 Kívánságpiac
Extra

04:30 Kívánságpiac 
Extra

05:00 Garfield
Am. animációs víg-
játék

06:40 TV2 ANIMÁCIÓ
07:50 Madagaszkár

Am. animációs víg-
játék

09:40 Egri csillagok
Magyar történelmi 
kalandfilm

13:10 Átejtve
Am. romantikus 
vígjáték

15:40 Az Ördög Pradát
visel
Am. vígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Pompon klub

Angol-am. vígjáték
21:40 Koszorúslányok

Am. vígjáték
00:15 Farkas

Am. sci-fi akciófilm
02:50 Az Álmosvölgy 

legendája
Am. misztikus hor-
ror

04:00 Himnusz
04:05 Balatoni nyár
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Adria
07:45 Kalandozások a 

világjáró nagy-
papával

09:30 A Szent korona 
és koronázási 
kincseink nyo-
mában

10:35 Magyar történel-
mi arcképcsar-
nok

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 ...a kenyérben a 

lelkünk is ben-
ne van..

13:10 Ízőrzők - Temati-
kus epizódok

14:10 Szörényi Leven-
te - Bródy János

16:20 Túl fényes - A 
Szent László 
herma restau-
rálása

16:55 Szent Jobb 
körmenet

18:25 Ezer év szentjei
19:30 Híradó
19:55 Budavári Palota-

koncert 2020
20:50 Budavári Palota-

koncert 2020
21:45 Kenó
21:55 Az a szép fényes 

nap
Tévéjáték

23:50 Hegedűország.hu
00:50 Csak színház és

más semmi
01:50 Munkaügyek - 

IrReality Show
Tévéfilm

02:15 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

03:15 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
08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:00 Útravaló
10:25 A sokszínű vallás
10:40 Jézus és...
10:55 Így szól az Úr!
11:05 Vallás és szabadság
11:25 István király

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

Adria
14:20 "Itt élned, 

halnod kell"
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Középkori temp-

lomok Nógrád 
megyében

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

22:35 Vád nélkül
23:30 Hagyaték
00:05 Szellem a 

palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:50 M2 matricák – 

Négyzetgyök
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:35 Szenes Iván írta 

Andreával
Zenés filmsor.

03:40 István király
Magyar tévéjáték

04:50 Bringasport
05:05 Kerékpártúra
05:35 Strandröplabda 

országos baj-
nokság

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:25 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:30 Gyulai Memorial 

- Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj

14:25 Bringasport
14:45 UEFA Bajnokok 

Ligája
16:50 Pecatúra
17:20 Vívás magazin
17:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
20:00 BL-péntek
20:45 Rally Európa-

bajnokság
23:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
01:35 Gyulai Memorial 

- Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj

02:30 Forma-2
03:15 Labdarúgó 

közvetítés



Szombat Augusztus 22.

Köszöntjük Menyhért, Mirjam nevű olvasóinkat!

Vasárnap Augusztus 23.

Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!

Péntek Augusztus 21.

Köszöntjük Sámuel, Hajnal nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
augusztus 12. 9Heti műsor

04:00 Kölyökklub
04:45 Eszeveszett 

birodalom
Am. animációs ka-
landvígjáték

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:45 Los Angeles-i 

tündérmese
Am. vígjáték

10:40 Űrvihar
Am. katasztrófafilm

12:45 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

15:50 Hippolyt
Magyar vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök
22:15 Több a sokknál

Am. vígjáték
00:20 Forráskód

Am. akcióthriller
02:10 Kalandozó
02:55 Fókusz

05:00 Herceg négy 
kerékkel
Fr. romantikus víg-
játék

06:55 TV2 ANIMÁCIÓ
07:25 Az erdő kapitánya

Magyar rajzfilm
09:10 Made in Hungária

Magyar zenés víg-
játék

11:40 Titanic
Am. romantikus ka-
landfilm

15:50 Már megint bér-
gyilkos a szom-
szédom
Am. akcióvígjáték

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Szerelem máso-

dik látásra
Fr.-belga vígjáték

22:15 A csúf igazság
Am. vígjáték

00:20 X-Men
Angol-am. sci-fi ak-
ciófilm

03:10 Másodpercekre 
a haláltól
Am. akciófilm

04:00 Himnusz
04:05 Hajnali 

gondolatok
04:15 A Szent korona

és koronázási 
kincseink nyo-
mában

05:20 Ízőrzők - Temati-
kus epizódok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Életkerék
07:25 Öt kontinens
08:00 Kalandozások a

világjáró nagy-
papával

08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Tengerek, város-

ok, emberek
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:55 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsor.

20:55 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsor.

21:25 Gyilkosságok
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:55 Kenó
23:00 Jesse Stone - Az 

ártatlanság vé-
lelme
Angol bűnügyi té-
véfilm

00:35 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

02:20 Rúzs és selyem
02:45 Mesterember
03:15 Magyar Krónika
03:40 Élő egyház

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 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:00 EtnoKlub
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Isten kezében
10:30 Katolikus krónika
11:00 A sokszínű vallás
11:30 Az utolsó futam

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

válogatás 2019
15:20 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték - 

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

operamesék
23:30 Hagyaték
00:05 Szellem a 

palackból...
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Önök kérték - 

Válogató adások
02:30 Az utolsó futam

Tévéfilm
03:45 Magyar elsők

05:05 Múlt és Jelen
05:30 Pecatúra
06:00 Fradi Tv
06:30 Gyulai Memorial 

- Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj

07:25 Labdarúgó 
közvetítés

09:15 Vívás magazin
09:45 BL-péntek
10:35 Rally Európa-

bajnokság
11:25 Vízilabda 

közvetítés
15:00 Mtk tv
16:25 Labdarúgó 

közvetítés
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:15 Sporthíradó
21:40 Női labdarúgó 

magazin
22:15 CSI***-W Nem -

zetközi Díj-
ugrató verseny

23:10 UEFA Bajnokok 
Ligája

01:10 Labdarúgó 
közvetítés

04:00 Kölyökklub
04:45 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:05 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:35 Teleshop
10:30 Autogram
11:05 Édesítő
11:35 Glades - Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

14:40 Castle
Am. krimisor.

15:45 Jég veled!
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 A négy testőr - Ez 

még nem a vég
Olasz akcióvígjáték

23:00 A válságstáb
Am. vígjáték

01:15 Harc a szabadságért
Am. akciófilm

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Trendmánia
10:55 SzÉpítők
11:30 Innovátor
12:00 Poggyász
12:35 Babavilág
13:05 EB TV
13:35 Bűvös szakács
14:05 Pompon klub

Angol-am. vígjáték
15:55 Columbo

Amerikai krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 Az Amazonas 

kincse
Am. akcióvígjáték

22:15 John Wick
Am. akció-thriller

00:25 X-Men
Am. sci-fi akciófilm

03:30 Briliáns elmék
Am. vígjáték-sor.

04:00 Himnusz
04:05 Balatoni nyár
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes földrajz
07:50 Térkép
08:20 Noé barátai
08:50 Divat & dizájn
09:25 Nálatok, laknak 

állatok?
Tévéfilmsor.

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:15 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:10 Liliomfi

Magy. filmvígjáték
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Johnny Guitar

Angol westernfilm
21:35 Szeretet nélkül

Orosz filmdráma
23:35 Kenó

23:45 Csak színház és 
más semmi

00:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:45 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:40 Új idők, új dalai
03:10 Család'20
03:30 Esély
03:55 Himnusz

04:05 Család-barát 
válogatás 2019

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű

hírek
05:30 Orosz nyelvű 

hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:00 Evangélium
08:30 Hogy volt?! - 

Válogató adások
09:25 Gasztroangyal
10:20 Rejtélyes 

XX. század
10:50 Öt kontinens
11:30 Rozmaring

Magyar romanti-
kus film

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

lia vetélkedő
14:20 Család-barát 

válogatás 2019
15:20 Balatoni nyár
17:20 Családmeséink - 

a családi talk-
show

17:55 Mit főzzünk ma?
18:05 Mit főzzünk ma?
18:25 Angi jelenti
19:00 Térkép
19:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Koós show
22:30 Dunaszőkítés – 

Anti-tóksó
23:35 Hagyaték
00:05 MMA portrék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:35 Gasztroangyal
02:30 Liliomfi

Magy. filmvígjáték

04:45 Bringasport
05:00 Múlt és Jelen
05:30 Pecatúra
05:55 Gyulai Memorial

- Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj

06:55 Női labdarúgó 
magazin

07:25 Mtk tv
08:00 Bringasport
08:20 Szabadidő
08:50 UEFA Bajnokok 

Ligája
10:50 Rally Európa-

bajnokság
11:50 Vívás magazin
12:25 Labdarúgó 

közvetítés
14:30 CSI***-W Nem -

zetközi Dí j-
ugrató verseny

16:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:30 Labdarúgó 
közvetítés

18:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás

18:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:45 Labdarúgó 
közvetítés

20:30 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás

21:00 Labdarúgó 
közvetítés

22:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

23:15 Góóól
00:10 CSI***-W Nem-

zetközi Díj ug ra-
tó verseny

04:05 Kölyökklub
04:50 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Bakugan

Japán-kana-
dai animációs 
kalandfilmsor.

09:20 Teleshop
10:20 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:50 Kalandozó
11:20 Glades - Tenger-

parti gyilkosságok
Am. krimisor.

12:20 Glades - Tenger-
parti gyilkosságok
Am. krimisor.

13:25 Egy hisztérika 
feljegyzései
Am. vígjáték

15:10 A nemzet aranya
Am. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Ném. akciófilm-sor.

19:55 Kavarás
Am. vígjáték

22:25 Szerelem az 
Alpokban
Angol-német ro-
mantikus vígjáték

00:20 Szerelem 
sokadik látásra
Am. romantikus 
vígjáték

02:30 Cobra 11
Ném. akciófilm-sor.

03:25 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 Lazíts, Kevin!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 Fald Fel!

10:30 Több mint
TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

11:00 Super Car
11:35 Életmódi
12:10 Design műhely 

Dorogi Gabriel-
lával

12:45 Az Év Háziasszonya
13:15 Pereld a nőt!

Am.-német vígjáték
15:20 Sztárom a párom

Am.-angol romanti-
kus vígjáték

18:00 Tények
18:50 RAID - A törvény 

nemében
Belga-fr. akcióvíg-
játék

21:20 Szakíts, ha bírsz!
Am. romantikus 
vígjáték

23:45 A hihetetlen Hulk
Am. sci-fi akciófilm

02:10 Poligamy
Magyar romantikus 
vígjáték

03:50 Zsaruvér
Am. krimi-sor.

04:05 Balatoni nyár
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Balatoni nyár
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus krónika
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 Útmutató
10:00 Református 

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:20 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:25 Vallás és szabadság
10:30 Metodista 

magazin

10:55 Ortodox örömhír
11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:30 Univerzum
14:25 Édes anyanyelvünk
14:40 Fűszer és csemege

Tévéfilm
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Egynyári kaland

Tévéfilm
19:40 Csinibaba

Magyar filmszatíra
21:30 Hétköznapi 

emberek
Angol filmdráma

23:20 Kenó
23:30 Beszélj hozzá!

Játékfilm

04:15 Család-barát 
válogatás 2019

05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Német nyelvű 

hírek
05:30 Orosz nyelvű hírek
05:40 Kínai nyelvű hírek
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Világ
07:20 Multiverzum
07:45 Mesterember
08:15 Noé barátai
08:45 A szőke tó - A Ti-

sza-tó hat év-
szaka

09:15 Önök kérték -
Válogató adások

10:10 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

10:40 Térkép
11:10 Amerikai anzix

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

lia vetélkedő

14:20 Őseink nyomá-
ban a Dél-Urál 
vidékén

15:15 Balatoni nyár
16:45 Novum
17:15 Családmeséink - 

a családi talk-
show

17:50 Mit főzzünk ma?
18:00 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 A lélek megindul 

- Kucsera Fe-
renc vértanúsá-
gának története

22:35 Dunaszőkítés – 
Anti-tóksó

23:35 Hagyaték

05:10 Strandröplab-
da országos baj-
nokság

06:05 Labdarúgó 
közvetítés

08:05 Múlt és Jelen
08:35 Jövünk!
09:10 Góóól
10:10 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:40 UEFA Bajnokok 

Ligája
14:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
16:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:45 Labdarúgó 

közvetítés
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
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Zsíros bőr? Így ápold nyáron!
A zsíros bőr gyakran együtt jár tágabb pórusokkal is, ugyanakkor 
talán kevésbé ráncosodik. A Dermatica kozmetikus mesterének, 
gyógykozmetikusának tanácsait követve pedig a zsíros bőr nyáron 
is jól karbantartható, a problémái kezelhetők.

A lényeg az egyensúly
– A zsíros bőr ápolásának kul-

csa, hogy megtaláljuk az egyen-
súlyt: nem szabad, hogy túl zsí-
ros legyen, ugyanakkor a meg-
felelő természetes bőrbarriert, 
lipidköpenyt is fenn kell tarta-
ni. Természetesen érdemes azt 
is kideríteni, miért vált zsírossá, 
olajossá a felület, esetleg gene-

tikailag ilyen, a hormonváltozá-
sok eredményezték ezt a hatást, 
esetleg a stressz vagy helytelen 
étrend áll a háttérben. Ha – akár 
góckutatás segítségével – meg-
van a forrás, ami nem minden 
esetben könnyen beazonosítha-
tó, annak kezelésével is foglal-
kozni kell a probléma megoldá-
sához. Mindesetre a páciensek 
maguk is sokat tehetnek a zsíros 
bőr ápolásáért, bizonyos esetek-
ben pedig szükséges szakember 
bevonása is – hangsúlyozza a 
kozmetikus.

A kozmetikus legjobb 
tanácsai

1. Minden reggel, este és 
mozgás után is mossunk arcot! A 
mosás viszont ne jelentsen dör-
zsölést, különösen ne túl gyakori 
radírozást, ami irritálhatja a bőrt 
és ront a megjelenésén.

2. Válasszunk „oil-free” vagy 
„noncomedogenic” megjelölésű 
bőrápoló és sminktermékeket! 
Ezek a készítmények nem fog-
ják eltömíteni a pórusokat és ki-

sebb eséllyel okoznak aknét. Keres-
sük a vizes bázisú készítményeket!

3. Használjunk gyengéd, finom 
arclemosót! Sok zsíros bőrű ember 
azt hiszi, minél erősebb, durvább 
arclemosót használ, annál jobban ki 
tudja szárítani a bőrét. Ezzel szem-
ben az erősebb termékek irritálják 
a bőrt és fokozott faggyútermelésre 
késztetik. Ugyanez igaz az olajos és 

alkoholos bázisú tisztítószerekre is.
4. Hidratáljunk minden nap! 

Gyakori félreértés, hogy a zsíros 
bőr nem igényel hidratálást, ho-
lott ez nem igaz. A vízhiányosság 
ugyanis nem egy bőrtípus, hanem 
a bőr állapota, amely minden bőrtí-
pusnál (zsíros, száraz, normál) elő-
fordulhat.

5. Fontos a napvédő termékek 
használata, de ahhoz, hogy meg-
előzhető legyen a pattanások kiala-
kulása, érdemes elkerülni az illato-
sított készítményeket és cink-oxid 
vagy titanium dioxid tartalmú ter-
méket választani.

6. Soha ne feküdjünk le anélkül, 
hogy lemosnánk a sminket!

7. Próbáljuk ki a mattító 
(blotting) papírt! Ezeket a papí-
rocskákat gyengéden az arc zsíros 
területeire kell nyomni, így néhány 
másodperc alatt felszívja a feles-
leges zsírréteget. Fontos, hogy ne 
dörzsölgessük végig az arcot, mert 
így csak szétkenjük a felszívott ola-
jos filmréteget.

8. Ne nyúlkáljunk az arcunk-

hoz! A babrálással csak még 
több piszkot, faggyút, baktériu-
mot juttatunk a kezünkről az ar-
cunkra. Ha lemosásról, ápolásról 
van szó, mindenképpen mossunk 
kezet előtte.
Professzionálisan is lehet 

segíteni
– A napfény jót tehet a zsí-

ros bőrnek, de sokszor ennél ko-
molyabb segítségre van szükség. 
Kitágult pórusok, aknés hegek, 
fokozott faggyútermelés eseté-
ben a speciális kozmetikai keze-
lések hozhatnak jó eredményt. 
Ilyenkor természetesen nem egy 
kezeléstől kell „csodát várni”, 
érdemes kúrában gondolkozni 
az eredményekhez – ismerteti a 
Dermatica kozmetikus mestere, 
gyógykozmetikusa. – Első lépés 
a már kialakult gyulladások, pat-
tanások kezeléséhez a bőr tisz-
títása, a mitesszerek eltávolítá-
sa. Ha ez megtörtént, választ-
hatunk az egyes célzott kezelé-
sek közül. Nagyon jól beválhat 
az ózonkezelés, amely baktéri-
umölő és mély fertőtlenítő ha-
tása miatt kiválóan alkalmas a 
pattanásos bőr, tág pórusú arc-
bőr, seborrhoeás bőr kezelésére.

Az aknelámpa is hasznos le-
het, hiszen ennek kék és piros 
színű fénysugarai az UV-fény 
tartományán kívül esnek, így 
bőrkárosodás veszélye nélkül, 
biztonsággal alkalmazhatóak. 
Az aknelámpának is több válto-
zata létezik; vizsgálatok alapján 
a legjobb hatás eléréséhez fontos, 
hogy a lámpa működése közben 
mindkét fénytípus érje az arcot, 
vagy a kezelni kívánt testrészt. A 
hatás ugyanis csak így lehet tel-
jes: a piros a gyulladást csökken-
ti, az új sejtek növekedését ser-
kenti, a kék pedig a baktériumok 
elpusztításáért felel.

A fényhiányosabb hónapok-
ban pedig a zsíros bőrön is se-
gíthet a mélyhámlasztás, amely 
természetes úton avatkozik be a 
bőr és a kötőszövet struktúrájá-
ba. Az intenzíven bemasszírozott 
hatóanyagok hatására az anyag-
csere-, és regeneráló folyama-
tok felgyorsulnak, aktivizálód-
nak. A vérkeringés javul, és ez-
által az oxigén-, valamint táp-
anyagellátás is megsokszorozó-
dik. A 28 napos természetes bőr-
megújulási ciklus így sokkal ha-
marabb, mindössze 3-5 nap alatt 
megy végbe.

Szokások, amelyekkel ártasz 
a hajadnak

Ezeket inkább hagyd ki a haj-
ápolási rutinból, ha szép és erős 
fürtökre vágysz.

Túl sokat fésülöd
A régi, „százszor kell naponta 

áthúzni a fésűt a hajon” tipp va-
lójában egy mítosz – ha túl sok-
szor fésülöd ki a hajad, az a haj-
végek töredezését okozhatja, sőt, 
hajhulláshoz is vezethet.

Túl gyakran szárítod
Minél gyakrabban szárítod a 

hajad forró levegővel, annál sérü-

lékenyebb, roncsolódottabb lehet. 
Amikor csak teheted, hagyd meg-
száradni magától a levegőn, hogy 
egészségesebb legyen. Ha mégis 
hajszárítót használsz, akkor ala-
csonyabb fokozaton szárítsd a ha-
jad, és ne túl közelről.
Túl sok sampont használsz

Ha samponról van szó, elég 
egy kisebb mennyiség, amit a te-
nyeredbe önts, ne a hajadra. Osz-
lasd el egyenletesen a fejbőrödön, 
a tarkódon is, oldalt is, és alapo-
san masszírozd át vele a fejbőrö-
det, ne a hosszát dörgöld be vele 
a hajadnak.

Ne fésüld a nedves hajat
A víz gyengébbé teszi a hajad, 

ezért mosás után maximum egy 
nagy fogú fésűvel, óvatos moz-
dulatokkal bontsd ki, ahelyett, 
hogy hajkefével esel neki.
A vizes hajon használod a 

hajsütőt
Ha a forró hajvasalót, hajsü-

tőt a nedves hajon használod, az 
kigőzölheti a hajad, és a hajvégek 
így könnyebben törhetnek. Min-
dig száraz hajon használd ezeket 
az eszközöket, a legalacsonyabb 
hőfokon.

Szárazra törlöd
Mosás után a törülközővel 

csak finoman itasd fel a vizet, ne 
dörzsöld vele a hajad, mert azzal 
többet ártasz a frizurádnak, mint 
használsz.

Nem véded a napfénytől
A nyári és a téli napsütés is 

kiszáríthatja a hajadat, és töre-
dezetté is teheti. Érdemes sapká-
val, kalappal óvnod a fürtjeidet.

Kihagyod a hajvágást
Ha szeretnéd, hogy hajkoro-

nád szebb legyen, érdemes rend-
szeresen levágatnod a roncsoló-
dott, töredezett hajvégeket, hogy 
hajad egészségesnek, ápoltnak 
hasson.

Ez történik, ha nem iszol eleget
A kevés folyadékfogyasztás az egyik legegészségtelenebb dolog, amit 
csak elkövethetsz a tested ellen. Külsődre, de egészségedre nézve is 
igen káros, ha nem iszol elegendő vizet, ezért érdemes rászoktat-
nod magad a gyakori kortyolgatásra.

Keringési problémák
Ha kevés folyadékot juttatsz 

a szervezetedbe, azzal köztu-
dottan besűrűsödik a véred, las-
sul a vérkeringés, ami elsősor-
ban szív- és keringési problé-
mákat okozhat. Mivel azonban a 
szív látja el friss vérrel az összes 
szervet, így a keringési rendelle-
nességek mellett az egész szerve-
zet működésére negatívan hathat, 
ha gyakran dehidratált a tested.

Fejfájás
Ha rendszeres fejfájással 

küzdesz, akkor is érdemes nö-
velni folyadékbevitelt. Sokan a 
folytonos rohanás és az egész 
napos taposómalom miatt egy-
szerűen elfeledkeznek a vízivás-
ról. Nem jó megoldás az sem, ha 
ritkábban iszunk, de akkor na-
gyobb mennyiséget. Ha egészsé-
gesek szeretnénk maradni, ráadá-
sul fejfájásmentesen, akkor napi 
8 pohár víz a minimum meny-
nyiség. A kávéval pedig óvato-

san: mivel erősen vízhajtó hatású, 
kötelező legalább két nagy pohár 
vizet elfogyasztani kávézás után, 
hogy ne szárítsuk még tovább szer-
vezetünket.

Bőrszárazság
A vízhiány nem csak a bel-

ső szervekre, de a bőrre is rend-
kívül negatívan hat. A szerve-
zet dehidratáltsága bőrszárazsá-
got, akár ekcémát is okozhat. Eb-
ben az esetben teljesen felesleges 

mindenféle kencefice, vízhiá-
nyos bőrre való testápoló, aloe 
vera-készítmények. Ha belülről 
nem kapja meg szervezetünk a 
kellő folyadékpótlást, száradt, 
viszkető, élettelen bőr lesz a kö-
vetkezmény.

Sikertelen fogyókúra
A kevés folyadékbevitel még 

a fogyókúra sikerességét is sza-
botálhatja. Hiába a sok sport, 
egészséges táplálkozás, ha a víz-
fogyasztásunk nem elegendő. A 

kevés folyadék ugyanis nem tud-
ja megfelelően átmosni a szerve-
zetet, így a zsírsejtek mellett a 
méreganyagok sem távoznak ab-
ban az ütemben, ahogyan egy ki-
egyensúlyozott, egészséges élet-
mód azt indokolttá tenné.

A reggeli lustálkodás 
egészséges

Te is nehezen szoktál felkelni? 
Van egy jó hírünk: a lustálko-
dás nem is olyan rossz, mint 
amilyennek hiszed.

Egy új amerikai kutatás sze-
rint azok a hölgyek, akik regge-
lente legalább 10 perc lustálko-
dást engednek meg maguknak, 
kevesebb eséllyel lesznek diabé-
teszesek – ez pedig még egy jó in-
dok arra, hogy miért keljünk fel 
kicsit később az ágyból.

Ha ez még nem lenne elég in-
dok: orvosilag bizonyított, hogy 
a napi legalább 8 óra alvás a bő-
rünket, a hajunkat és a körmein-
ket is megszépíti, javítja a látást, 
a fantáziát, az agyműködést és a 
memóriát. Ráadásul az anyag-

cserénk is gyorsabb lesz, ha ki-
csit tovább húzzuk a lóbőrt az át-
lagosnál.

Üröm az örömben, hogy a di-

abétesz és az alvás közötti kap-
csolatot vizsgáló kutatás eredmé-
nyei csak a nőkre igazak. A fér-
fiak ugyanis teljesen másképp 
reagáltak a kísérletre: ők minél 
többet alszanak, annál nagyobb 
eséllyel lesznek cukorbetegek. 

Ez azért lehetséges, mert a fér-
fiak szervezetében a túlzott alvás 
az átlagosnál kevesebb inzulinre-
akciót eredményez, ami gátolja a 
testben lévő glükóz áramlását – ez 
a folyamat pedig nagyban növeli 
az időskori cukorbetegség kiala-
kulásának kockázatát.
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A hírt a Munkácsi Megyei Gyermek-
kórház munkatársai is megerősítet-
ték – olvashatjuk a mukachevo.net 
hírportálon.

Az információk szerint a 14 éves lány 
az intenzív osztályon tartózkodik. Állapo-

Kiesett egy 14 éves lány egy tömbház 
ablakából Munkácson

táról és sérüléseiről az orvosok nem nyi-
latkoznak.

Az,  hogy a  k iskorú  mi lyen  kö -
rülmények között  eset t  ki  az eme -
l e t i  ab l akbó l ,  egye lő re  nem i s -
mer t .

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltsége jelentette a hírt, miszerint éle-
tét vesztette egy munkácsi horgász az 
Ilosvai járásban.

A DSZNSZ munkatársai közel 3 órán 

Egy nagy hal miatt vesztette életét egy horgász 
az Ilosvai járásban

át keresték a férfi testét, s végül 4 mé-
ter mélyen találtak rá. A szemtanúk el-
mondása szerint a férfit egy nagy hal 
rántotta a vízbe, a horgász elvesztette 
egyensúlyát, s vízbe fulladt, adja hírül a 
mukachevo.net.

Három Lemberg megyei személyt az-
zal gyanúsítanak, hogy intim videofel-
vételekkel zsaroltak ungvári lakosokat. 
A 28 és 39 éves férfit, valamint a 29 éves 
nőt már tájékoztatták az ellenük indult 
eljárásról.

A nyomozás során kiderült, hogy 
a zsarolók előre megtervezett módon 
működtek: a lány összeismerkedett a 
férfiakkal, flörtölt velük, majd felhív-
ta őket egy bérelt lakásra a megye-

Intim videókkal zsaroltak ungvári lakosokat 
lembergi bűnözők

székhelyen. A megfelelő pillanatban a 
két férfi berontott a lakásba, mindent 
videóra vett, majd pedig azzal fenye-
gették az áldozatokat, hogy amennyi-
ben nem fizetnek 2000 dollárt, a fel-
vételeket elküldik családtagjaiknak, 
valamint feltöltik azokat a közössé-
gi oldalakra.

Az ügyben vizsgálatot indítottak, 
az eljárás folyik, adja hírül a karpat.
in.ua.

Az esetről a Nagyszőlősi Autós Szolgál-
tatások Facebook-oldalon számoltak be.

Az előzetes információk szerint au-
gusztus 7-én délelőtt a Nagypalád és 
Péterfalva közötti útszakaszon egy Toyota 
típusú jármű nekicsapódott egy útpadká-
nak, melyet követően egy csatornába esett.

Halálos közúti baleset történt a Nagyszőlősi 
járásban

Sajnálatos módon a balesetben egy 
személy életét vesztette, további három 
személyt pedig súlyos állapotban szállí-
tottak a járási kórházba.

A baleset  pontos körülménye-
i t  m é g  v i z s g á l j á k ,  o l v a s h a t ó  a 
mukachevo.neten.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai ki-
rendeltsége beszámolt az elmúlt hónap 
során nyilvántartásba vett esetekről.

Július folyamán megyénk területén 
101 tűzeset és 6 fulladásos haláleset tör-
tént. A DSZNSZ munkatársai ezenkívül 
számos alkalommal semmisítettek meg 

101 tűzeset és 6 fulladás volt Kárpátalján az 
elmúlt hónap folyamán

robbanószereket, tették szabaddá a közúti 
balesetek helyszíneit, likvidálták a rossz 
időjárás során keletkezett károkat, továb-
bá többször kellett megtalálniuk eltévedt 
turistákat.

A fulladásos esetek legtöbbször amiatt 
történtek, mert az áldozatok nem fürdőzés-
re kijelölt helyen tartózkodtak.

Tűz ütött ki a megyeszékhelyen, a 
Bozdos parkban az augusztus 7-re vir-
radó éjszakán.

Az eset körülbelül hajnali 2 óra-
kor történt, Vaszja Rejpasi helyi la-
kos videofelvételt is közzétett róla 
Facebook-oldalán. A parkban több ját-
szótéri attrakciót helyeztek el, az infor-
mációk szerint az egyik felfújható lég-
vár gyulladt ki.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltsége még nem nyilatkozott az esetről, 
írja a goloskarpat.info.

Tűz ütött ki a mezőn augusztus 7-én 
este Munkács közelében. A mukachevo.
net hírportált a szemtanúk értesítették az 
esetről.

A közelben lévők elmondták, hogy a 

Egyre több a tűzeset
tűz az Avtomobilisztiv út felé halad, s már 
jelentős területen terjedt el. A helyszín-
re azonnal kiérkezett a tűzoltóság, azon-
ban munkájukat nagyban megnehezítet-
te az erős szél.

A tűz kitörésének oka egyelőre nem 
ismert.

Kigyulladt egy személygépkocsi 
Ungvár közelében. A sajnálatos eset-
ről a szemtanúk számoltak be a kö-
zösségi oldalakon. Az eset Ungvártól 
nem messze, a Kijev–Csap autóúton 
történt. A VAZ típusú személygépko-
csi egy váratlan pillanatban kigyulladt 
Alsószlatinánál.

A tűz kitörésének okát még vizsgál-
ják, s egyelőre azt sem tudni, hogy van-
nak-e áldozatai az esetnek, számol be a 
mukachevo.net.

A 36 éves fiatal pap holttestére egy 
Hmelnickij megyei település buszmeg-
állójának közelében találtak rá.

Az áldozat Prágában szolgált, s né-
hány napja eltűntnek nyilvánították. A 
hatóságok viszonylag rövid időn be-
lül rátaláltak a férfi gyilkosára, aki egy 

Holtan találtak rá egy kárpátaljai papra 
Hmelnickij megyében

büntetett előéletű, 28 éves, Donyeck me-
gyei személy.

A gyanúsítottat letartóztatták, s meg 
is találták nála a tárgyi bizonyítéko-
kat. A hatóságok szándékos gyilkos-
ság ügyében indítottak eljárást, írja a 
mukachevo.net.

Az ukrán élvonalba igyekvő Minaji FC 
labdarúgó-csapata megnyerte utolsó 
előtti bajnoki találkozóját a koronaví-
rus-járvány miatt maratonira sikere-
dett 2019–2020-as idény hajrájában, így 
a csütörtökön esedékes záró fordulóban 
egy döntetlen is elegendő lehet számára 
a legjobbak közé való feljutáshoz.

A bajnokság záró szakaszában a kár-
pátaljai együttes zsinórban hat mérkőzést 
tudott megnyerni, ám a 28. játéknapon 
egygólos vereséget szenvedett a Ruh Lviv 
vendégeként. Pénteken a középmezőnyhöz 
tartozó Avangard Kramarorszkhoz utaztak 
a minajiak és 1-0-ás félidőt követően 2-0 
arányban megnyerték a találkozót. Az első 
félidő végén Rusztam Ahmedzade szer-
zett vezetést a vendégek számára, a máso-
dik játékrész 65. percében pedig egy sze-
rencsétlen öngól pecsételte meg végképp 
a sorsát az Avangardnak.

A forduló rangadóján 1-1-es döntetlen-
re végzett egymással az Inhulec és a Ruh, 
így az utolsó forduló előtt még 5 csapat pá-
lyázik a feljutást jelentő első három helyre.

Az egyformán 59 ponttal álló Inhulec 
és Minaj mögött az Agrobiznisznek és a 
Voliny Lucknak 57-57 pontja van, míg az 
5. Ruh 55 ponttal áll, de a lembergieknek 
van még egy elhalasztott mérkőzése.

Az augusztus 13-án sorra kerülő záró-

Karnyújtásnyira a feljutástól a 
Minaji FC

napon a Minaj – Voliny Luck lesz a for-
duló egyik kulcsmérkőzése, a kárpátaljai 
együttesnek lényegében már egy döntetlen 
is azt jelentheti, hogy a végelszámolásnál 
ott lehet a feljutást érő első három helyen.

A nagy tét mellett még egy másik 
presztízscsatát is hozhat a találkozó, mivel 
a góllövőlistát jelenleg  a minaji Nurijev 
és a lucki Kozsanov vezeti egyformán 17 
találattal.

Egyébkény lapzártánkkor érkezett a 
hír, miszerint a Voliny két játékosánál, a 
kapus Vlagyiszlav Levanidovnál és a kö-
zéppályás Anatolij Uljanovnál pozitív ko-
ronavírus-tesztet regisztráltak, így a két 
labdarúgó semmiképpen nem léphet pá-
lyára a csütörtöki összecsapáson.

És ugyancsak lapzártánk előtt derült 
ki, hogy az egyik feljutó mindenképpen 
a Ruh Lviv gárdája lesz.

A 22. fordulóból elmaradt Ruh – 
Metalurg Zaporizzsja találkozót nem játsz-
szák le, mivel a zaporizzsjaiak jelezték, hogy 
a vírushelyzetre való tekintettel nem utaz-
nak el a számukra már tét nélküli mérkő-
zésre Lembergbe, és ugyancsak ezen okok-
ból nem kerül sor a 30. fordulóban esedé-
kes Ruh – Avangard találkozóra. Így aztán 
mindkét párharc 3 pontja a lembergieké lesz, 
akik az így megszerzett 61 ponttal már min-
denképpen ott lesznek az első három között.

Aligha gondol majd szép emlékként a 
25. szülinapjára Balog Judit, a Hala-
dás és az ukrán női kézilabda-váloga-
tott hálóőre, hiszen éppen a neveze-
tes napon, augusztus 7-én került sor a 
nagydobronyi lány műtétjére.

Az előzményekről annyit, hogy a ju-
bileum előtt egy héttel Balogék edző-
meccset játszottak az ugyancsak élvo-
nalbeli Mosonmagyaróvárral szemben, 
amelyen Judit keresztszalag-szakadást 
szenvedett. A műtét ugyan jól sikerült, 
de egy ilyen sérülés általában 6-8 hónap 
kihagyással jár…

Balog Judit emlékezetes szülinapja…
Mindez azt jelenti, hogy Balog az idei 

évben már semmiképpen nem állhat új 
csapata rendelkezésére, és az ukrán válo-
gatott sem számolhat vele.

Judit lapunknak elmondta, hogy pá-
lyafutása során eddig még elkerülték a 
komolyabb sérülések. Két éve egy porc-
leválás miatti térdsérülése után megmű-
tötték ugyan, de akkor mindössze két hó-
napig nem tudott játszani. Most, sajnos, 
hosszabb kihagyás vár rá…

 A magunk részéről jobbulást, kitar-
tást és a mielőbbi visszatérést kívánjuk a 
kiváló kapus számára!

Néhány sorban
Nem lesz könnyű dolga a Ferencváros-
nak a labdarúgó Bajnokok Ligája 2020-
2021-es idényének első és második se-
lejtező körében. Szerhij Rebrov csapata 
az egy hét múlva induló sorozat első erő-
próbáján a svéd bajnok Djurgarden ellen 
száll harcba a továbbjutásért, és ameny-
nyiben ez sikerül, akkor augusztus vé-
gén a Celtic Glasgow – Reykjavik pár-
harc győztese következhet.

Mindkét selejtező körben egyetlen ta-
lálkozó dönt a továbbjutásról, a mérkőzé-
sek zárt kapuk mögött zajlanak majd. A své-
dek ellen hazai környezetben, míg a foly-
tatásban-idegenben léphet pályára a Fradi.

Megkapták ellenfelüket az Európa Li-
gában szereplő magyar csapatok is. A so-
rozat selejtezőjének első körében a Buda-
pest Honvédra a finn FC Turku, a Mol Fe-
hérvárra az ír Bohemians Dublin, a Pus-
kás Akadémiára pedig a svéd Hammarby 
vár majd augusztus 27-én.

A Honvéd és a Fehérvár idehaza, a 
Puskás Akadémia idegenben lép pályára.

***
A Juventus és a Real Madrid is búcsú-
zott a labdarúgó Bajnokok Ligája újrain-
dított sorozatában.

Az olasz bajnok ugyan 2-1-re legyőzte 
a Lyont, de 2-2-vel, idegenben lőtt góllal 
a francia együttes jutott tovább.

A hazája bajnokságát néhány hete 
megnyerő Real Madrid a Manchester City 
vendégeként kapott ki 2-1-re, így 4-2-vel 
búcsúzott a sorozattól.

A Bayern München és a Barcelona ket-
tős győzelemmel jutott tovább a Chelsea 
és a Napoli ellen.

A negyeddöntőket Liszabonban ren-
dezik majd, és ugyanott kerül sor az elő-
döntőkre és a döntőre is.

A legjobb négy közé jutásért Atalanta – 
Paris SG., Leipzig – Atletico Madrid, Bar-
celona – Bayern München és Manchester 
City – Lyon találkozókat rendeznek.



Háztáji

2020. 
augusztus 12.12 Hirdetések

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

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

nyílászárók, beltéri ajtók, 
garázskapuk, automatikák, 
VELUX tetőtéri ablakok.

akció
-20 -40 

%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41

Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 0662910418,                   
          068-2126127. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hir-
det kémia szakos tanári állás betöltésére.

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hir-
det – határozott idejű, hivatalos alkalmazással – ké-
mia szakos részmunkaidős tanári állás betöltésére.

Intézményünkbe a 7–11. osztályos tanulók kémia 
oktatását vállaló, szakirányú képzettséggel rendelke-
ző (vagy diplomaszerzés előtt álló) szaktanárok je-
lentkezését várjuk, akik lelkiismeretesen dolgoznak 
és igényesek a munkájukra.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– kézzel írott szakmai önéletrajz, 
– végzettséget igazoló okirat (vagy igazolás hall-

gatói jogviszonyról), 
– motivációs levél.

Jelentkezésüket 2020. augusztus 21-ig várjuk 
postai úton a 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Fe-
renc u. 80. levelezési címre vagy elektronikus 

formában a nbrl.kre@gmail.com e-mail címre.
Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon

 „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” 
Péld. 9:10

Lakás eladó

Kétszobás, összkomfortos 
lakás eladó Beregszászban 
a 3. emeleten, saját fűtés-
sel vagy cserélhető egyszo-
bás lakásra. Mob.: +38066-
0214460. 

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

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott 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 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Benében, csendes utcában, a 
Borzsa partján 3 szobás csa-
ládi ház eladó nyári kony-
hával, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel, vízpar-
tig nyúló nagy kerttel. Tel: 
+38068-3075680, +38098-
0830842, +3630-8428559. 
Balazséron családi ház eladó 
kerttel együtt. Ára alkuképes. 
Érd.: 095-8754539. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Irányár: 
20000 f.e. alkuképes. Mob.: 
050-5385374. 
Makkosjánosiban a Fő u. 
72. szám alatt, a központ-
tól 50 méterre eladó össz-
komfortos családi ház 120 
m2-es és egy 50 m2-es az 
udvaron garázs, pince. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-1263327. 
Beregszászban, 10 perc-
re a központtól összkomfor-
tos családi ház eladó. Terü-
lete 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 16 ezer f.e.. Tel: 
05-05511352. 
Ardóban eladó kétszobás, 
összkomfortos ház, kerttel. 
Tel: 095-7254060. 

Lakás kiadó

Kiadó Beregszászban egy 2 
szobás lakás a Korjatovics 
utcában. Ár megegyezés sze-
rint. Mob.: 050-5325602. 

Autóalkatrész, tartozék

Lada autóra csomagtar-
tó eladó Beregszászban. 
Ára 300 hr. Mob.: +38066-
3967011. 

Háztartási gép

Eladó egy használt Giochel 
márkájú háromfiókos mély-
hűtő. Ára: 2000 hrivnya. Tel.: 
066-8548536. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok, minő-
séges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stáblonlemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező állatorvos mun-
kát keres. Mob.: +38067-
1781372. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Pé-
terfalván, Bökényben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Cset-
falván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 

E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kár pátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Budapesti varrodába 
varrót, varrónőt kere-
sünk! Jó kereseti lehe-
tőség, teljesítményará-
nyos bérezés. Szállást, 
egész éves folyamatos 
munkát és munkaválla-
lásit biztosítunk. E-mail: 
brezsnyikn@gmail.com. 
Mob.: +3630-9703358, 
+38066-6805200 (Viber). 

Felveszünk kertészked-
ni szerető férfiakat és nőket 
Beregszász külterületén. Bér 
megegyezés szerint. Mob.: 
066-2970655, 099-3583520, 
066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Takarítót keresünk ven-
dégfogadóba Beregszász-
ban. Fizetés: napszám. Mob.: 
099-0809890. 

Takarítónőt keresek be-
regszászi apartmanok-
ba. Munkaidő: két mun-
kanap, két szabad. Mob.: 
050-8652104. 

Idős hölgy mellé ápolót kere-
sünk, Győrbe. Mob.: +3670-
7755857. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban hagyomá-
nyos tégla eladó. Mob.: 066-
3967011. 

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1200 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Eladó új deszkák. Mob.: 
099-6608338. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Konyhafelszerelés

Eladó egy rézüst (teljes 
komplett) lekvárfőzés céljá-
ra. Mob.: 066-8548536. 
Beregszászban eladó félli-
teres, literes és háromlite-
res befőttesüveg. Tel: 050-
2274689. 

Lakásdekoráció

Jó állapotban lévő szőnyeg 
eladó, 3x2 méter. Mob.: 
099-2393269 (17 óra után). 

Hűtés, fűtés

Eladó egy autó fa, tüzelésre 
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.: 
066-3967011, 099-08338. 

Egyéb Otthon, kert

Vásárolnék új vagy hasz-
nált öntöttvas üstöt elfogad-
ható áron. Tel: 097-2544166. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó egy robbanómotoros 
háti permetező, és egy hasz-
nált fűnyíró, akár alkatrész-
nek is. Tel: 066-8548536. 

Piac, élelmiszer

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

Termény, takarmány

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

Növény

Eladó Alba szamócapalánta. 
Mob.: 097-6218395. 

Háziállatok

Ingyen odaadom 3-4 hóna-
pos kistermetű lány kisku-
tyámat (fehér, pöttyös fü-
lekkel, dalmatára hasonlít, 
sterilizálva, beoltva). Mob.: 
050-1002403, 050-6119020. 
Négy kiskutya ingyen elvihe-
tő. Mob.: 095-0608782. 

Társkeresés

Egyedül élő magányos, in-
telligens férfi, házasság cél-
jából keresi párját, aki haj-
landó lenne megosztani ve-
lem 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.



2020. 
augusztus 12. 13Hirdetések

Újságárusokat 
keresünk!

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

Egyet fizet, hármat kap!

HIRdESSEn 
A 2019-S ÁRAKOn!

HA nÁLunK HIRdET,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

ÉRdEKLődnI LEHET:
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2.
Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

Kárpátaljai Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjelnappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hir-

det a 2020/2021-as tanévre.
Az intézmény azon diákok jelentkezését várja, akik 

2020-ban fejezték be a 6., 7., 8. és a 9. osztályt. 
Az oktatás a 10–11. osztályokban humán és reál szak-

irány szerint történik. Emellett lehetőség van emelt óra-
számban elmélyíteni a tudást az érettségi tárgyakból, úgy 
mint angol és ukrán nyelvből, matematikából, informa-
tikából, fizikából, kémiából, biológiából, magyar nyelv-
ből és irodalomból, történelemből, földrajzból és az egy-
házi tantárgyakból. 

A líceum diákjai lelki alkalmakon vehetnek részt. If-
júsági és szövetségi órák, csendeshétvégék, gyülekeze-
ti látogatások, evangelizációk, keresztyén előadások, is-
tentiszteletek keretében mélyíthetik hitüket.

Intézményünkben lehetőség nyílik tanórákon kívü-
li művészeti képzésre, melynek keretében a felvételt 
nyert diákok hangszer, ének és néptánc oktatásban ré-
szesülhetnek.

A diákok kirándulásokon, cserediák programokban, 
missziós munkákban vehetnek részt. Hazai, magyarorszá-
gi és Kárpát-medencei tanulmányi versenyeken, művelt-
ségi vetélkedőkön mérethetik össze tudásukat. Az érettsé-
gizők pályaorientációs előadások, személyes tanácsadá- 
sok formájában kaphatnak segítséget a továbbtanulásuk-
hoz, a felvételi ügyintézéshez.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes ét-
kezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizők matematikából, 
magyar nyelv és irodalomból tesznek felvételi vizsgát, 
amit az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osztályainak a 
tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, ma-
gyar nyelv és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell 
felvételi vizsgát tenniük. 

Jelentkezni az online jelentkezési lap (https://forms.
gle/SP6i7Sy8wsyqiirA7) kitöltésével lehet. A felvételi 
vizsgára hozzák magukkal a helyi lelkipásztor zárt borí-
tékban csatolt ajánlólevelét, a születési bizonyítvány és 
a kódszám másolatát. Akik a júniusi felvételi során nyúj-
tották be jelentkezésüket, azoknak csak az online jelent-
kezési lapot kell újra kitölteniük, a dokumentumok ismé-
telt benyújtása nem szükséges.

A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2020. 
augusztus 17.

A pótfelvételi vizsgák időpontja: 2020. augusztus 
18., 8:00 óra.

A felvételi vizsga díja: 100 hr.
Bővebb információért, kérjük, keresse fel az intéz-

mény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen 
a Felvételi → Pótfelvételi 2020 fül alatt.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre 
várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Mobil: +380 99 423 41 45

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!



www.karpatinfo.net
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KoS (3. 21.4. 20.)

BIKA (4. 21.5. 20.)

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.9.22.)

MérLeg (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

BAK (12. 22.-1. 20.)

VízönTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

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 világjár-
vány a működő gazdasági kapcsolatokat szétzilálta, a kö-
zösségi összetartozás erős kötelékeit megszaggatta, mun-
kahelyeket szüntetett meg, sokakat taszítva a létbizony-
talanságba és számos áldozat életét vette el. Most ezek-
ben az embert próbáló időkben különleges szerepe van a 
gazdaszolidaritásnak, felkarolva a lemaradozókat, segí-
tőkezet nyújtva a rászorulóknak.

Az idén is útjára indítottuk a Magyarok Kenyere Kárpát-
alján adománygyűjtő akciónkat, amely az elmúlt években 
minden várakozást felülmúlóan sikeres volt. A program lebo-
nyolításában kiemelkedő szerepet vállaltak a KMKSZ alap-
szervezetei és a történelmi egyházak. A kárpátaljai gazdatár-
sadalom, cégek, szervezetek a tavalyi évben 104 tonna ado-
mánnyal támogatták a kedvezményezett líceumokat, gim-
náziumokat, gyermekotthonokat és karitatív szervezeteket.  

Az idén is nemcsak a mennyiség növelése fontos, ha-
nem, hogy minél több gazda járuljon hozzá a gyűjtéshez, 
akár csak jelképes mennyiséggel is. Továbbra is fenn-
tartjuk azt a célt, amit tavaly már elértünk, hogy minden 
magyarlakta településről kerüljön a Magyarok Kenyeré-
be az éltető szemből.

Azt javasoljuk, hogy az eddigi jól bevált gyakorlat 
szerint településenként a parókiákra, avagy a településen 
működő KMKSZ alapszervezeteken keresztül a legköze-
lebbi (vagy a legszimpatikusabb) gyűjtőpontra kerüljön. 
A gyűjtés július 20-tól elindult és azt kérnénk, hogy au-
gusztus 22-ig, a búzaösszeöntő ünnepség előtt záruljon be.

A gyűjtőpontok helyszínei a korábbiak (református lí-
ceumok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Köz-
pontja, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Reformá-
tus 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 Gyer-
mekotthon területén.  

Kérjük, búzaadományával tevékenyen járuljon hozzá 
a Magyarok Kenyere mozgalom sikeréhez. 

Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Somban augusztus 13-án ünnepli 
100. születésnapját 

Barkaszi Julianna.
Ebből az alkalomból köszöntik őt sok 

szeretettel: unokái, unokamenyei, déd-
unokái és ükunokái.

„Felvirrad a hajnal, nézd milyen szép 
reggel, köszöntünk ma téged sok-sok 
szeretettel. Fogadd el szívünk köszön-
tő szavát, hogy veled ünnepelhessük 

a 100. születésed napját. Bár 
rögös volt az életed, gondokkal tele, de az Úr vi-
gyázott rád és fogta két kezed. Gondolj ránk is, 
családodra, akik itt vannak neked, s a mosolyod 
aranyozza be életedet. Ezért hát mi azt kívánjuk 
neked, legyen szép az életed, az Úr tartson még 

meg nekünk téged, adjon erőt, egészséget, békes-
séget, örömöt és szeretetet.” 

Balazséron július 30-án ünnepelte 10. születésnapját

Nagy Karina.
Köszöntik őt nagyszülei és szerető családja.

„Felvirrad a hajnal, nézd milyen szép reggel, 
köszöntünk ma téged sok-sok szeretettel. Fo-

gadd el szívünk köszöntő szavát, hogy veled ün-
nepelhessük születésed napját. Adjon a jó Isten 

erőt, egészséget néked!”

Oголошення
В зв’язку з проведенням робіт з розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: Закарпатська область, м. 
Берегове, вул. Болудянського, 15, виконавець робіт 
ФОП Прохорчук І.В. повідомляє Вас, що 20 серпня 
2020 року з 10:00 до 14:00 години київського часу 
за адресою: Закарпатська область, Берегівський 
район, м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 17, в 
кабінеті №10 згідно статті 198 Земельного кодексу 
України та пунктом 3.12 Інструкції про встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, 
затвердженою наказом Держкомзему від 18.05.2010 
№ 376 (передбачено, що після виконання робіт із 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими 
знаками складається акт прийомки-передачі межових 
знаків на зберігання, який містить підписи суміжних 
землевласників (землекористувачів) у разі, якщо 
вони не заявляють претензій до існуючих меж) 
буде проводитися погодження меж з суміжними 
землевласниками/землекористувачами земельних 
ділянок, згідно проведеного знімання та матеріалів 
наданих Замовником робіт.

Просимо суміжних землевласників (зем ле-
користувачів) з’явитись особисто або надати 
уповноважених представників для погодження меж 
земельних ділянок та підписання актів прийомки-
передачі межових знаків на зберігання та актів 
погодження меж.

Телефон для довідок: +38 (099) 034-42-35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Októberben is lesz lehetőség ECL 
nyelvvizsgát adni a Rákóczi Főiskolán
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjában idén októberben is van lehető-
ség angol és német nyelvből nyelvvizsgát tenni, melyekre 
a jelentkezési határidő: 2020. szeptember 3. (csütörtök).  

A sikeres vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt 
kapnak, amelyet magyarországi felhasználáshoz honosít-
tatni kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi, az eljá-
rás 10 ezer forintba kerül. Az ECL nyelvvizsga honosítá-
si díja visszaigényelhető, melyről bővebben ITT olvashat.
A honosítással kapcsolatban IDE kattintva kaphat rész-
letes információt.
Az ECL vizsga befizetéséről IDE kattintva kaphat rész-
letes információt.
A vizsgáról, vizsgafeladatokról, vizsgaidőpontokról az 
alábbi linken olvashatnak: www.ecl.hu 
Érdeklődni személyesen, vagy az alábbi elérhetőségen lehet:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fel-
nőttképzési Központja, 90202 Beregszász, Kossuth tér 
6. 101. terem
E-mail: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com

Nyelvvizsga időpontok Vizsga típusa Diák által befizetendő összeg

október 2. B1 szinten a komplex vizsga bruttó 35.000 Ft

október 3. B2 szinten a komplex vizsga bruttó 38.000 Ft

október 2. C1 szinten a komplex vizsga bruttó 39.000 Ft

Ez a hét bőven tartogat 
Önnek meglepetése-
ket. Kellemeseket, de 
sajnos egy-két kelle-

metlent is. Talán épp ezek mi-
att is érezheti izgalmasnak a 
napjait. Okosan teszi, ha min-
denre felkészül. Illetve igye-
kezzen rugalmasan állni a dol-
gokhoz. Sokat segíthet azzal 
magán, ha nem köti az ebet a 
karóhoz. Tudjon néha sodród-
ni az árral anélkül, hogy min-
denáron irányítani akarna. 

A héten nem sok 
munkája, feladata fog 
akadni. Nincs más 
dolga, mint élvezni a 

pihenést. Ám Ön mégiscsak 
feladatot keres magának vagy 
pedig elvállal egy csomó szí-
vességet. Bölcsen tenné, ha 
inkább a szabadidejét magára 
vagy szeretteire fordítaná ahe-
lyett, hogy mindenáron hasz-
nos akarna lenni. Fogadja el 
a meghívásokat vagy pedig 
szervezzen maga találkozót.

Vigyázzon, mert mos-
tanában elhanyagol-
ta szeretteit, akik ezt 
már szóvá tették. Jól 

tenné, ha több időt szánna rá-
juk, és nem hagyná megrom-
lani a kapcsolatukat. Másfelől 
egyik családtagjának szüksége 
lehet a segítségre. Legyen vele 
megértő és próbáljon meg nem 
túl kritikus lenni vele szemben. 
Jó, hogy épp keményen dolgo-
zik céljai eléréséért vagy hogy 
több időt szán magára.

A napokban fény de-
rülhet egy titokra, ami 
igencsak meglepi. De 

magától függ, hogy mekkora je-
lentőséget tulajdonít neki. Ha ez 
egy bizonyos személlyel kapcso-
latos, még ne írja le a személyt, 
hanem inkább beszéljen vele ar-
ról, amit megtudott. Ugyanak-
kor mostanában nem az igazi az 
egészsége. Jól tenné, ha halaszt-
gatás helyett mielőbb kivizsgál-
tatná magát, így elkerülhetné a 
komolyabb kellemetlenségeket.

Nagyon jól működ-
nek az ösztönei és 
nagyon erős az a haj-

landóság magában, hogy el-
mélyüljön a spiritualitásban 
vagy legalábbis felfedezze 
rejtett képességeit. Emellett 
nagyobb figyelmet kell for-
dítania a nem verbális útmu-
tatásokra, mert azokat most 
bőven kap a környezetéből. 
Lehet, hogy a testbeszéd sok-
kal több mindent felfed, sem-
mint a szavak. 

Mivel nagyon sok po-
zitív energiát adott a 
barátainak és a csa-

ládjának, készüljön fel arra, 
hogy rengeteg szeretetet és 
figyelmet kap a héten. Emel-
lett több meghívást kap kü-
lönböző partikra és rendez-
vényekre, amikre minden-
képpen érdemes elmennie. 
Egész héten varázslatos han-
gulatban lesz, ami élete min-
den területén kiütközik majd 
pozitívan.

A hét erőteljes len-
dületet ad Önnek és 
több téren is lehető-
sége lesz pozitív vál-

tozásokat kieszközölni. Min-
den találkozó jó alkalom lehet 
arra, hogy tovább bővítse kap-
csolati rendszerét, akik révén 
különböző előnyökhöz juthat. 
Viszont a hét vége felé több 
olyan dolog is történhet, ami 
nagyban befolyásolhatja a 
hangulatát. Könnyen feszült- 
té válhat és csak magán múlik.

Ezen a héten sem lesz 
tétlen. Készítsen szi-
lárd tervet az összes 
kötelezettségének ha-

tékony ellátásának érdeké-
ben. A jó tervezés határozza 
meg erőfeszítéseinek ered-
ményét. Viszont jó, ha tud-
ja, hogy egyesek szívessé-
geket kérhetnek Öntől. Nyu-
godtan mondhat rájuk nemet 
és bizonyos eseteknél kell is, 
mert van valaki, aki csak ki-
használná.

Ez a hét nagyszerű lesz 
az Ön számára, mivel a 
bolygók az élete külön-
böző területein kényez-

tetni fogják A fejlemények any-
nyira feldobják, hogy további 
tervei meglépésére ösztönzik. 
Egyes kapcsolatai nagyon elő-
nyösnek bizonyulnak, és lehető-
sége lesz arra, hogy mindennapi 
életét élvezetesebbé tegye. Sok 
szerencsét tapasztalhat a szemé-
lyes életében, valamint a pénz-
ügyeiben is.

Ez a hét lehetősé-
get ad a múltbeli hi-
bák vagy mulasztá-

sok kijavítására. Hozza ki a 
legtöbbet ezekből a napok-
ból mind a személyes, mind 
a szakmai életében. Emellett 
végre képes lesz megkülön-
böztetni azokat a személye-
ket, akikre érdemes időt és 
energiát áldoznia és akikre 
nem. Továbbá néhány függő-
ben lévő kérdés a lehető leg-
jobb módon fog megoldódni.

Itt az ideje felkelni a 
kanapéról és aktívvá 
válni. Kezdhetné az-

zal, hogy erőfeszítéseket tesz 
testi és lelki egészségének 
érdekében. Ideje elkezdenie 
sportolni és a lelki lomtala-
nítást tartania. Másrészt ké-
szítsen cselekvési tervet, és 
találja meg annak a módját, 
hogy a legmélyebb álmai is 
valóra váljanak. Ne féljen 
kockáztatni és fontos dönté-
seket hozni.

A csillagok megad-
ják az erőt, amelyre 
szüksége van a nagy 

lépések megtételéhez. Emel-
lett bizonyos dolgok világo-
sabbá válnak az életében, és 
sok probléma megoldódik. 
Ugyanakkor kisebb-nagyobb 
családi zűr merülhet fel, de 
ne aggódjon, mert sikeresen 
orvosolja majd a problémát. 
Ha családi vita alakulna ki, 
kerülje, hogy bárkinek is a 
pártját fogja.

Nagybégányban augusztus 16-án ünnepli 
40. születésnapját

Barkaszi Sándor.
Ebből az alkalomból köszönti őt anyó-

sa, Zsuzsa, felesége, Tün-
de, lánya, Noémi és fia, 

Roland.
„Legyen egészséged, tud-
jál boldog lenni, és a szí-

vedet soha ne bántsa meg senki! Születésna-
pod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy 

a sors ezeket megadja!”
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10 menő étel, amiben sok a fehérje Trükkök, hogy tovább frissek 
maradjanak a gyümölcsök

Asztali só vagy tengeri só a jobb?

5 jel, amikor a haspuffadás komoly 
betegségre figyelmeztet

Nincs is rosszabb annál, mint amikor 
hétvégén megvásárolod a finomabbnál 
finomabb zöldségeket, gyümölcsöket a 
piacon, majd elfelejted ezeket, és meg-
romlanak.
Hogyan maradhatnak tovább frissek az 

egyes termékek?
Vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, melyek érés-

kor egy etilén nevű gázt termelnek. Ez az arra érzékeny 
termékeknél korábbi romlást eredményezhet. Ezért tartsd 
távol az etilén termelő zöldségeket, gyümölcsöket – mint 
az avokádót, a banánt, a sárgadinnyét, a kivit, a mangót, 
a nektarint, a körtét, a szilvát, a paradicsomot – az arra 

érzékenyektől. Ilyenek az alma, a brokkoli, a sárgarépa, 
a leveles zöldek, a görögdinnye.

● A paradicsomot, burgonyát, hagymát tartsd hű-
vös, száraz helyen, de ne a hűtőben, mert az tönkrete-
szi az ízüket.

● Az éretlen gyümölcsöket és zöldségeket tárold 
a pulton, amíg meg nem érnek, és utána tedd a hűtő-
be ezeket.

● A salátaleveleket, friss zöldfűszereket tartsd jól zár-
ható tasakokban, amelyekből szorítsd ki a levegőt.

● A citrusfélék jól bírják egy hétig a sötét, hűvös kam-
rában, de tovább frissek maradnak a hűtőben.

● Az ananászról vágd le a leveles részét, majd fejjel 
lefelé tárold a hűtőben – ez segíti a benne lévő cukor újra 
eloszlását, így hosszabb ideig maradhat friss.

● A bogyós gyümölcsöket addig ne mosd meg, amíg 
nem fogyasztod ezeket, mert a nedvesség kedvez a pe-
nészedésnek.

● Ha úgy tárolnád a zöldségeket, gyümölcsöket, hogy 
azokat előre megmosod, tárold ezeket papírtörlővel bé-
lelt, fedett üveg edényekben.

● Tartsd a zöldségeket, gyümölcsöket szem előtt, 
hogy ne felejtsd el megenni azokat. Csak azt vedd meg, 
amire tényleg szükséged van, amit valóban elfogyasztasz, 
és ha lehet, inkább vásárolj gyakrabban frisset.

Mindegyikről vannak pro és kontra vélemények – lás-
suk, mire jutottak ezzel kapcsolatban a legfrissebb 
kutatások.

Bár a legtöbben az egészséges(ebb)nek hitt tengeri sót 
részesítik előnyben, nemrég kiderült, hogy tápértéke és 
ásványianyag tartalma is egyenértékű az asztali sóéval. 
A természetes vízforrásokba ugyanis egyre több szemét 
(azon belül is műanyag hulladék) kerül, ami a legkörül-
tekintőbb eljárosok közepette is óhatatlanul beszívódik 
a tengeri só molekuláiba – ez pedig azt jelenti, hogy íze-
sítéskor kis mennyiségben plasztikot is szórsz az ételed-
re. Hogy micsoda? Nem viccelünk.

Két-három évtizeddel ezelőtt, amikor a tengeri só 
használata elkezdett terjedni, még közel sem voltak ilyen 
szennyezettek a tengerek és óceánok, ám az utóbbi évti-
zedekben drasztikusan megnövekedtek a vizekben lévő 
plasztikhulladékok. Emiatt a tengeri só molekuláiban is 
kimutathatóak már a műanyagot tartalmazó ionok.

Az eddig ,,egészségtelennek” hitt asztali só ezzel 
szemben nem tartalmaz műanyagot és plasztikhulladékot. 
De sokkal több feldolgozó eljáráson és gyári tisztításon 
megy keresztül, így a benne lévő természetes ásványi 
anyagok és vitaminok is elpusztulnak.

Alternatív megoldást jelenthet a bányaszati technoló-
giákkal előállított kősó (pl. Himalája só), mely eredetét 
tekintve tengerinek mondható. De mégis különbözik tőle, 
hiszen rózsaszín színét vas-szennyeződésnek köszönhe-
ti – pedig ipari tevékenységnek nem vetik alá – ez azt je-
lenti, hogy legalább 80-féle ásványi anyagot tud tárolni.

Mindezekkel együtt nem érdemes elfelejteni, hogy ez 
a só is ugyanolyan nátrium-klorid, mint a tengeri vagy 
az asztali só – tehát, nagy mértékben (napi több, mint 6 
grammot fogyasztva) nem egészséges, hanem kifejezet-
ten káros hatásokkal bír.

A szakértők szerint nem az számít, milyen sót eszünk, 
hanem, hogy mennyit fogyasztunk belőle. A legfrissebb 
kutatások szerint ugyanis hiába esszük a legminőségibb 
változatot, a só rendszeres és átlagon felüli fogyasztása 
egészségügyi kockázatokkal is járhat.

Ha növelni szeretnéd a fehérjebeviteled, 
ezek az ételek a kedvedre valóak lesznek.

Mindenekelőtt fontos tisztában lenned azzal, hogy 
pontosan mennyi fehérjére is van szükséged egy nap. 
Egy átlagos testalkatú, egészséges felnőttnek naponta, 
testtömegkilogrammonként (ttkg) legalább 0,8 gramm fe-
hérjét kellene fogyasztania. Ha azonban tökéletes alakra 
és tónusos izomzatra vágysz, nyugodtan egyél ennél egy 
kicsit többet is. 

Sokan tudják, hogy a tojás remek fehérjeforrás, 6-7 
gramm protein található benne, a most következő 10 étel-

ben viszont még ennél is több. Válogass te is bátran és rend-
szeresen az alábbiak közül.

1. Szárított tökmag
Igazi proteinbomba, hiszen már ¼ csészényi adag 10 

gramm fehérjét tartalmaz. A legjobb pedig az benne, hogy 
nagyon könnyen beépíthető az érendbe: salátához adagol-
va, smoothie-ba turmixolva, vagy csak sózva, pirítva is tö-
kéletes nyalánkság az esti tévézés mellé. 

2. Marhahús
Kevesen tudják, de 12-15 gramm marhában kétszer 

több fehérje található, mint a tojásban.

3. Zöld szójabab
Ez az ízletes zöld színű zöldség bármilyen főmenühöz 

illik, de snackként is megállja a helyét – ez azért szuper 

hír, mert egy csészényi adag 26 gramm fehérjét, valamint 
rengeteg vasat, kalciumot és rostot is tartalmaz.

4. Csicseriborsó
Egy csésze csicseriborsóban akár 15 gramm protein is 

lehet. Ráadásul jó sok magnézium, vas, B6-vitamin, folsav, 
cink és rost is található benne

5. Görög joghurt
A tradicionális görög joghurtok kétszer annyi fehérjét 

(kb. 25 grammot) és feleannyi cukrot tartalmaznak, mint 
a hagyományos változatok. Ez azt jelenti, hogy egy po-
hárnyi görög joghurt proteintartalma négy tojáséval ér fel.

6. Tonhal
Egy újabb nagyszerű húsféle, melyben több fehérje ta-

lálható, mint a tojásban: egy kisebb tenyérnyi tonhal 140 
kalóriát és 32 grammot tartalmaz.

7. Mogyoró
Apró, de értékes: egy maréknyi mogyoróban ugyanany-

nyi proteint van, mint egy tojásban – ráadásul 12 másik vi-
tamint és ásványi anyagot is beviszel a szervezetbe, ha ezt 
rágcsálod. Tökéletes snack az esti tévézés mellé, de nap-
közben is bátran fogyaszd, ha rád törne az éhség, hiszen 
rostban is gazdag nasi.

8. Túró
Zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű gabonák-

kal és még rengeteg más étellel is remekül párosítható a 
túró, melyből már félcsészényi adag is legalább 15 gramm 
fehérjét tartalmaz.

9. Görögdinnye magvak
Főként a vegán étrend követőinek ajánljuk a vasban, mag-

néziumban és cinkben is gazdag görögdinnye magvakat, me-
lyeket nemrég kezdtek el igazán felfedezni maguknak a nö-
vényalapú étrendet előnyben részesítők. Egy csészényi szá-
rított görögdinnyemag proteintartalma több mint 30 gramm.

10. Lencse
Egy tenyérnyi lencsében 18 gramm fehérje és 15 gramm 

rost található – ráadásul a napi ajánlott vasbevitel 1/3-át 
is fedezi. A lencse kiválóan alkalmazható köretként és fő-
zelékként, de ha levest főznél belőle, az is nagyon finom.

A statisztikák szerint a lakosság megközelítőleg negye-
dének volt már tartós puffadása. A premenstruációs 
szindróma vagy a zöldségdús diéta gyakran okolható 
a kellemetlen tünetért, de néha sajnos komolyabb ok 
áll a háttérben.

Látogasd meg háziorvosod mihamarabb, ha az alábbi-
akkal együtt jelentkezik a krónikus haspuffadás.

Hirtelen fogyás
A legtöbben akár örülnek is egy kis puffadásnak, ám 

ha jelentős fogyással jár, sajnos lisztérzékenység állhat 
a hátterében. A cöliákia a vékonybél felszívódási zava-
rokkal járó megbetegedése, amelyet a bevitt növényi fe-
hérje, a glutén vált ki. Az autoimmun betegség nem gyó-
gyítható, egyetlen eddig ismert gyógymódja az élethosz-
szig tartó, szigorú gluténmentes diéta. Ezzel kapcsolat-
ban sok a tévedés: rengetegen követnek gluténmentes ét-
rendet divatból, miközben nincs is rá szükségük, míg má-
sok a tünetek mellett is nem vagy félrediagnosztizáltak. 
Hazánkban minden 1000 emberből 10 gluténérzékeny, 
viszont csak 2 tud róla, a statisztikák szerint. A hasme-
nés és a fogyás a tipikus tünetei, de jelentkezhet mel-
lettük vérszegénység, bőrkiütés, fejfájás, de akár csont-
ritkulás is. Ha ezeket tapasztalod, látogass meg egy 
gasztroenterológust, aki a tünetek feltérképezése után 
elsőként vérvizsgálatot rendel el. Ha ennek pozitív az 
eredménye, utána vékonybél-biopsziát végeznek, ahol a 
mintából a bélbolyhok állapotát térképezik fel. Fontos, 
hogy ne csökkentsd a glutén fogyasztását a vizsgálatok 
ideje alatt, mert téves diagnózishoz vezethet.

Medencefájdalom
Ha a haspuffadás medencefájdalommal jár együtt, az 

akár petefészekrákra is utalhat. Emellett más tipikus tüne-
tek is jelenthetnek, mint a gyors teltségérzet vagy a hirtelen 
vizelési inger. Fehérjetartalmú folyadék halmozódik fel a 
hasüregben, ez a hasvízkór vagy más néven aszcitesz. Nem 
kell azonban mindjárt a legrosszabbra gondolni. Legtöbb-
ször ugyanis fibróma okozza, amely a kötőszövetből kiala-
kuló, jóindulatú sejtburjánzás. Menj el az orvosodhoz, ahol 
hüvelyi ultrahang és vérvétel (a CA-125 tumormarker érté-
két figyelik), segítségével kiderül, mi okozza a panaszokat.

Erős alhasi görcsök
A puffadás és az alhasi fájdalmak természetesek menst-

ruáció vagy gyomorrontás esetén, azonban, ha nem ezek 
egyikéről van szó, és a fájdalom csak bal oldalon érezhető, 
annak a diverticulosis lehet az oka. A betegséget zsákszerű 
kiöblösödések, divertikulumok gyulladása okozza. Legin-
kább a rostszegény táplálkozás és a krónikus székrekedés 
az oka. Veszélyeztetett korosztály, az 50 év felettiek, akik-
nek közel harmadát érinti ez a betegség. Ha az erős fájdal-
mat szelesség, véres széklet, vagy akár láz kíséri, rögtön 
keresd fel orvosodat. Vizelet-, vér- és székletvizsgálatból 
kideríthető, szükség esetén CT-vizsgálattal igazolható. 7-10 
napos antibiotikumos kezelés szükséges, valamint a bél te-
hermentesítése bőséges folyadékfogyasztással. Gyógyulás 
után pedig kiemelten figyelni kell a rostdús táplálkozásra.

Kellemetlen szagú hüvelyi folyás
A 18-44 év közötti nők közel 5%-a szenved kismeden-

cei gyulladásban (PID), amely az egyik legveszélyesebb 
nőgyógyászati problémának számít. Túlnyomórészt keze-
letlen chlamydia és gonorrhea tehető felelőssé, de abortusz 
és szülés is előidézheti. Legtipikusabb tünete a sárga vagy 
zöld színű, kellemetlen szagú hüvelyi folyás. Emellé puf-
fadás, fájdalmas vizelés, hidegrázás, láz és hányás társul-
hat. Érdemes mihamarabb nőgyógyászhoz fordulni, mert a 
nem kezelt, visszatérő betegség akár meddőséget is okozhat. 
Vizelet- és vérvizsgálat feltétlenül szükséges a diagnózis 
felállításához, de ultrahangvizsgálatot vagy laparoscopiát 
is elvégezhetnek hozzá. Antibiotikummal gyógyítható, sú-
lyosabb esetben műtét szükséges.

Véres-nyákos hasmenés
Ha a puffadás állandó hasfájással és véres széklettel jár, 

az olyan gyulladásos bélbetegségekre hívhatja fel a figyel-
met, mint a Crohn-betegség vagy a colitis ulcerosa. További 
tünetei lehetnek a hasmenés, a látásproblémák, a tályogok 
megjelenése és a fáradtság. A diagnózishoz laborvizsgálat, 
széklettenyésztés, hasi ultrahang és endoszkópos vizsgá-
lat is szükséges. A gyógyszeres kezelés az első választás, 
amely sokkal hatékonyabb korai diagnózis esetén. A friss 
kutatások szerint pedig a szójafehérje fogyasztása is segít 
a gyulladás csökkentésében.
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Plusz egy vicc

2020. 32. szám meg   -
fej  tése: Akiben aka-
rat van, azt a sors 
vezeti, akiben nincs, 
azt sodorja.   

Plusz    egy vicc: ... 
minden ruhád ösz-
szemegy tőle! 

Karalábé krémleves 
fokhagymás krutonnal 

Hozzávalók 4 személyre: 35 dkg karalábé, 12 dkg 
krumpli (1 közepes), 1 cikk fokhagyma, 1 dl tejszín, 1 evő-
kanál házi ételízesítő, 1 evőkanál vaj, ecet ízlés szerint

A krutonhoz: 4 szelet kenyér, 2 evőkanál vaj, 2 cikk 
fokhagyma, kakukkfű vagy oregánó

Elkészítése: A karalábét meghámozzuk, és apró koc-
kára vágjuk. Egy közepes edényben vajon megfuttatjuk az 
ép cikk fokhagymát, rádobjuk a karalábét, megkavargatjuk, 
majd felöntjük 8 dl vízzel. Sót, borsot, ételízesítőt adunk 
hozzá, és puhára főzzük. Ekkor beledobjuk a kockára vá-
gott krumplit, felöntjük 7 dl vízzel, és együtt készre főz-
zük, majd összeturmixoljuk. 

A lisztet csomómentesre kavarjuk a tejszínnel, és a le-
veshez adjuk. Amikor felforrt, levesszük a tűzről. 

Egy serpenyőben 1 evőkanálnyi vajat olvasztunk, rá-
dobjuk a fokhagymát, illetve 2 kockára vágott kenyérsze-
letet. Kavargatva megpirítjuk, majd a másik két szelet ke-
nyérrel is ugyanígy járunk el. 

A fokhagymás ropogós krutonokkal megszórjuk a levest, 
így kínáljuk, illetve kakukkfűvel, vagy oregánóval díszítjük.

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

A kezdő autóvezető fának ütközik. A sofőr kikászá-
lódik az autóból, és látja, hogy egy idős ember száj-
tátva figyeli.

– Mit bámészkodik itt, öregapám? – mordul rá.
– Csak azon töröm a fejemet, …?

Kétbetűsek: DA, FA, 
IR, KÓ, ÓO, ÖE, RS, SD, 
SS, TI, TŐ.

Hárombetűsek: AKA, 
ÁLL, ERA, EZER, LÁT, 
LEK, MEG, ODÚ, PEZ, 
TAO, ZOO.

Négybetűsek: AHOL, 
AKLI,  ARAD,  CARL, 
ELEK,  ELÖL,  EREZ, 
HASÉ, HEKK, HOGY, 
KEFE,  LALA, NÁLA, 
ÖZÖN, PAKS, PIKA, REST, 
SUTA, TRIÓ, TUSA.

Ötbetűsek: EREDŐ, 
FAÁRU, FALKA, GARNI, 

IDELE, JARED, LEFED, NÉ-
MÍT, NINCS, OLYAN, SIMUL, 
TÜZÉP, ÚSZÁS, ZORKA.

Hatbetűsek: ÁFONYA, 
DARNYI, EDE-NAP, ELE-
VEN, FAOLAJ, HARMAT, 
HELYEN, IDE-ODA, KA-
NADA, PERION, SELENA, 
SPULNI, SZALMA, TAN-
KOS, TORLAT.

Hétbetűsek: IDEÜLÉS, 
SZKÍTÁK.

Nyolcbetűsek: ALÁSE-
PER, ELEREDÉS, TÉSZTA-
LÉ, TIZEDIKI.

K i l e n c b e t ű s e k : 
CARDINALE, ÉSZRE-
VESZ, SZENT ANNA.

Tízbetűsek: ITATÓVE-
DER, KEKSZTORTA, SAS-
HARASZT, SUTHERLAND.

Tizenegy betűsek: KELE-
TI ÁGNES, TOLATÓRADAR.

7 érdekes tény a joghurtról
A joghurt egy krémes, finom és jótékony baktériu-
mokban gazdag étel. De tudtad, hogy sokkal többet 
tud a fentieknél ez a krémes finomság? Olvass tovább 
és megtudod, milyen érdekességeket rejt egy-egy po-
hár joghurt.

1. A joghurt nem 
görög eredetű

A görög joghurt min-
den más típust lepipál ma-
napság a boltokban. A ne-
vével ellentétben a savany-
kás, zsíros joghurt nem Gö-
rögországból származik. A 
joghurt szó a török nyelv-
ben élő „yog” szóból ered, 
ami kicsapódást jelent.

2. A görög joghurt 
más, mint a több
Biztosan észrevetted 

már, hogy a görög joghurt 
krémesebb és sűrűbb a töb-
bi fajtánál. Ennek eléré-

se hihetetlenül egyszerű, 
csupán a zsíros réteget le-
választják a folyékony tej-
savótól, így a tiszta görög 
joghurt marad. Az így ka-
pott joghurt fehérjetartal-
ma magasabb lesz, de ke-
vesebb kalóriát, szénhidrá-
tot és nátriumot tartalmaz.
3. Görög joghurttal he-
lyettesítheted az egész-
ségtelen hozzávalókat

Szereted a krémes, íz-
letes szószokat, de a ben-
ne lévő túl sok kalória és 
zsír elriaszt? Amikor leg-
közelebb megkívánod eze-
ket a finomságokat, hasz-
nálj nyugodtan görög jog-
hurtot tejszín, tejföl vagy 
majonéz helyett.

4. Több nő szereti a 
joghurtot, mint férfi

A piackutatási eredmé-
nyek szerint a nők 68%-a 
fogyaszt rendszeresen jog-
hurtot, míg a férfiaknál ez 
az arány csupán 43%. An-
nak érdekében, hogy meg-
növeljék a férfiak érdeklő-

dését, a gyártók magas fe-
hérjetartalmú nyalánksá-
gokat készítettek joghurt-
ból, melynek csomagolá-
sa fekete és vörös színek-
ben pompázik.
5. Segít a hasmenésen

A banán köztudottan jó 
hasmenés ellen, de tudtad, 
hogy a joghurt sokkal gyor-
sabb és hatékonyabb meg-
oldást kínál? A jó baktériu-
moknak köszönhetően kivá-
lóan kezeli a hasmenést és az 
azzal járó kellemetlen tüne-
teket. I. Ferenc francia ki-
rály komoly emésztési prob-

lémákkal küzdött, majd a tö-
rök szultán ajánlására kipró-
bálta a joghurtot, a panaszai 
pedig megszűntek.

6. Élesztőfertőzés 
esetén is hatásos
Az élesztőfertőzés egy 

gomba okozta probléma, 
ami sajnos újra és újra ki-
újulhat. Hatékony leküz-
dési módja, ha minden al-
kalommal fogyasztasz jog-
hurtot, ahogy a fertőzés 
megjelenik. A hatást fokoz-
hatod, ha a fertőzött terü-
letet is bekened joghurttal. 
Amennyiben először van 
élesztő fertőzésed, keresd 
fel az orvosod.

7. Csomagolt 
izomépítő fehérje
Amikor jó minőségű fe-

hérjében gondolkodsz, bizo-
nyára a húsok jutnak először 
eszedbe. Pedig egy nagy po-
hár joghurtban 10 gramm fe-
hérje van. Egy másik érv a 
joghurt mellett, hogy töre-
dékét tartalmazza a telített 
zsíroknak a hússal szemben.
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ÁTMÉRŐ A SZÍV OLDALA
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ECCE … - 
MUNKÁCSY 
FESTMÉNY

IMPERIUM … - 
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KELETI 
TÁBLAJÁTÉK

NITROGÉN
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TÉCSŐI 
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GRAMM

ÜRES SÁV !
FINTA ÉVA 

VERSE

IDŐS FÉRFI

VALAMIVÉ LESZ

LITER

VÉGRE AZ 
ÖSSZEST

CSILLAGÁSZ 
(IVÁN)

RANGJELZŐ 
RÖVIDÍTÉS

ÉSZAK-
AMERIKAI 
HEGYSÉG

FODOR GÉZA 
VERSE

OLIMPIAI 
BAJNOK JAPÁN 

TORNÁSZ

KÉSZÜL A HÁZ

ARCRÁNGÁS

HÁLÁSAN 
EMLEGET

SZÜLŐ MEG-
SZÓLÍTÁSA

RÉSZBEN 
HOZZÁÉR !

TE ÉS ÉN

FÉLSZ

ÁRAMSZEDŐS 
BUSZ

EURÓPAI NÉP 
TAGJAI

HARMADRÉSZ !

AUSZTRÁL 
CÍMERÁLLAT

OSZTRÁK HÁGÓ

SZÁLLÍTÓ-
OSZLOP
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KAPITÁNYA
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FOLT
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FORDULÓ

… GIBSON - 
AUSZTRÁL 
SZÍNÉSZ, 
RENDEZŐ

PÁRATLAN 
HELVÉT !

MEGELÉGEL

HELYSÉG HUSZT 
KÖZELÉBEN

VENDÉGLŐI 
OLVASMÁNY

KRÉTAI HEGY

RÉGI 
ERŐEGYSÉG
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LEINTŐ SZÓ

ALÁÍRÁS UTÁNI 
RÖVIDÍTÉS

DÍSZEBÉD

VÉNY 
RÖVIDÍTÉSE

KOBALT

ABLAKKERET!

KATONAI 
ALAKULAT

RÓMAI 50

VILÁGBAJNOK 
NÉMET 

LABDARÚGÓ

RÓMAI 500

FÖLD-
TÖRTÉNETI 

IDŐSZAK

Olvassa a 
Naplopót!

2020. augusztus 12.

33
18. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

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

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

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

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Szeptembertől nő az állami 
alkalmazottak fizetése

2. old..
ZNO: Ukrajnában 23 ezer végzős 
nem ismeri az ukrán nyelvet

2. old.
Továbbra is a banán a 
legolcsóbb gyümölcs

2. old.
Az ukránok közel fele ellenzi 
a távoktatást

 3. old.

A szobanövények is 
szenvedhetnek napégést

4. old.

2 ezer dollárra emelkedett 
minden polgár adóssága

3. old.
Az ukránok 42%-a kap 200 
dollárnyi fizetést

3. old.
Mikor érett a görögdinnye? 
Melyiket kerüljük?

4. old.

6. oldal

10. oldal

Csokis süti 
meggymártással

Csokis süti 
meggymártással
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FEJFEDŐ 2 4

KÁLIUM K

BALZSAM VERBUM

I

MAKKAI 
SÁNDOR-

IDÉZET

MENY-
ASSZONY

KOLLOID 
HALMAZ-
ÁLLAPOT

ZEUSZ 
ALKOTTA 
ÁRNY-NŐ

VOLT 
MŰSOR-

VEZETŐ A 
VIVA TV-BEN 

(ESZTER)

KÁPOLNÁ-
JÁRÓL 

ISMERT VASI 
KÖZSÉG

LENMAG!
HOSSZABB 

IDEIG EHETŐ

HEKDARAB!

ERDEI 
FANYAR 

GYÜMÖLCS

PÉKTERMÉK 
KÜLSŐ 
RÉSZE

VILÁGBAJ-
NOK PÓLÓS 

(KATA)

KŐDARAB!

SZŰK KIS 
UTCA

LATIN 
ÜDVÖZLÉGY

A KÖZELI

SKÓT 
FÉRFINÉV

TÁVOLABBIT

DÉL-AFRIKAI 
FOLYÓ

LENGYEL 
SCI-FI ÍRÓ

SPIELBERG 
ŰRLÉNYE

KADMOSZ 
LÁNYA

STAN PÁRJA

ÚJSÁGÍRÓ, 
BIRKÓZÓ 
(HUGÓ)

BAKKHÁNS-
NŐ

GYAKORI 
KÖRET

OMSZK 
FOLYÓJA

SZENEGÁLI 
LABDARÚGÓ 

(SADIO)

BUZOG A VÍZ

A TADZS 
MAHAL 

VÁROSA

LANTÁN

BELSŐ 
ÉRTÉK!

ELMÉLETI 
ORVOS-

TUDOMÁNYI 
KÖZPONT

HANGOSSÁG 
EGYSÉGE

BUDA NÉMET 
NEVE

PETROV 
SZERZŐ-
TÁRSA

RÁDIUM

PRESSER 
ZENEKARA

JÉZUS KE-
RESZTJÉT 
SEGÍTENI 

VIVŐ FÉRFI
ÉJFÉL!

EGYNEMŰEN 
LIHEGŐ!

RÓMAI 2

OROSZ ÍRÓ 
(NYIKOLAJ)

GRAMM

LICITÁL

SOMMAG!

BALTI NÉP 
TAGJA

Lekvárfőzés, az 
üveghegyeken túl

Gyorsan elillannak a nyár 
csodái, érdemes belőlük a 
későbbi időre is eltenni. A 
háziasszonyoknak egyetlen 
módszerük volt a téli hónap-
ra is átmenteni a nyári gyü-
mölcsök ízeit: lekvárokban.

8 hatékony gyakorlat körte alakra
A legtöbb nő ebbe a tí-
pusba tartozik, a férfiak 
is nehezen állnak ellen 
a kerekebb formáknak 
és szépen ívelő csípő-
nek, ugyanakkor sokak-
nak okoz gondot, ho-
gyan tehetnék feszeseb-
bé a legnehezebben for-
málható testrészeket.Tar ÉvikeTar Évike

HoroszkópHoroszkóp

Műholdas TV-műsor
Augusztus 17 ‒ 23.

Még több rejtvény!Még több rejtvény!


