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Lezajlott a VIII. Buzánszky
Jenő Labdarúgó Kupa

Középpontban a család
Ideiglenes szoborpark Beregszászban

T

alán nincs messze az
idő, amikor az évente megrendezésre kerülő
Kárpátaljai Szobrásztábor bekerül a kárpátaljai
magyar értéktár kiemelkedő kulturális kincsei
közé. Már most is meg-

érdemelné, mivel az eddigi szobrásztáborok hozadéka 44 magas színvonalú alkotás, amelyeket
a régió 32 településén helyeztek el.
Folytatás a 2. oldalon

Kárpátaljai Magyarok Nagyasszonya-szobrot kap Visk

I

lyen még nem volt
Beregszászon! Vasárnap délután a
város központjában, a
művelődési ház előtt,
hacsak néhány órára is, szoborpark létesült. Ugyanis itt ke-

A szobor makettje.
Fotó: Mankovits Tamás

Részletek a 3. oldalon
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rült kiállításra az a hét
alkotás, amelyeket a
Makkosjánosiban megtartott VII. Kárpátaljai Szobrásztábor művészei készítettek agyagból, kőből, acéllemezekből. A szobrásztábor

zárórendezvényén a Kárpátaljai Magyar Drámai
Színház művészei az alkalomhoz illő nagyszerű
pantomimjátékot mutattak be.
A 2014 óta megtartott
kárpátaljai szobrásztáborok

Zene, tánc, kézműveskedés
A Beregvidéki Népzenei és Néptáncszakkör megnyitóján

résztvevői mindig egy fontos gondolat mentén készítik el alkotásaikat. Idén,
nem véletlenül, a család
került a művészek figyelmének középpontjába.
Folytatás a 3. oldalon

I

smét gyermekzsivajtól és zeneszótól hangos ezen a héten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola udvara: a „Géniusz” Jótékonysági Alapítvány
szervezésében kezdetét
vette a Beregvidéki Népzenei és Néptáncszakkör.
A megnyitón Váradi
Natália, az alapítvány
irodaigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy
a koronavírus miatt
kialakult helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy az évek óta
igen népszerű táborokat megszervezzék, de
hetek óta azon dolgoznak, hogy a gyerekek
mégse maradjanak táborélmény nélkül, így
a programokat szakköri foglalkozások keretében valósítják meg.
Folytatás az 5. oldalon
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Híreink
Fehérorosz elnökválasztás

Kisplasztikai kiállítás a beregszászi konzulátuson

Bővülő helyi értéktár

Elejét lásd az 1. oldalon
A Makkosjánosiban augusztus 3–16. között zajló VII. Kárpátaljai Szobrásztábor kísérőrendezvényeként a szimpóziumon
résztvevő művészek kisplasztikáiból az elmúlt héten Magyarország Beregszászi Konzulátusán nyílt kiállítás.
Megnyitó beszédében Szilágyi Mátyás főkonzul emlékez-

tetett rá, hogy a szobrásztábor
immár egy hat éve zajló program, amelynek legfőbb célja a
magyar identitás és kultúra propagálása, valamint maradandó
köztéri alkotások létrehozása és
elhelyezése Kárpátalja különböző településein. A projekt megálmodóinak céljai között szerepel a határon átnyúló és egymást
segítő kulturális projektek létrehozása, a felállított szobrokkal a turisták vonzása, így a falusi turizmus fejlesztése, s egy

új nemzetközi turisztikai útvonal
létrehozása.
A kultúra összeköt bennünket,
hangsúlyozta köszöntőjében Oleg
Kocjuba, a megyei állami közigazgatás elnökének első helyettese.
Matl Péter beszámolt róla,
hogy idén sikerült néhány új színt
hozni a tábor életébe. Újdonság
például, hogy a szobrok egy része
acélból és kerámiából készül. Továbbá megvalósulóban van a Kár-

pátaljai Szoborút nagyszabású terv
is, hisz a mintegy 30 kilométeres
utat megtéve az érdeklődők felkereshetik és megtekinthetik a kárpátaljai falvak központjában a korábbi szobortáborokban készült alkotások többségét. Az elnök beszámolt róla, hogy a Makkosjánosiban
készült alkotások beregvidéki falvakban kerülnek elhelyezésre.
A kiállítást Szarvadi Beáta
nagyszőlősi tanár hegedűjátéka
tette igazán meghitté.

-ardai-

Árvízkárosultakon segít az
Ökumenikus Segélyszervezet NyugatUkrajnában

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tartós élelmiszer- és higiéniás csomagok osztásával segíti a Nyugat-Ukrajnát sújtó villámárvíz károsultjait. A júniusi heves esőzések következtében
Ukrajna öt megyéjében több mint
tízezer otthon sérült meg, utak

váltak járhatatlanná és hidak
semmisültek meg. A súlyos károkkal járó árvízi helyzet enyhítésére
a Hungary Helps Ügynökség 10
millió forint értékben nyújtott támogatást, melyet a segélyszervezet segélycsomagok összeállítására és az érintett lakossághoz történő eljuttatására fordított.
A több kilogramm tartós élelmiszert és higiéniai termékeket tartalmazó csomagokat a segélyszervezet helyi képviseletének munkatársai állították össze. Az ös�-

szesen 1100 csomag kiosztása
augusztus 13-án kezdődött IvanoFrankovszkban, majd a következő
napon Csernyivci megyében folytatódott a környező járásokban. A
csomagok szétosztása az árvízkárosultak számára a Segélyszervezet helyi partnere, az MGC „Eta-

lon” és az érintett önkormányzatok munkatársaival közösen zajlott.
A koronavírus-járvány következményei sokakat már eleve nehéz helyzetben értek, azonban a régiót sújtó árvíz rengeteg családot
sodort teljesen kilátástalan helyzetbe. A kivételesen nehéz körülmények közepette különösen jelentős, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet által koordinált projekt keretében 1100 család részesülhetett gyorssegélyben.

Kis Boáz sajtóreferens

Az ukrán elnök a helyzet
békés rendezését sürgette

Ukrajna számára az a fontos, hogy a fehéroroszok békés és demokratikus kivezető utat találjanak a társadalmi-politikai konfliktusból – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Facebook
internetes közösségi oldalon közzétett bejegyzésében, reagálva a
szomszédos országban a hétvégén tartott elnökválasztás nyomán
kirobbant ellenzéki tiltakozásokra.
Az ukrán államfő szavai szerint Fehéroroszország Ukrajnának mindig is „jó barátja és partnere” volt. Mint fogalmazott, fontos, hogy békés és demokratikus
kiutat találjanak a mostani konfliktusból annak érdekében, hogy
az ország demokratikus, gazdaságilag erős és független állam legyen a jövőben.
Rámutatott arra, hogy a
fehéroroszországi ellenzéki tiltakozó megmozdulások során
őrizetbe vett ukrán állampolgárok közül hármat a fehérorosz
hatóságok ukrán közbenjárásra már elengedtek, még egy őrizetbe vett ügyében pedig folyamatban vannak a tárgyalások.
Zelenszkij hangsúlyozta: a jogellenesen őrizetbe vett ukrán emberjogvédők és újságírók nem
sértették meg Fehéroroszország
törvényeit, csak olyan helyen
tartózkodtak, ahol megbízható

információkat akartak szerezni a
helyszínen az ott zajló eseményekről, hogy kommentálják azokat a

közvélemény számára. „Most már
teljesen biztonságban vannak. Ukrajna tudja, hogyan kell megvédeni állampolgárait, és mindig megteszi ezt. Mindazonáltal sürgetjük
fehérorosz kollégáinkat, hogy ka-

tegorikusan tartózkodjanak az
illegális fogvatartásoktól és erőszakos cselekedetektől” – tette hozzá. Kérte az ukránokat,
hogy lehetőleg ne utazzanak
Fehéroroszországba, amíg a
helyzet nem válik biztonságossá.
Eközben Kijevben pénteken
újabb demonstrációt tartottak
Fehéroroszország kijevi nagykövetsége előtt a fehérorosz ellenzékkel rokonszenvező ukránok
és magukat fehérorosz politikai
menekülteknek nevezők – jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség. Követelték Aljakszandr
Lukasenka elnöktől, hogy szüntesse be az erőszak alkalmazását országában az ellenzéki tün-

tetők ellen. A kijevi demonstráción jelképesen meggyújtottak
néhány színes füstgránátot, de
az akció rendbontás nélkül, békésen zajlott le.

MTI

Lukasenka: amíg engem meg nem ölnek,
nem lesz másik választás

Fehéroroszországban új elnökválasztást csak egy új alkotmány elfogadását követően
fognak tartani – jelentette ki
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a minszki traktor-,
illetve autógyárban (MZKT)
mondott beszédében, amelyet
a Belarusz-24 televízió közvetített.
„Új alkotmányt kell elfogadnunk, ahogy azt ti is akartátok.
Népszavazáson kell elfogadni,
mert az előző alkotmányt is referendumon fogadtuk el, s ha akarjátok, ennek alapján lehet elnök-, parlamenti és helyhatósági
választásoka tartani” – hangoztatta Lukasenka, akit a Ria Novosztyi
orosz hírügynökség idézett.
Mint mondta, az ország új
alaptörvényének a kidolgozása már folyik. Lukasenka szerint
két változatot már elutasított azzal az indokkal, hogy azok szövege csak kevéssé tér el a jelenleg hatályostól. Ismételten hangsúlyozta, hogy kész megosztani
a hatalmat, de nem az utca nyo-

mására. A vitatott körülmények között hatodszorra újraválasztott fehérorosz elnök a nap folyamán viszont még úgy fogalmazott: „Volt
már egy választás, és amíg engem
meg nem ölnek, nem lesz másik”.
Andrej Dmitrijev, a Mondj Igazat elnevezésű társadalmi szervezet
társelnöke, volt elnökjelölt a parlament rendkívüli ülésének összehívását szorgalmazta új választások
kitűzése céljából. „Új választások,
a fogva tartottak szabadon engedése, a békés állampolgárokkal szembeni erőszakos incidensek kivizsgálása, béke a városok utcáin és
tartózkodás az erőszaktól ” – ös�szegezte követeléseit a politikus.
A fehérorosz ellenzék felhívására számtalan üzemben és az állami televízió épülete előtt kezdődött tiltakozás a vitatott elnökválasztási eredmény, Lukasenka újraválasztása ellen. A TASZSZ orosz
hírügynökség helyszíni beszámolója szerint az állami rádió és televíziós társaság több dolgozója is
megerősítette, hogy kétszáz kollégájuk csatlakozott a tiltakozók-

Jövőre változhat a ZNO
ukránból és matematikából

Jövőre megjelenhet az önálló
(azaz irodalom nélküli) ukrán nyelv teszt a külső független értékelés vizsgatárgyai
között, s változások képzelhetők el a matematikatesztet illetően is – jelentette a zn.ua
Valerij Bojkóra, az Ukrán
Oktatásminőség-értékelési
Központ megbízott igazgatójára való hivatkozással.
A tervek szerint a természettudományi szakokra való

jelentkezéshez a jelenlegi ukrán
nyelv és irodalom helyett jövőre ukrán nyelv tesztet követelhetnek meg. A humán szakokra készülők esetében a tesztben meghagynák a feladatokat irodalomból. Ez egyben azt is jelentheti,
hogy a 2021. évi felvételi eljárásban érvénytelennek bizonyulhat az idén ukrán nyelvből és irodalomból szerzett szertifikát, mivel változni fog a vizsga lebonyolítási rendje. Elképzelhető azon-

hoz. A tájékoztatás szerint a médiavállalat vezetése nem támogatja a tüntetőket. Időközben a
Beltelekom fehérorosz távközlési vállalat közölte, hogy az
internet-hozzáféréssel kapcsolatban hétfőn reggel felmerült problémákat műszaki zavar okozta, és ezt már sikerült elhárítani.
Hétfőn Minszk több kerületéből is arra panaszkodtak, hogy elérhetetlenné vált a
mobilinternet, és nem működnek
a VPN virtuális magánhálózatokon keresztül folytatott távhívások sem. Az internetszolgáltatás
az augusztus 9-i elnökválasztás óta akadozik, Lukasenka
azt állítja, ez külföldi hackerek
kibertámadásainak tudható be.
Fehéroroszországban egy
hete folyamatosak a tüntetések.
A tiltakozók szerint Aljakszandr
Lukasenka elnök elcsalta az augusztus 9-én tartott elnökválasztást, amelyen a hivatalos adatok
szerint a voksok 80,1 százalékát kapta.

hirado.hu

ban, hogy úgy döntenek az illetékesek, a természettudományi és matematika szakokra jelentkezők egyaránt jelentkezhetnek a 2021-ben ukrán nyelvből szerzett szertifikáttal és a
2017–2020-ban kiadott ukrán
nyelv és irodalom szertifikáttal
– idézi Bojkót a zn.ua.
Ami a matematikatesztet illeti, annyi változhat,
hogy az állami összegző
attesztáció feladatai eltérőek lehetnek a humán tárgyakat és a matematikát emelt
óraszámban tanuló osztályok
végzősei számára – jelezte a
megbízott igazgató.

zn.ua/Kárpátalja
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Közösség
Ideiglenes szoborpark Beregszászban

Középpontban a család

Elejét lásd az 1. oldalon
Oleg Kocjuba, a Megyei Állami Közigazgatás elnökének helyettese megnyitó beszédében arról szólt, hogy a szépség, amely
a világ megváltására hivatott, itt
születik meg a szemünk láttára,

s a befogadása azért is olyan felemelően izgalmas.
Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke arra emlékeztetett, hogy a kulturális szövetség a kezdetektől fogva támogatja a szobrásztáborok megrendezését. Örvendetes, hogy
idén a család tematikája került
a középpontba, mivel azt mostanság igen sokfelől és sokféleképpen támadják. Az elnök
meggyőződéssel vallotta, hogy
az itt látható nagyszerű alkotások településeink díszévé válnak, s fontos szerepet töltenek
majd be az ott lakók szépér-

zékének kialakításában csakúgy,
mint a helységek turisztikai vonzerejének növelésében. Babják
Zoltán, Beregszász polgármestere annak az örömének adott hangot, hogy ha óvatosan is, újra beindul a kulturális élet Beregszászon. Erdei Péter, Magyarország

Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy az általa képviselt intézmény számos kulturális jellegű kezdeményezés elindítója, így legutóbb helyet adott a
szobortábor kísérőrendezvényének, a szimpóziumon résztvevő
művészek kisplasztikái kiállításának. A beregvidékiek vendégszeretete, valamint a termálfürdők
és a borospincék mellett a vidékre
jellemző kulturális sokszínűség is
hatalmas vonzerővel bír.
Kuzma Borisz, az Ukrajnai
Képzőművészeti Szövetség megyei
tagozatának elnöke a következőket

Kárpátaljai Magyarok Nagyasszonya-szobrot kap Visk

A Bethlen Gábor Alapítvány
kuratóriuma az elmúlt két
évtized során sok-sok hézagpótló emlékjelállító akcióban
vett részt, illetve támogatott.
A trianoni békediktátum centenáriumára tervezett emlékjelprogramjának része lesz a
Viskre tervezett Kárpátaljai
Magyarok Nagyasszonya-szobor. Erről Bakos István kurátor tájékoztat a gondola.
hu portálon, illetve olvashatunk a Kárpátalja, szeretlek
facebook-oldalon.
„A BGA kuratóriuma határo-

zata alapján felállított előkészítő bizottság – a közösség illetékes magyar vezetőinek szándékát, indokait
is méltányolva – támogatja Matl Péter, Kopriva Attila és Erfán Ferenc a
Révész Imre Társaság alkotóművészei javaslatát… A szoborállítás folyamata 2020 Nagyboldogasszony
napjától – a keresztény-keresztyén egyházközösségek, a község,
a támogatók összefogásával – kezdődjék el, s lehetőleg egy év múlva, 2021. augusztus 15-re, békében
valósuljon meg. Alapelvünk, hogy
a szoborállítás főszervezője a kedvezményezett-befogadó – a szobrot

Zelenszkij három béremelést
tervez másfél év alatt

Volodimir Zelenszkij elnök azzal a kéréssel fordult Dmitro
Razumkovhoz, a Legfelső Tanács elnökéhez, hogy hívja ös�sze a Legfelső Tanács rendkívüli ülését augusztus 25-ére,
a képviselőket pedig felszólította, hogy támogassák a minimálbér növelését célzó törvényjavaslatot – jelentette az
Ekonomicsna Pravda az államfő sajtószolgálata nyomán.
„Biztos vagyok abban, hogy
a képviselők megszavazzák az
elnöki törvényjavaslatot, amely
5000 hrivnyára emeli a minimálbért. Aztán következni fog a program második szakasza: a 6000

hrivnyára növelése 2021-től. És 2021
során lesz egy harmadik rész – 6,5
ezer hrivnyára növeljük a minimálbért. Ez az igazán civilizált ukrajnai
életszínvonal felé tett néhány lépés.
A karantén továbbra is folytatódik,
de egy komoly szünet után, amikor
sem a vállalatok, sem az egyéni vállalkozók, és sok állami tulajdonban
lévő vállalkozás sem dolgozott több
mint két hónapon át, most nagyon
fontos támogatni egy kissé az embereket” – fogalmazott az elnök.
Zelenszkij szerint a minimálbér
növelése után emelkedni fog a költségvetési szférában dolgozók, a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók,
a szociális munkások bére, miután fi-

hangsúlyozta: a képzőművészek
támogatása a mostani rendkívüli helyzetben nagyon lényeges,
mivel jól tudjuk, hogy nem csak
kenyérrel él az ember. Hogy lehetőséget teremtsünk a lelki feltöltődésre ezekben a nem kön�nyű időkben, az nagyon lényeges dolog.
Kulin Ágnes, a Révész Imre
Társaság elnöke rámutatott: aki
végigkísérte a szobortáborban
folyó munkát – márpedig ezt
a világháló segítségével sokan
megtették –, egy izgalmas folyamatnak volt a szemtanúja.
Annak, hogy egy kupac agyagból, egy kőtömbből, illetve néhány acéllemezből miként születik meg egy izgalmas műalkotás, a csoda, amely mélyen
megérinti az emberek lelkét.
Matl Péter, a szobortábor megálmodója és elindítója, a Pro
Arte Munkács civil szervezet
elnöke a mostani kiállítást Beregszász ismert képzőművésze, Horváth Anna emlékének
ajánlotta. Matl Árpád, a szobortábor vezetője arról a határokon átívelő – Lembergtől
Lengyelországon, Szlovákián,
Kárpátalján és a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén áthaladó szoborútról beszélt, amelynek kiépítése ugyan
már elkezdődött, ám még hos�szú évek kitartó munkája kell
hozzá, hogy az kiteljesedjék.
Az itt felállított szobrok a léleknek nyújtanak majd táplálékot, hangsúlyozta Matl Árpád.
Az idei szobortáborban készült hét alkotás közül egy Beregszászon a járási kórház kertjében, valamint Makkosjánosi,
Nagybakta, Macsola, Tisza
csoma, Nagymuzsaly és Gut
község központjában kerül felállításra.
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Fekete Valéria álmában sem gondolta, hogy manikűrös lesz

„Ebben a szakmában ki
tudok teljesedni”

Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Az ember az
élethelyzetei által változik, fejlődik, tanul. Lehet, hogy a korai
terveink között egyáltalán nem szerepelt a mostani foglalkozásunk, talán még csak futólag sem gondoltunk arra, hogy ezen a
területen találhatjuk meg a szakmai kiteljesedésünket. De nem
minden változás rossz. Most értünk meg egy feladatra, most vagyunk jó helyen, jó időben. Fekete Valéria sem gondolta volna,
hogy a manikűr-pedikűr szakma lesz az, ahol kreativitását kiélheti. Ma mégis szívvel-lélekkel végzi hivatását. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem,
jelenleg is itt élek a családommal.
A Beregszászi 2. Számú Középiskolában tanultam, majd részt vettem egy rövid képzésen a Ruhaipari Szakiskolában. Több dologgal foglalkoztam, de az állandóságot szeretem, leghosszabb ideig az akkor még működő Beregszászi Nyomdában dolgoztam.
Négy évvel ezelőtt a férjem felfigyelt egy hirdetésre, ami arról
szólt, hogy a Relax szépségszalonba recepcióst keresnek. Je-

tós legyen. Erre sosem sajnálom az időt.
– Mi az idei manikűr trend?
Mit kérnek többen?
– Ez idényfüggő. Jelenleg a
nyárias, élénk színeket választják többen. Nagyon felkapottak
a gyümölcs- és tenger motívumok. Többen kedvelik az ombre
stílust és a strasszokat. Mindenkinek a saját stílusa határozza
meg azt, hogy éppen milyen formákat szeretne látni a körmein,
valamint, hogy az illető egy alkalomra, egy adott ruhához sze-

lentkeztem és nemsokára a csapat tagja lettem.
– Miért választotta épp a manikűr-pedikűr szakmát? Mi ösztönözte erre?
– Álmomban sem gondoltam
volna, hogy ezzel fogok foglalkozni. A főnökasszonyom és az
egyik kolléganőm ösztönzésére
belevágtam és részt vettem egy
pedikűr tanfolyamon. Megszerettem a szakmát, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha elsajátítanám a kéz- és körömápolás
technikáját is. Mivel időnként félénk és bátortalan voltam, sokat
vívódtam. A sok pozitív visszajelzés hatására úgy érzem, megerősödött az önbizalmam, ami
arra ösztönzött, hogy tovább fejlesszem ismereteimet és további képzéseken vegyek részt. Bő
két éve párhuzamosan dolgozom
kéz- és lábápolóként is.
– Mennyire könnyű vagy nehéz megtanulni ezt a szakmát?
– Úgy gondolom, hogy
minden szakmát nehéz elsajátítani. Ez sem volt kön�nyű. Azt vallom, hogy fontos folyamatosan fejleszteni
a tudást. Kezdetben nekem is
voltak félelmeim. Aggódtam,
hogy tetszik-e a munkám, elégedettek-e a vendégek. Ez számomra nagyon fontos. Ahogy
az is, hogy az eredmény tar-

retné igazítani körmeinek színeit,
vagy, hogy ez a mindennapokban
bármilyen szetthez megfeleljen.
– Csak nők, esetleg férfiak
is választják ezt a szolgáltatást?
– Vendégeim nagy része
hölgy, de vannak férfiak is. Ők
leginkább pedikűrre jelentkeznek. Úgy tapasztalom, hogy talán a férfiak picit szégyenlősebbek e téren.
– Mit jelent személy szerint
önnek a munkája?
– Nagyon szeretem csinálni.
Nemcsak munkaként tekintek
rá, hanem hobbiként is. Szabadidőmben mindig új mintákat tanulok, gyakorlok, hogy aztán minél tökéletesebben tudjam elkészíteni azokat. Mint említettem,
sosem gondoltam volna, hogy
valaha ezzel fogok foglalkozni, de úgy érzem, hogy itt a helyem, ebben a szakmában ki tudok teljesedni.
– Milyen jövőbeli tervei vannak?
– Természetesen szeretnék
talpon maradni. Bízom abban,
hogy tanulással és kitartással sok
elégedett vendéget tudhatok magaménak. Bízom abban is, hogy a
Jóisten segítségével sikerül megvalósítani mindezt.
– Mi pedig sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!

Kovács Elemér

„örök megőrzésre” átvevő – Visk
magyar közössége. Tulajdonosai
a magyar keresztény egyházak.
Őket – a magyar szolidaritás jegyében – társszervezőként támogatja a lelki-szellemi befogadást
elősegítő, a közadakozást, illetve
közalapítványi pályázatot és támogatást kérő-szervező Kárpátaljai Magyarok Nagyasszonya
Szoborbizottság (KMNSZ). Bízunk abban, hogy a Tisza-menti,
határszéli Visk nagyközség – köszönhetően Kárpátalja vallási, etnikai és közéleti állapotát tükröző lakossága Mária-tiszteletének,
magyar karakterű fogadókészségének – Matl Péter szobrászművész alkotásának méltó otthona
lesz; s ahol áldásos hatása érvényesülni fog” – olvasható a közleményben.

-kósa-

zetésüket a minimálbérhez kötött
egységes tarifaháló alapján számítják ki. Országunkban jelenleg 4723
hrivnya a minimálkereset összege.
De milyen következményekkel jár majd az emelés?
Minden vállalkozó havonta fizeti az egységes szociális járulékot
(JESZV). Tehát függetlenül attól,
hogy volt-e bevétele az adott hónapban a vállalkozóknak, ezt a járulékot
köteles befizetni, írja a karpat.in.ua.
A minimálbér emelésével ennek ös�szege is emelkedik: szeptembertől a
jelenlegi 1039 hrivnya helyett már
1100-at, 2021-ben 1320, majd pedig 1430 hrivnyát kell majd fizetni.
Az üzleti tevékenységet végző személyek közül már többen is
kifejezték nemtetszésüket a helyzettel kapcsolatban, elmondásuk
szerint a mostani válság alatt a
minimálbér emelése azzal jár
majd, hogy több cég is visszatér
a „borítékos” fizetéskiadáshoz.

Kurmay Anita
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Bízzál az Úrban!

„Ne indulj haragra a gonoszok
miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak,
mint a zöld növények. Bízzál
az Úrban, és tégy jót, akkor az
országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj
az Úrban, és megadja szíved
kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”
(Zsolt 37,1–6)
Minden napra akad valami,
amiért bosszankodnunk kellene, mert a gonosznak mindig
sikerül ügyesen álcáznia magát. Valószínű, ez legtöbbünknél így van, de Isten számon
tart, és nem feledkezik meg rólad. Mielőtt újra kitörnél, vagy
éppen letörnél az igazságtalanságok, bosszúságok miatt, várj
egy kicsit, próbálj megnyugodni, lecsillapodni. Észre sem veszed, mennyire felőröl a bos�szankodás. Vigyázz, mert a harag nagyon rossz tanácsadó! A
gondolataidat, a szívedet szorítja a harag. Feldarabol, felőröl a bosszankodás állapota.
Inkább nézz körül és emlékezz,
mennyi jóval áldott meg Isten!
A legfőbb jót, a békességet Jézusban kaptad, és ezt akarja elrabolni a Sátán, amikor irritál,
ingerel, hogy bosszankodj. De
neked kincs van a birtokodban,
boldognak kell lenned! Jézus
békességet adott.
A világhírű rock gitáros és
énekes, Jimi Hendrix híres volt
erkölcstelen, parázna életéről,
a kábítószer rabja volt, és előadás közben a közönség előtt
éktelenkedett és malackodott.
1970-ben egy nagy koncert végén a közönség előtt a földhöz
verte és széttörte a drága gitárját, miközben a Keresem a békességet című dalt játszotta. A
közönség őrjöngő éljenzésbe és
tapsba kezdett. Ebben az esztelen, felcsigázott hangulatban,
amikor a közönség már-már az
eszét vesztette a vad rockzene hatására, Jimi Hendrix egyszer csak térdre zuhant és némán várt. Végül a közönség is
elnémult és kíváncsian leste,
mi lesz most. Végül a térdeplő,
szerencsétlen sztár törte meg a
csendet, és ezt mondta: „Ha valaki tudja, hogy mi az igazi békesség, szeretnék beszélni vele
a színfalak mögött”. De egyetlen ember sem mozdult, senki
nem jelentkezett a tömegből,
hogy tudná a választ. Néhány
nap múlva az újságok nagybetűvel hirdették, hogy Jimi Hendrix
kábítószer túladagolásban meghalt...
Te ismered az igazi békességet? Ha igen, akkor mi okod van
a mérgelődésre, zúgolódásra, mi-

ért bosszankodnál? Miért nem
tudsz inkább gyönyörködni Isten ajándékaiban, miért nem nyílik ajkad a magasztalásra és hálára? Mert sok-sok igazságtalanság, jogtalanság ért? Bizonyosan
így van, de engedd át a jogodat
és az igazadat Istennek. Ő megígérte, hogy nem hagy magadra,
fel fogja hozni a te igazad napját.
Igaz, ezt nehéz kivárni. Mi nem
ismerjük Isten óráját és időbeosztását, nem ismerjük a tervét sem.
Mi csak sürgetjük Istent, zúgolódunk, morgolódunk, lázadozunk
és bosszankodunk. S közben elveszítjük a nagy kincset, amit
ingyen kaptunk – a békességet.
Kicsorbul az életünk, megsérülünk. Nem a rosszat akaró, nem
az ellenség teszi ezt velünk – mi
magunk tesszük ezt magunkkal.
Mi lenne, ha az Úrra mernéd bízni a te igazságodat, mi
lenne, ha Tőle kérnéd a jogodat? Idő kérdése csupán, hogy
a gonosz legyőzettessen, várj!
Merd Istenre bízni az életedet,
a jogodat és az igazságodat! Ne
hadakozz fölöslegesen! Jézust
leköpték, korbáccsal megverték, keresztre feszítették. Igazságtalanul és jogtalanul, mert
sem a római, sem a zsidó törvények szerint nem volt halálra méltó. S mégis, mit tett Jézus
a kereszten? Ő, a megalázott,
a meggyalázott, a haláltusát
vívó Isten Fia könyörög Atyjának: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit
cselekszenek!” Kicsoda neked
Jézus? Megváltód? Szabadítód? Ha igen, akkor fogadd el
az Ige üzenetét: „Bízzál az Úrban! Gyönyörködjél az Úrban,
és megadja neked szíved kéréseit!” Mert abban a pillanatban,
amikor végiggondolod, hogy
Istenben gyönyörködni mit jelent, rájössz, hogy bosszankodva nem lehet gyönyörködni. Márpedig olyan sok minden
van körülötted, amiért hálát adhatnál, és amiben gyönyörködhetnél! Majd akkor találsz békességet, ha nem a saját elképzeléseidet akarod minden áron
megvalósítani, hanem bizalommal odaadod terveidet, reményedet is az Úr kezébe.
Hányszor bosszankodtam az
elvetemült emberek miatt! Bocsáss meg, Istenem! Most már
fáj, hogy nem mindig tudtam a
veszteségeimet könnyen elfogadni. Köszönöm, hogy teljes
öröm van Tenálad. Köszönöm,
hogy szívem békességét is Benned találtam meg. Köszönöm
a Te türelmes szeretetedet. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Dicsőség
Neked! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

Szociális dizájn, avagy az európai hatalmi formációk és az
európai társadalmak szerződési alapja

A szociális és a dizájn fogalma a gyakorlati használatban egymástól teljesen különböző jelentésterületet takar (a „szociális” asszociációja valami negatív: rászoruló, szűkölködő, széles társadalmi réteg; a „dizájn” asszociációja valami pozitív: jólét, luxus, szűk társadalmi réteg). Pedig azon hatalom által formált társadalmak lettek vonzóak és fejlődőek a 20. században (pl.: Németország, Olaszország, Hollandia, Franciaország, Svédország), ahol ezt a két fogalom ötvözését kiterjedt valóságában (és nem csak szánalmas szükségként, vagy rosszabb: utánzatként; pl.: 20. századi kelet-európai
városi életviszonyok) meg tudták valósítani: a lakhatásban, a közlekedésben, az életvitel követési lehetőségben (divat, munkarend,
szabadidő stb.).
A szociális dizájn gyakorla- sok szerint és hasonlóan emelkedő
ta, amikor az ember életkörül- életminőségben él, ami kiszorítja a
ménye és élettere, egyszerre igé- feszültséget és a szétfeszítést okonyesen funkcionális és igényesen zó irigységet). Ezért a tömegekre
esztétikus. Például a megvalósítá- épült hatalmi rendszer a demokrási formák: az art deco (főleg a ké- cia bármely irányultsága számára
sői változat) és a bauhaus az épí- létfontosságú, a szociális dizájn fo-

tészetben (a megcélzottan értékteremtői rétegek tömegei számára
elérhetővé tett lakásépítéseknél is,
a megfelelő komfortfokozattal), a
nyitott és a zárt közlekedési és közösségi terek és lakóközösségformák városrendezésben lüktető kialakításával, a saját gépjármű általánossá válása a mobilizációban
(a motorkerékpárok és a személyautók elterjedése).
A szociális dizájn kialakításának a célja egy
közösségi otthontér kialakítása, amelyben megelégedettség van, és amelyet
a használói magukénak
tartanak. A megcélzottjai: a társadalom számára értékteremtésre vállalkozó legszélesebb tömegek. A mechanizmusa: a
társadalomszervező hatalom és a polgár közötti értékteremtésre alapuló szerződés (amennyiben a polgár a hatalom
által meghatározott formában és módon értéket
termel, akkor a hatalom,
a szociális dizájn otthonkeretét biztosítja a számára; pl.:
az 20. század ’50-es éveitől Németországban és Hollandiában,
a ’60-as éveitől Olaszországban
e szerződés kiterjedt formát öltött a mindenki számára elérhető szép és komfortos lakhatási
és mobilizációs lehetőségekben;
míg a keleti blokkban, leginkább
a kádári „gulyás kommunizmus”
volt ennek valami (nyugat felé
kacsintva:) keser- (kelet felé kacsintva:) édes megnyilvánulása). A szociális dizájn következménye: a tömegek megelégedése és a rendszerrel szembeni lojalitása (apolitikus és lázadástól
mentes közhangulat), a tömegek
egyre fokozódó hatalomhoz való
kötődése (a hatalom, a legalapvetőbb életjelenségeket is áthatja),
a társadalom homogenizálódása
(mindenki hasonló mechanizmu-

vel a fejlődés leállása), elvész
az önfenntartás technikájának
tudása (ezzel a társadalmi egységek képtelenek lesznek önállóságra és csak egy bármilyen
hatalommal való szerződésben
tudnak létezni). Tehát a szerződésbe beépítve, meg kell tartani a kockázati tényezőt, mint
fejlesztő és önállóságra serkentő motivációt.
Az európai társadalmaknak,
bármelyik európai hatalmi térségben, identitástényezőjévé
vált a hatalommal való valamilyen szerződés (ezt az elmúlt
kétszáz évben az önmaguk nélkülözhetetlenségét megszilárdítani akaró hatalmak több-kevesebb következetességgel és brutalitással, de
Európában mindenütt kialakították). Tehát a jelen
helyzetben az az európai
hatalom maradhat csak
meg (függetlenül annak
méretétől, korától, ideológiájától), amely képes
a szociális dizájn valamilyen (helyileg és a belátható kapcsolatrendszerben is) elfogadható
formáját megvalósítani
(pl.: komfortos és esztétikus lakhatás, szabadságot biztosító személyi
Illusztráció. A felújított Perényi- mobilitás, kiszámítható
kúria Beregardóban és a jóléten túl, tartalékot
is megengedő bérezés).
Ennek a legszélesebb allyamatos (!) megvalósítása. Amely kotó rétegeket érintő szociális
előrehaladottan úgy a hatalmi, mint dizájnnak a jelen formációit és
a társadalmi formációját tekintve technikáit meg lehet fogalmazönjáróvá válhat: a társadalom felé ni és találni (pl.: gazdaságos és
egyre szükségesebbé teszi a szoci- környezetbarát technológiával
ális dizájnt megvalósító hatalmat, és fenntarthatósággal készülő
míg a hatalom felé egyre inkább ki- lakóterületek; haladó, olcsó és
szolgáltatja a szociális dizájn képé- adminisztrációt minimalizáló
re formálódó és azt otthonának is- mobilitás; minimális és a polgár
merő társadalmat. Ehhez önjáróvá számára is érthetően és érezhe-

Illusztráció. A felújított
Perényi-kúria Beregardóban
váláshoz mindössze 1+1 generáció szükséges (1 mint kialakító +
1 mint megszilárdító). Ezért fontos – úgy a hatalom, mint a társadalom részéről – a szociális dizájn
határait jól ismerni (azt meddig lehet alkalmazni). Ugyanis, ha az
egy általános jóléti létben megtestesülve terjed el: elsorvad a fejlődést mozgató motiváció és leáll a
fejlődés (ugyanis a tömegek, ha
megvan a külső kódok által kialakított igények szintje (itt: szép és
jó lakás bérlési lehetősége, kocsi,
kevés felelősséggel és a kiadásokat biztosan fedező juttatással járó
munka, szabadság és utazás), akkor
hajlamos a további lelki, szellemi
és anyagi fejlődési lehetőségről lemondani és megrekedni (megjegyzés: most egy magyarországi átlag
munkás ezt a szintet elérheti, ezért
veszélyes a motiváció elvesztésé-

tően elfogadható adminisztratív
terhek; környezeti harmóniát és
adottságokat, ideológiai trendeket és ellenpólusokat, jövőbeni
irányokat és képeket figyelembe vevő innovációk; értékalapú
közösségszervezés).
A helyben folyó jelen adminisztrációs átalakítás alkalmat
adhat arra a hatalom helyi megnyilvánulásának, hogy a bármilyen mértékű erőforrásaira alapozva stratégiát készítsen hatalmi és társadalmi identitás kapcsolat tárgyában. Ezen identitásában és szerkezetében formálódó helyi kerethatalomnak
(amennyiben hosszú távú felelősségben fel akarja vállalni a
maga és a közösség létét) most
társadalmi kulcsfogalma kell (!),
hogy legyen a szociális dizájn.

Radvánszky Ferenc
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Közösség
A Beregvidéki Népzenei és Néptáncszakkör megnyitóján

Zene, tánc, kézműveskedés
Elejét lásd az 1. oldalon

Váradi Natália arra biztatta a
gyerekeket, hogy minél több
dalt, táncot ismerjenek meg népzenei és néptánckincsünkből, tanulják, műveljék, szeressék azt,
s majd adják tovább másoknak
is, hisz hagyományaink úgy tartanak meg bennünket, ha azokat

őrizzük, ápoljuk és továbbadjuk.
– Tíz évvel ezelőtt Beregi
Népzenei és Néptánctáborként
indult a programunk, de aztán
annyi jelentkező volt, hogy kinőttük annak keretét – több mint
százan szerettek volna részt venni, ennyi gyerekkel egy helyszínen viszont nem tudtunk foglalkozni –, így három évvel ezelőtt
kettéválasztottuk beregvidékire
és ungvidékire – nyilatkozta lapunknak Váradi Natália. – Idén
sajnos csak nappali, szakköri
foglalkozásokat tarthatunk, de
így is igyekszünk minél tartal-

masabban megszervezni a programot. A résztvevők öt napon keresztül ismerkednek a magyar népzene,
néptánc gyöngyszemeivel, s gyakorolják azokat. A népzene, a néptánc – nemzeti kincsünk. A mi feladatunk nem csak őrizni, ápolni,
hanem a gyerekeken keresztül továbbadni újabb és újabb generációknak. Hiszem, hogy az a gyermek,

aki ismeri hagyományait, szokásait, jobban ragaszkodik szülőföldjéhez. Mi táborainkkal, szakköreinkkel is szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy neveltjeinknek mély
gyökereik legyenek, megismerjék,
megszeressék népi örökségünket, s
majd továbbadják azt az utánuk következőknek. Bízom benne, hogy
ezek közül a gyerekek közül majd
lesznek, akik annyira megszeretik a
népzenét, a néptáncot, hogy később
majd profi szinten művelik azt, hisz
programunk egyik célja az utánpótlás kinevelése is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Magyar

Zupkó József emléktorna
Beregszászban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén hetedik alkalommal
rendezte meg a Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát.
Az augusztus 14-én megtartott tornának a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház sportpályája adott otthont.
A jelenlévőket Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója köszöntötte. „Nagyon
örülünk annak, hogy a járvány

ni, hanem attól, hogy elveszítjük
a lehetőséget, hogy mi lehessünk
a legjobbak”.
Az eseményt megtisztelte je-

miatt bevezetett karantén ellenére is megtarthatjuk a Zupkó
József emléktornát. Sajnos az
idei évben a határon túli csapatok nem vehetnek részt a versenyen, de reméljük, hogy jövőre újult erővel látogatnak el
hozzánk” – mondta. Hozzátette: „Nem a vereségtől kell fél-

lenlétével Beregszász díszpolgára, Hecko Lobova- Nyina egykori
kézilabdázó, az 1976-os Montreáli
Olimpia bajnoka, az 1982-es Budapesti Világbajnokság aranyérmese, Greba Anna, a Szovjetunió
és az ukrajnai kézilabda válogatott
csapatának egykori tagja, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
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Kormánynak a támogatásért, a
kollégáknak pedig az áldozatos
és kitartó munkáért.
– Hogyan zajlanak a foglalkozások? – kérdeztük Kepics
Andzselika szakmai referenst.
– Ezúttal harminc fiatallal
öt csoportban foglalkozunk. A
hangszeres oktatás Kovács Sándor és a BorzsaVári népzenei
együttes vezetésével zajlik, a táncokat Beregszászi Boglárka, a
Nyíregyházi Szakgimnázium diákja, Rádik Krisztián, a Kígyósi
Szederinda néptáncegyüttes vezetője, Bak Dávid, a Beregszászi Rezeda Folkműhely
tánctanára oktatja, a népi
játékokkal Szilágyi László és felesége, Gabriella vezetésével ismerkedhetnek, kézműveskedni
Mester-Baksa Andreával
lehet, énekelni meg velem
fognak a gyerekek. A hét
zárásaként majd egy koncert keretében mutatjuk
be a szülőknek is, hogy
mit tanultunk az itt töltött
idő alatt.
– Az elmúlt héten zajlott az ungvidéki szakkör.
Mi a tapasztalat?
– Úgy érzem, fantasztikus volt ez a hét, a gyerekek nagyon jól érezték
magukat. Igaz, hogy hiányzott nekik az ottalvós tábor
hangulata, az esti közös éneklés, de ennek is nagyon örültek,
hogy végre közösségben lehetnek. S örülök annak, hogy a szülők is nagyon érdeklődőek voltak. A záró alkalmon már együtt
énekelt mindenki. Hiszem, hogy
ezek az alkalmak olyan élményeket nyújtanak, amelyekre
mindig szívesen emlékeznek
majd a gyerekek, illetve indíttatást kapnak a hagyományaink
ápolására is.
– Úgy legyen!

Beszélgetés Veres Sándor vállalkozóval

Egy ilyen autóalkatrészbolt
tulajdonosa Veres Sándor is, aki
szenvedélyesen rajong a gépkocsikért, és maga is szereti bütykölgetni járművét. A beregszászi autótulajdonosok jól ismerték
eddigi üzletét, amely a régi buszmegálló környékén, a szerb pékség melletti gumiszerviz területén
volt. Nemrég gondolt egy merészet, és üzletét átköltöztette. Ma
már a Bethlen Gábor utcán található boltjában várja vásárlóit.
Vele beszélgettünk kezdetekről,
kihívásokról.
– Hogyan indult a vállalkozása?
– Az autók és a szerelésük
iránti vonzalmam még gyermek-

– Egyfajta emberismeret is
szükséges hozzá.
– Ez így igaz. Bármilyen szolgáltatói szférában kell egy kis
emberismeret, egy kis kommunikációs készség. Emellett elengedhetetlen, hogy az illető jól ismerje a szakmáját. Egy autóalkatrész üzletben tudnunk kell a kocsik felépítését, milyen alkatrész
hol helyezkedik el, mihez csatlakozik, hogy a megfelelő hozzávalót adhassuk oda a vásárlónak.
– Hogy érzi, mitől lett sikeres?
– Mint említettem, mindig is
szerettem a kocsikat, szerettem
bütykölgetni is őket. És úgy gondolom, hogy a szakértelem sokat

Főiskola tanára, Vizáver Árpád, a Rákóczi Főiskola tanára
és edzője, a rendezvény szakmai felelőse.
A versenyre három kategóriában – általános és középiskolás
fiúcsapat, általános és középiskolás lánycsapat, sportiskolák – lehetett nevezni. Minden csapat a
NIKÉ Sportegyesület Magyar
Sportakadémia finanszírozásával
egy 3 darab futball labdát tartalmazó ajándékcsomagot kapott,
1800 hrivnya értékben.
A fiúcsapatoknál a Beregszászi Sportiskola győzött, az ezüstérmet pedig a Jánosi Középiskola vihette haza. A legjobb kapus
Filon Ruszlán (Jánosi Középiskola) lett, Dub László (Jánosi Középiskola) a legjobb góllövő címet vihette haza. A legjobb
játékos pedig Kocsis Gergő (Beregszászi Sportiskola) lett.
A lánycsapatoknál aranyérmet szerzett az Ungvári Sportiskola 1. csapata. A második helyen a Técsői Sportiskola végzett,
bronzérmet kapott a Beregszászi
Sportiskola, a negyedik helyezett
pedig az Ungvári Sportiskola 2.
csapata lett.
A legjobb játékos Sobej
Daniella (Técsői Sportiskola)
lett. Takács Eszter (Técsői Sportiskola) a legjobb kapus címet vihette haza, míg a legjobb góllövő Kolinicsenko Arina (Ungvári
Sportiskola) lett.
Az egyenként húsz perces
játékidő alatt izgalmas cselezéseket, passzokat, valamint páratlan szép gólokat láthattunk. A
közönség vastapssal jutalmazta
a meccseket.

koromban kezdődött. Otthon is
mindig besegítettem, ha szükség
volt rá. Főként nagybátyámmal
dolgoztam együtt. Ő tanított meg
az alapokra. Iskolás éveim után
autószereléssel is foglalkoztam.
Szerintem ez egy nagyon izgalmas szakma, és sok sikerélmény
érhet benne. Majd jött egy lehetőség, hogy a gumiszerviz üzletében elárusítóként dolgozhattam. 2011-ben pedig családi támogatásra úgy döntöttem, hogy
szeretném átvenni a bolt irányítását, és már mint vállalkozó folytatni tovább.
– Milyen kínálattal várja vásárlóit?
– Az évek során sokat fejlesztettem, bővítettem a kínálatot, és
ma már az autóalkatrészek széles palettája megtalálható nálam.
Olyan ukrajnai és oroszországi gépkocsi márkákhoz, mint a
Lada, a Tavria, a Daewoo kínálok
kellékeket, akár felújításról, akár
autóápolásról legyen szó.
– Akadtak-e nehézségek kezdetben?
- Minden kezdet nehéz – szokták mondani. Bele kell rázódni az
embernek, ki kell alakítani egy
vásárlói kört. Nekem e téren szerencsém volt, mivel, mint említettem, korábban is a boltban dolgoztam, mikor átvettem az üzletet, már volt egy klientúra, akik
vásároltak nálunk. Persze a kínálat bővítése, a beszerzés, a jó minőségű alkatrészek megrendelése nem egyszerű feladat, de úgy
gondolom, sikeresen vettem az
akadályokat. És természetesen a
kiszolgálásra is oda kell figyelni,
hogy az eladó jól tudjon kommunikálni a vevővel.

számít egy ilyen ágazatban. Nem
csupán vásárlók térnek be hozzám, hanem olyanok is, akik éppen csak tanácsot kérnek. Elromlott az autójuk, mi lehet a gond,
én mit gondolok róla. Így kialakul
egy ismeretségi viszony, amely
több mint eladó és vevő egyszerű kapcsolata. Talán ezért is szeretnek nálam vásárolni.
– Gondolt-e arra, hogy más
országban próbál szerencsét?
– Ez a gondolat nálunk nem
merült fel. Úgy vélem, hogy a
család sokkal fontosabb, nem
tudom elképzelni, hogy távol legyek tőlük. Voltak nehéz időszakaink, nem tagadom, de mindig
próbáltuk úgy alakítani a dolgainkat, hogy itthon együtt legyünk.
– Egy vállalkozás fejlesztést,
bővítést kíván. A soron következő fejlesztése egy új üzlethelyiség lett. Meséljen erről.
– Természetesen mindig fejlesztettünk, bővítettünk valamit.
A kínálatot próbáltuk megújítani, egyes daraboknak több fajtáját
készleten tartani, hogy a vásárlók
mindig megtalálják azt, amit éppen szeretnének. A régi helyiséget kilenc évig béreltem a tulajdonostól. Nagyon jó lehetőség volt
ez, de mindig is szerettem volna
egy saját üzletet. Nemrég adódott
rá egy esély, hogy ezt meg is valósítsuk. A családom mindenben
támogat, az ő segítségük visz tovább. És úgy látom, hogy a fiamat
is egyre jobban érdekli ez a szakma, ami nagy büszkeséggel tölt el.
Így egy családi vállalkozássá nőheti ki magát az álmom.
– Mi pedig sok sikert kívánunk a további munkájához!

Családban még a nehéz is
könnyebb

Kezdetben személyszállításra lovaskocsit használtak az emberek,
majd ahogy fejlődött a világ, úgy alakult át a szállító jármű is.
A lovakat és egyéb igavonó állatokat felváltotta az autó. Az autó
nemcsak meggyorsította, de át is alakította az utcai közlekedést.
Ma pedig már elképzelhetetlennek tartjuk, hogy kisebb utazásokra, munkába járáshoz ne saját kocsit használjunk. A minden
napos használat során óhatatlanul is elromolhat valami féltve
őrzött járgányunkon. Ilyenkor pedig nem tehetünk mást, mint
hogy felkeresünk egy autóalkatrész-kereskedést, ahol orvosolni
tudják problémáinkat.

Kovács Erzsébet

-nitta-

Kurmay Anita
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Marad a dobronyi termelői kistérség egyeduralma

Fűszerpaprika a fóliaházból

Bő két évtizeddel ezelőtt még úgy tűnt, hogy véget ér a dobronyi
kistérségnek a fűszerpaprika termesztése és értékesítése terén jóval korábban megszerzett egyeduralma. Mert az ezredfordulón
nagyon sokan gondolták úgy, hogy a családi szükségletet fedező
évi másfél-két kilónyi édesnemest egyedül is meg tudják termelni.
Mármint a többi konyhai alapanyaggal egyetemben.
Aztán kiderült, hogy bár a hozammal és a frissen leszedett termék minőségével nincs különösebb gond, viszont a szárítás már
feladta a leckét. Általában sem a
napon, az eresz alatt történő, sem
a konyhai tűzhely fölött való szárítás nem sikerül százszázalékos-

ra. Többeknek azzal is szembesülni kellett, hogy nem mindegyik
terménydaráló alkalmas finom
őrlemény elkészítésére. Így aztán
néhány év alatt helyreállt a világ
rendje, ami esetünkben azt jelentette, hogy bármennyire is nagy
volt a többi településen az igyekezet, továbbra is a két Dobrony
termelői uralják a terepet. Pedig
idő közben történt valami egészen

70-80 hrivnyáért kínáltuk – emlékezik vissza az akkori helyzetre
a Nagydobronyban élő, immáron
a 75. életévét taposó Balogh Margit. – Mindenki ragaszkodott a fűszernövény termesztéséhez, pedig

ul rendszeresen szükséges locsolni. Emellett a legtöbben legalább
hétszer megkapálják az ültetvényt,
mire hozzá láthatnak a beérett csövek letörésének. Aztán következik a napon való szárítás, most

így már alig volt rajta némi haszon.
Két évvel ezelőtt ezért is emelkedett
a piros arany ára a duplájára.
– Jó, jó, de mit szól ehhez a vásárló, aki az ilyen meredek ugrásokat nem tolerálja, különösen akkor
nem, ha az ő zsebére megy a játék?
– A legtöbben közülük hamar
belátták, hogy ez a reális ár – hangzik a magyarázat. – Más választásuk amúgy sem volt, mivel közben a két Dobronyban csökkent a
megtermelt paprika mennyisége.
Ez azzal magyarázható, hogy például mértékható becslések szerint
Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községéből a koronavírus okozta
karantén előtt átlagosan egy időben
ezren dolgoztak külföldön.
– Jól értem, hogy aki a külhoni munkavállalás mellett döntött,
az nem fog paprikát termeszteni?
– Úgy bizony, hisz a növény
állandó gondozást igényel. Példá-

már nem felfűzve, hanem hosszú
necchálóban, ami folytatódik a fűtött szárítókban. A gázzal vagy fával fűtött szárító Nagydobronyban
ugyanúgy a portán álló épületegyüttes szerves részét képezi, mint máshol a kamra, a fásszín vagy a garázs.
– Úgy hallom, közben változott a termesztéstechnológia is. A
Nagydobrony címerét is ékesítő növény bekerült a fóliaházba.
– Ez már egyértelműen a mind
inkább szélsőségesebbé váló időjárás következménye – veszi át a szót
a meny, Balogh Nikoletta. – Gondoljunk bele, csak az idei esztendő milyen nehézségekkel állította szembe a termelőket! Áprilisban például szinte csapadék nélkül kellett átvészelniük a rendkívüli körülményt
a szabadföldi növényeknek, amellett, hogy közel húsz fagyos éjszakát számoltunk össze. Ezt a kettős
stresszhatást csak a kifejezetten hi-

rendkívüli. A Kárpátaljára rendszeresen látogató ukrán turisták közül
egyre többen gondolták úgy, hogy
nem csupán az itt-tartózkodásuk során akarnak bográcsgulyást enni, hanem az igencsak megkedvelt egytálételt otthon ők maguk is el szeretnék
készíteni. Hogy ezt megtehessék, ah-

hoz bizony szükség van a piros őrleményre. Az itt nyaraló hágón túli
vendégek közül egyre többen kezdtek el vásárolni a legmagyarabb fűszernövényből, s ezt a jó szokásukat
mindmáig megtartották.
A termelők állták a rohamot,
méghozzá úgy, hogy közben árat
sem emeltek.
– Három-négy évvel ezelőtt a
piros paprika kilóját itt helyben

Lezajlott a VIII. Buzánszky
Jenő Labdarúgó Kupa

Augusztus 12-én nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében. A mérkőzéseket két
helyszínen, a Beregszászi 4.
számú Kossuth Lajos Középiskola és a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház sportpályáján tartották.

érdemes felnézni, érdemes életútját példaként magunk elé állítanunk. A verseny célja a futball
népszerűsítése, az ifjú futballtehetségek felkutatása” – hangsúlyozta. Vizáver Árpád, a rendezvény szakmai felelőse szintén
sok sikert kívánt a versenyzőknek, majd ismertette a mérkőzések szabályait.
Minden csapat a NIKÉ Sport-

A kupára három kategóriában – általános iskolás fiúk, középiskolás fiúk, lánycsapat – lehetett jelentkezni. Ez idő alatt
14 csapat nyújtotta be jelentkezését.
A jelenlévőket Váradi Natália, a „GENIUS” Alapítvány
irodaigazgatója köszöntötte.
„Számunkra nagyon fontos
a mai esemény, hiszen sikerül a karantén ellenére is megrendezni. Buzánszky Jenő egy
olyan személyiség volt, akire

egyesület Magyar Sportakadémia
finanszírozásával egy 3 darab futball labdát tartalmazó ajándékcsomagot kapott, 1800 hrivnya
értékben.
Az általános iskolás fiúk kategóriájában a Vári FC vihette el
a győzelemért járó kupát. A középiskolás fiúknál a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola csapata lett aranyérmes. A
lánycsapat kategória győztese a
Beregvidéki ISE lett.

Kurmay Anita

A talajtakarás előnyei

A talajtakarás – mulcsozás –
kedvező körülményeket teremt a talajélet számára. Sza
bályozza a talaj hőháztartását,
védelmet nyújt a túlzott
felmelegedés és az erős fagyok
ellen. A takaróréteg csökkenti a párolgást, megtartja és fokozatosan adja át a talajnak a
harmatot és az esőt. Nagy esőzéskor megóvja a földet az eliszaposodástól, a terület hamarabb járhatóvá válik. Az
elkorhadt mulcs pótolja a talaj tápanyagainak egy részét,
megakadályozza a gyomosodást. Alatta felélénkül a talajélet, felszaporodnak a hasznos
mikroorganizmusok és a giliszták. A kedvező körülmények
között a talajbaktériumok
hatékonyabban munkálkodnak, a talajban nő a felvehető
nitrogén-, foszfor-, kálium- és
egyéb ásványianyag-tartalom,
több szén-dioxid keletkezik.
A mulcsozott, tápdús talajban élő növények életfeltételei
igen kedvezőek. A frissen ültetett palánták gyorsabban erednek
és fejlődnek, a növények erősebbek, a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben ellenállóbbak
lesznek, csökken a növényvédelmi munka. A takart felületen
termelt zöldség és gyümölcs kevésbé szennyeződik, piacosabb.
Nem ajánlott azonban a talajtakarás rosszul szellőző, nehéz, hideg, kötött agyagtalajokon, valamint mélyfekvésű, időnként vízzel borított, vagy pangóvizes területeken.
Takarásra a természetes vagy
a komposztált állapotú növényi
eredetű anyagokat javasoljuk.
Megengedett a színezetlen papír

is, ami előbb-utóbb belekorhad a talajba. Tiltott azonban a PVC-fólia,
és mindenféle peszticiddel szen�nyezett anyag.
● Legértékesebb takaróanyag a
széna, a levágott gyep. Fonnyasztott vagy szárított állapotban használjuk, mert vastagabb rétegben a
nyers fű könnyen penészedik.
● A szalmák közül gyorsan
bomlik a zabszalma, amelynek
szén-nitrogén aránya is kedvező. Az
árpaszalmát hegyes toklászai miatt
a csigák elkerülik, és a búzaszalma
lebomlási ideje is hosszabb.
● A kukoricaszárat és -csutkát
csak aprítva használjuk. Szénben
gazdag, ezért keverjünk közé nitrogénben dús anyagokat, azaz szecskázott borsó- vagy csillagfürtszalmát, hajdinahüvelyt, érett trágyát
vagy komposztot, esetleg – drága
megoldásként – szárított, aprított
lucernaszénát. Körülbelül tíz centi
méter vastag rétegben terítsük szét.
● A félig érett komposzt a leg
jobb minőségű takaró, bőven ad tápanyagokat a talajnak. Öt centiméter
vastagon takarjunk vele.
● A forgácsot, a fűrészport, a
fakérget 3-5 cm-es vastagságban
szórjuk ki, de főként csak az utakra,
mert sok csersavat tartalmaznak és
visszafogják a növények fejlődését.
Ezek az anyagok ugyancsak nitrogén-kiegészítésre szorulnak.
● Az avart és a lombot feltétle
nül aprítsuk, különben levegőtlen
réteget képez a talaj felszínén és
bomlása is lassúbb.
A takaróanyag a talajok pHjának kismértékű változtatására is
alkalmas. Lúgos hatású (alkalikus)
mulcsanyag: a gyümölcsfák, az
akác, a vadgesztenye, valamint a
dió és a bodza levele (ez utóbbi kettő jó egérriasztó). Kerti hulladékok

degtűrő kultúrák viselik el komolyabb károsodás nélkül. A fűszerpaprika szerencsére ekkor még
a palántanevelő fóliák biztonságot adó közegében nevelkedett,
s majd csak a hónaposretek, illetve az újburgonya felszedése,
a hajtatóközeg kitakarítása és talajának gondos előkészítése után
került kiültetésre. Megfigyeltük, a
májusban kihelyezett paprikapalánta sokkal jobban terem, mint
azok a társaik, amelyek később
kerülnek végleges helyükre.
– Elképzelhető-e az, hogy a
dobronyi termelői kistérségben
működő családi gazdaságok többsége egyszer csak búcsút int a pirospaprikának, mondván, most
már foglalkozzanak vele mások?
– Még jóval a híres magyarországi paprikakrém, a Piros arany
fantázianévvel piacra dobott termék megjelenése előtt az itteniek
már használták ezt a jelzőt. Legfőképpen azért, mivel valóban akkor aranytartalékot jelentett. Megőrölve, nejlonzsákba bekötve eláll
még két évig is, úgy, hogy közben
semmit nem veszít a minőségéből.
Nem áll fenn az a kényszerhelyzet, hogy minél hamarabb értékesíteni kell, mint például a hónapos
retket, a zöldhagymát vagy az újburgonyát. A gazda az őrleményt
akkor teszi pénzzé, amikor jónak
látja, illetve, amikor kedvezően
alakulnak a termék számára a piaci viszonyok. Például decemberben, a disznóölések időszakában.
Nagydobronyban a korábbi években, évtizedekben számtalan esetben előfordult már, hogy az érintett család a lakodalmi kiadások
nagy részét a piros arany eladásából fedezte. Remélem, így marad
ez még sokáig.

Eszenyi Gábor

közül a bükköny, a borsó, a bab
és a burgonya szára.
Savas hatású talajtakarók a
fűkaszálék, a fekálkomposzt, az
alom, a mezei zsurló, a platán-,
a tölgy-, a cseresznyelomb, a
fenyőtű, a hagymahéj és a gyü
mölcstörköly.
Házikerti körülmények között illetve úgyszólván valamennyi kertikonyhai hulladékot alkalmassá tehetjük a talajtakarásra. A lekaszált füvet szárítsuk, a nagyobb leveleket, szárakat (káposztafélék, sárgarépa,
tök, hagyma, virágfélék hulladéka), ágakat – ahogy a komposztkészítéshez is – daraboljuk. Minden felesleges – másként szemétre kerülő – zöld anyagot felhasználhatunk, még a virágzás előtt
kihúzott gyomokat is.
Tápanyagdús takaróréteget
ad a szárított csalán, a zsurló,
a fekete nadálytő, a ricinus és a
páfrányfélék.
Gyógymulcs a fokhagyma, a
csalán, a büdöske, a körömvirág,
a sarkantyúka, a vöröshagyma és
a torma szárából készített takaró.
Az utakra hosszabb idő
alatt lebomló mulcsot tegyünk,
fűrészport, háncsdarabokat, forgácsot, aprított szalmát, fás részek nyesedékét, tőzeget.
Az utóbbi években gyakran takarják a talajt műanyag
fóliákkal. Ezek valóban megakadályozzák a gyomosodást,
és a talaj nedvességtartalmának
elpárolgását, de a talajélet élénkítését nem segítik, nem gazdagítják a talaj tápanyagtartalmát
és többnyire nem bomlanak el,
azaz szennyezik a környezetet.
Mindamellett drágák is. Miért
használunk műanyagot, ha gazdaságunkban természetes anyag
is rendelkezésre áll?

Bodnár István
kertészmérnök, Nagybakta

Gazdaoldal

Vetőmagcsávázás – kötelező
eljárás

Újból szeretnék visszatérni eh- kalászfuzáriumot is. De különöhez a témához, tudva, hogy ez sen, amit mindenki észre tud vena kérdés évről évre felmerül, ni, ez az üszkösödés. Ezt mindenki
felismeri a vetésben. Aramert nem minden tertás előtt az egész kalász
melő – aki saját vefekete és egy por alakú
tőmagját használja a
massza, tehát nincs benvetéshez – végzi el ezt
ne mag. Ezektől a betegaz eljárást. Ennek két
ségektől csak úgy tudoka van. Az első, hogy
juk megvédeni a növéa kedves termelők ninnyeket, hogy a vetőmacsenek teljesen tisztágot speciális gombaölő
ban annak a jelentőséTel.: 2-41-74
(csávázó) vegyszerekkel
gével, hogy mit is ad a
vetőmag csávázása. Legelőször ledolgozzuk.
Azért én is úgy ajánlanám minis, amit mindenkinek tudni kellene, a világ minden országában, den kedves termelőnek, hogy csak
és nálunk, Ukrajnában is, a ter- fémzárolt, jó minőségű magot vesmelők csak kimondottan magas senek. Nálunk, Kárpátalján, a vetőminőségű csávázott vetőmagot magok árusításával az Eridon cég
használnak. A vetőmag-árusító foglalkozik, székhelye Munkács
nagy cégek csak csávázott ma- (elérhető tel.: 0503865835). Itt meg
got hoznak forgalomba, egyszó- lehet vásárolni több fajta búzát, árval ez kötelező. Felmerül a kér- pát és más kultúrákat is. A cég garantálja a vetőmag magas minősédés: miért?
Legelőször is tudnunk kell, gi mutatóit. Nem kell megijedni a
hogy sok veszélyes betegség, magas áraktól, jó vetőmagot csak
például: a fuzáriumgombák drágábban lehet vásárolni.
De azok a gazdák, akik otthon
okozta betegségek, beleértve a

A paprika biológiai növényvédelme a hajtatásban (2.)

Az előző cikkünk folytatásaként ebben a cikkben a paprika kártevő elleni biológiai növényvédelmét szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Mint
azt az 1. részben is jeleztük, a
hajtatott paprika biológiai növényvédelmében az
igazi áttörést a nyugati virágtripsz elleni
biológiai védekezés
bevezetése jelentette.
Kártevők elleni
védekezés. A hajtatott paprika kártevők
elleni biológiai védekezésének az alapját a
tripsz elleni ragadozók betelepítése jelenti. A védekezést már jóval a kiültetés és a hasznos szervezetek betelepítése előtt meg
kell kezdeni. Fontos a fóliaházak
gyom- és kártevőmentesítése.
Ügyeljünk arra, hogy a kiültetett palánták tripsz és egyéb kártevőktől mentesek legyenek, vagyis „tiszta lappal” tudjuk indítani a szezonunkat. A tripszek jelenlétére, előrejelzésére a vizuális megfigyelés mellett, ragadós
színcsapdákat alkalmazhatunk.
Ha tripszfertőzést tapasztalunk,
akkor mindenképpen javasolt
vegyszeres növényvédő szeres
kezelések beiktatása még az első
betelepítések előtt. A ragadozók
betelepítését az első virágok nyílása után kezdhetjük meg. A védekezés során egy ragadozó atka
(Amblyseiulus cucumeris, vagy
Amblyseiulus montdarensis) és
egy ragadozó poloskafajt (Orius
laevigatus) együttesen alkalmazzunk. Az Orius laevigatus ragadozó poloskák a tripsz minden
alakját képesek pusztítani. Ezek
a ragadozók a föld feletti zöld növényzeten kutatják fel és pusztítják el áldozataikat, ezért kiegészítésként társíthatunk hozzájuk egy másik ragadozó atkafajt
(Hypoaspis miles), amely a talaj
felső rétegében minden nála kisebb ízeltlábút – tripszlárvákat,
fiatal kifejlett egyedeket, tőzeglégy lárvákat, szaprofita atkákat, fonálférgeket, gyakorlatilag
bármilyen lágy testű, apró élő-

lényt – elfogyasztanak. Ettől a pillanattól számítva a tripsz elleni biológiai növényvédelmünk nagyvonalakban megoldott.
A levéltetvek elleni védekezésnél elsősorba fürkészdarazsakat (Aphidius colemani) vethetünk be. Ez a fürkészdarázs parazitálja (mumifikálja) a legtöbb, mintegy 40 levéltetű fajt.
A ragadozó ízeltlábúak közül alkalmazhatunk még katicabogarat (Adalia bipunctata)
tartalmazó készítményt.
Ez egy falánk ragadozó, minden mozgó alakja számtalan levéltetű fajt elfogyaszt. A levéltetvek elleni biológiai védekezés sikeréhez a vegyes táplálkozású Macrolophus pygmeus is hozzájárulhat, mivel ez a ragadozó poloska a tripszeken és a levéltetveken kívül az üvegházi molytetveket is erőszeretettel fogyasztja. A
molytetvek a paprikában nem okoznak nagy kártételt, mégis sok esetben indokolt lehet az ellenük való
védekezés is. Ilyenkor az Encarsia
formosa fűrkészdarazsakkal kön�nyen és gyorsan megszabadulhatunk
tőlük. A hajtatott paprikánál levéltetvek elleni védekezésnél is alkalmazhatóak banknövények. Mivel a
levéltetvek jobban kedvelik a paradicsomot, mint a paprikát, így az ő
esetükben néhány paradicsomtő beültetésével odavonzzuk a levéltetveket, és ezeken a paradicsomtöveken
végezhetünk el szelektív kezeléseket, vagy helyezhetünk ki nagyobb
számú ragadozókat.
A paprika takácsatka elleni védelme más kertészeti kultúrákkal
ellentétben a legkönnyebben megoldható feladat. A kártevő megjelenése előtt megelőző jelleggel telepíthetünk Ambyseiulis californicus
ragadozó atkát, ez a ragadozó 5-6
hétig is képes prédaállat nélkül
fennmaradni. Az első atkák észlelésekor kezdhetjük a Phytoseiulus
persimilis ragadozó atkák telepítését a kialakult gócpontokra. A
Phytoseiulusok szaporodását és a
védekezés sikerét nagyban elősegíti a számukra optimális 60-70%-os

saját vetőmagot akarnak használni, nem nagy területen, akkor otthoni körülmények között is el lehet végezni a vetőmag csávázását. Legelőször is, a vetőmagnak
használt búzát vagy más kultúrát
jól átpucolják speciális gépeken,
hogy tiszta, gyomnövényektől
megszabadított vetőmagot kapjunk. Legegyszerűbb a csávázást
elvégezni (otthon) betonkeverőben. Ha helyesen végezzük, akkor minőségesen tudjuk csávázni. Az ehhez legalább 7-10 nappal végezzük el vetés előtt. A
csávázáshoz használt vegyszereket (csávázószerek) meg lehet vásárolni a gazdaboltokban.
Raxil – ez a legolcsóbb és legelterjedtebb. 10 liter vízhez 0,2
liter szükséges egy tonna vetőmag csávázáshoz. Azok a termelők, akik még nem végezték el a
biotrágyák használatát, nem késő
elvégezni vetés előtt is. Ne felejtsük el azonnal bedolgozni a talajba. A biotrágya használata most
csak akkor ajánlatos, ha szeptember, legkésőbb október elejéig elvetjük az őszieket.
Telefonszámom nem változott: 0975166318 és 0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

páratartalom. Mindezek ellenére
erős atkanyomás esetén szükségünk lehet némi szelektív atkaölő szerek használatára, ilyenkor nyújthat segítséget az új
bifenozát hatóanyag tartalmú
(Floramite 240 sc) a ragadozó
atkákat kímélő biológiai készítmény. A szerrel szembeni rezisztencia elkerülése végett egy tenyészidőszak alatt a kezelések
számát szigorúan csak két alkalomra korlátozzuk. A szer hatására a takácsatkák valamennyi
fejlődési alakja hiperaktívvá válik, táplálkozását beszünteti és
3-4 nap múlva elpusztul. A kártevő atkák közül a szélesatkák,
szamócaatkák, a piros gyümölcsfa-takácsatkák stb. is érzékenyek erre a készítményre.
A bagolylepke kártevők közül a gyapottok bagolylepke a
legveszélyesebb a paprika hajtatásban. A védekezést a bagolylepkék rajzásához kell igazítani. Ennek érdekében érdemes
a fóliaházak köré szexferomon
csapdákat kihelyezni. A saját és
a környékünk csapdáinak eredményeit figyelembe véve kezdjük meg a védekezést. A bagolylepkék ellen a Trihogramm sp.
fürkészdarázs vethető be. Ezek
a parányi ragadozók a bagolylepkék petéjét megparazitálva
(saját tojásukat helyezik a kártevő tojásába) csökkentik azok
egyedszámát, majd a petékből
kibújva növelik saját populációikat. A fürkészek munkáját kisegítve, a már kikelt lárvák ellen
a Bacillus thuringiensis, a hasznos szervezetekre veszélytelen
Dipel vagy Stewaerd 30 DF baktériumkészítmények hetes rendszerességgel vethetőek be.
A betelepíteni kívánt ragadozók pontos darabszám meghatározása mindig a fertőzés nagyságától függ. A technológiát mindenhol lehet alkalmazni, csak
megfelelő szakmai háttér és tapasztalat szükséges hozzá. A
megfelelő hatékonyság érdekében érdemes időben felfedezni a
kártevőket és megkezdeni az ellenük való biológiai védekezést.
Az élő szervezetek betelepítésével kiegyenlítődik a megfelelő
biológiai egyensúly a kártevők
és a ragadozók között.

Nagy Csaba falugazdász
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Pályázati felhívás!
Első lépés szociális program

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai
magyar családok jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.
A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
▪ a családi összetételről szóló igazolás;
▪ személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható 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 indoklás arról, hogy miért szeretnének
részt venni a kedvezményes programban;
▪ gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a
facebook oldalunkról: https://www.
facebook.com/ProAgriculturaCarp
atikaJotekonysagiAlapitvany/
A programról részletes tájékoztatást kaphatnak és benyújthatják pályázataikat a falugazdászainknál:
▪ Gál István, Tel.: 0961700744
▪ M o l n á r Á d á m , Te l . :
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. szeptember 1-től fog működni, ha a karantén helyzet engedi. Telefonos
tájékoztatást az irodavezetőtől is kaphatnak a következő elérhetőségeken: 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

Mi okozza a kukorica golyváját?

A takarmány- és a csemegekukorica különböző részeit megtámadó golyvásüszög legfeltűnőbb a csövön, ahol nagyméretű, szivacsos állományú, szürke és sárga kinövéseket hoz létre.
Ha ezek beérnek, akkor szétesnek és belőlük felhőszerű spóratömeg kerül a levegőbe, illetve a talajba.
Megelőzésként csávázott vetőmagot használjunk, a fertőzött töveket pedig távolítsuk el és semmisítsük meg. A golyvás kukoricacső takarmányként se hasznosítható!

Kétnyári virágok – nyár végén is
vethetők

A százszorszép, nefelejcs, árvácska, sárga viola, holdviola vetésének itt az ideje, hogy jövőre gyönyörűen kivirágoztassák a kertet.
Azokat a növényeket nevezzük kétnyáriaknak, amelyek az elvetésük évében csak leveleket fejlesztenek, de termést, virágot csak
a következő évben hoznak. Ilyenek például a káposzta és a répaféle zöldségek, ámde a virágos növények között különösen sok látványos és értékes kétnyári ismert.
Kétnyári a százszorszép, a nefelejcs, az árvácska, a sárga
viola, a szakállas szegfű. Sajnálatos, hogy az egyik legkedvesebb kétnyári virág, a júdáspénz vagy más néven holdviola (Lunaria vulgaris L.) annyira kiszorult a kertekből, hogy
hovatovább ritkaságnak számít. Ennek a magját nyár közepén kellene elvetni; a kikelt növények ősszel megerősödnek,
átvészelik a hideg teleket is és tavasszal 50-60 cm magas száron szép, lilás-kék virágzatot nyitnak. A tüszőtermésük fedőlemezeit eltávolítva láthatjuk meg a középső, fényes, kerek
áttetsző lemezt, rajta a lapos magokkal (júdáspénz!). A tiszafa vagy mahónia bogyós hajtásával kiegészítve pompás, hónapokig friss, téli vázadísz lesz belőle.

Egész nyáron szedhető spenót a
kertben

Az új-zélandi spenót az egyik legkönnyebben termeszthető zöldség, amit érdemes kipróbálnia annak, akinek még sosem volt a
kertjében.
Az új-zélandi spenót (Tetragonia tetragonoides) nem új növény nálunk, de igen kevesen termelik, pedig igen hasznos és
könnyen termeszthető. A tokból kiszóródó magjai kikelnek és
használható növényekké válnak akár emberi közreműködés
nélkül is!
A kertben egy félreeső helyet kell a számára keresni, mert szárai
alaposan behálózzák a környezetüket. Talaj tekintetében nem válogatós, de kedveli a tápanyagokkal jól ellátott földet. Az augusztusban vetett magok kora tavasszal kikelnek és a pozsgás, ízletes leveleket egész nyáron lehet fogyasztani.
A kerti spenót gyorsan felmagzik és a levele ekkor már nem alkalmas fogyasztásra. Az új-zélandi spenót levelei egész nyáron és
ősszel is fogyaszthatók és a szárazságot is eltűrik. Minthogy az elszóródott magjai is kikelnek, úgy tűnik mintha évelő növény lenne,
de nem az, csupán „öntevékenyen szaporodik”.
Az új-zélandi spenót magja nagyon sok helyen kapható, júliusban-augusztusban is vethető, érdemes kipróbálni.
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Heti műsor

Köszöntjük Bertalan nevű olvasóinkat!

Hétfő

Augusztus 24.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Lajos, Patrícia nevű olvasóinkat!

Kedd

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

04:05 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

20:30 Agatha Raisin

04:05 Egy csodálatos
Angol bűnügyi tévéasszony
filmsor.

21:25 Agatha Raisin

Török filmsor.

04:50 Teleshop
Angol bűnügyi tévé05:15 Barátok közt
filmsor.
06:00 Reggeli
22:15 McMafia
09:05 Asztro Klub
Angol tévéfilmsor.
10:05 Teleshop
23:10 Kenó
11:45 Kevin, a minden6ó 23:20 Ne ölj! II

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Kevin, a minden6ó

12:40 A Konyhafőnök 00:20 Don Matteo
14:45 Elif - A
Olasz tévéfilmsor.
szeretet útján
01:25 Hat nővér

12:40 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A
szeretet útján

15:55 Egy csodálatos
asszony

15:55 Egy csodálatos
asszony

Am. vígjátéksor.

Török filmsor.
Török filmsor.

Krimisor.

Sp. romantikus tévéfilmsor.

02:20 Mesterember
02:45 Magyar Krónika

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek
20:10 A Konyhafőnök 05:25 Német nyelvű
22:20 Barátok közt
hírek
22:55 Gyilkos lelkek
05:30 Orosz nyelvű hírek
Am. krimisor.
05:35 Kínai nyelvű hírek
23:55 RTL Híradó 05:55 Öt kontinens
Késő esti kiadás 06:20 Summa
00:30 CSI: Miami
06:40 Család'20
helyszínelők
07:00 EtnoKlub
Am. krimisor.
08:25 Élő népzene
01:30 Autogram
08:50 Élő népzene
02:15 Fókusz
09:25 Jó ebédhez szól
03:25 Amerika legvica nóta
cesebb videói
09:50 Jó ebédhez szól
Am. vígjátéksor.
a nóta
10:20 Útmutató
10:45 Mai hitvallások
11:10 A sokszínű vallás
04:45 Lazíts, Kevin!
11:40 Márciusi mese
Am. vígjáték-sor.
Magyar romanti05:05 Családi Titkok
kus film
06:15 MOKKA
12:50 V4 híradó
06:25 Tények Reggel 13:00 Híradó
06:55 MOKKA
13:20 Roma magazin
08:45 MOKKACINO 13:45 Domovina
09:35 TELESHOP
14:20 Család-barát
10:50 Tények Plusz
válogatás 2019
12:00 Tények Délben 15:20 Balatoni nyár
12:30 Walker, a Texas-i 17:20 Ízőrzők
kopó
17:50 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor. 18:25 Borbás Marcsi
13:30 Doc Martin
szakácskönyve
Angol filmsor.
19:00
Jó ebédhez szól
14:35 Vészhelyzet
a nóta
Mexikóban
19:25 Jó ebédhez szól
Mexikói filmsor.
a nóta
15:40 Kegyetlen város
19:55 Akusztik
Török filmsor.
16:45 Remények földje 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
Török romantikus
21:35 Ridikül
filmsor.
22:35 Dokuzóna
18:00 Tények
23:30 Hagyaték
18:45 Tények Plusz
00:00 Szellem a
19:45 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
palackból...
20:20 Love Bistro
00:35 Hetedhét kaland
22:30 A Piramis
00:40 M2 matricák –
00:15 Magánnyomozók
Gyerekjáték
01:20 Doc Martin
00:50 M2 matricák –
Angol filmsor.
Gyerekjáték
02:20 Elrabolva
00:55 Himnusz
Am.-fr. akció01:00 Híradó
film-sor.
01:20 Angol nyelvű hírek
03:15 Tények Este
01:35 Akusztik
02:35 Márciusi mese
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Roma magazin
07:25 Domovina
08:05 Kalandozások a
világjáró nagypapával
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
terített asztal
13:20 A bolygók világa
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

Magyar romantikus film

03:40 Magyar elsők
03:55 Család-barát
válogatás 2019

04:15 Vívás magazin
04:40 Múlt és Jelen
05:05 Jövünk!
05:35 Atlétika Gyémánt Liga
06:30 Sporthíradó
07:25 Szabadidő
08:00 Labdarúgó
közvetítés
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó
közvetítés
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:25 Vívás magazin
13:55 Labdarúgó
közvetítés
16:00 CSI***-W Nemzet
közi Díjugrató
verseny
17:00 Sporthíradó
19:15 Góóól2
20:15 UEFA Bajnokok
Ligája
22:15 Sporthíradó
22:40 Labdarúgó
közvetítés
00:40 Labdarúgó
közvetítés

Am. vígjátéksor.

Török filmsor.
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
00:35 CSI: Miami
helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 Édesítő
02:15 Fókusz
03:30 Amerika legviccesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 Kívánságpiac
Extra
05:05 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a Texas-i
kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 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
19:45 Mintaapák

Magyar fikciós sor.

20:20 Love Bistro
22:30 A Piramis
00:15 Magánnyomozók
01:20 Doc Martin
Angol filmsor.

02:20 Elrabolva

Am.-fr. akciófilm-sor.

03:15 Tények Este

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:25 Unser Bildschirm
07:55 Kalandozások a
világjáró nagypapával
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
13:20 Parányi szörnyek
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

Augusztus 25.

19:35 Rex felügyelő

Köszöntjük Izsó nevű olvasóinkat!

Szerda

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

20:30 Önök kérték Válogató adások
21:30 Szófia fejedelemasszony

Augusztus 26.
Olasz romantikus
tévéfilmsor.

21:45 A felolvasó

Angol romantikus
dráma

Köszöntjük Gáspár, Mónika nevű olvasóinkat!

Csütörtök

04:05 Egy csodálatos
asszony
23:45 Kenó
Török filmsor.
23:50 Szabadság tér ´89 04:50 Teleshop
00:35 Don Matteo
Orosz történelmi
05:15 Barátok közt
Olasz tévéfilmsor.
filmsor.
06:00 Reggeli
01:30 Hat nővér
22:20 Kenó
09:05 Asztro Klub
Am. vígjátéksor.
Sp. romantikus té22:30 Pietro szigete
10:05 Teleshop
véfilmsor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 12:40 A Konyhafőnök
11:45 Kevin, a minden6ó
14:45
Elif
A
02:20
Új
idők,
új
dalai
23:30 Don Matteo
Am. vígjátéksor.
szeretet útján
02:50 Rúzs és selyem
Olasz tévéfilmsor.
Török filmsor.
03:15 Kárpát-medence 12:40 A Konyhafőnök
00:30 Hat nővér
14:45 Elif - A
Sp. romantikus té- 15:55 Egy csodálatos
03:40 Világ
szeretet útján
asszony
véfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
01:25 Új idők, új dalai
15:55 Egy csodálatos
01:55 Rúzs és selyem 17:05 Barátok közt
asszony
18:00 RTL Híradó –
02:25 Mesterember
05:00 Híradó
Török filmsor.
Esti kiadás
05:15 Angol nyelvű hírek 17:05 Barátok közt
18:50 Fókusz
05:25 Német nyelvű
18:00 RTL Híradó –
20:10 A Konyhafőnök
hírek
Esti kiadás
22:20
Barátok
közt
05:00 Híradó
05:30 Orosz nyelvű hírek 18:50 Fókusz
05:15 Angol nyelvű hírek 23:00 Magnum
05:40
Kínai
nyelvű
hírek
20:10 A Konyhafőnök
Am. akciókrimi-sor.
05:25 Német nyelvű
05:55 Család'20
22:20 Barátok közt
00:10 RTL Híradó hírek
06:15 Élő egyház
23:10 Doktor Murphy
Késő
esti
kiadás
05:35 Orosz nyelvű hírek
06:35 Kárpát-medence
Am. filmsor.
Kavarás
05:40 Kínai nyelvű hírek 00:45 Am.
07:00
EtnoKlub
00:15 RTL Híradó vígjáték
05:55 Esély
08:25
Élő
népzene
Késő esti kiadás
03:05 Fókusz
06:10 Kék bolygó
08:50 Élő népzene
00:50 CSI: Miami
06:35 Magyar gazda
09:50 Jó ebédhez szól
helyszínelők
07:00 EtnoKlub
a nóta
Am. krimisor.
08:15 Élő népzene
10:20
Rome
Reports
02:00 Kalandozó
05:05 Családi Titkok
08:40 Élő népzene
Vatikáni híradó 02:40 Fókusz
06:15 MOKKA
09:10 Jó ebédhez szól 06:25 Tények Reggel 10:45 Így szól az Úr!
a nóta
10:50 Kereszt-Tények
06:55 MOKKA
09:35 Jó ebédhez szól 08:45 MOKKACINO 11:00 Vallás és szabadság
a nóta
11:05 A sokszínű vallás 04:30 Kívánságpiac
09:35 TELESHOP
10:10 Metodista
11:15 Biblia és irodalom
Extra
10:50 Tények Plusz
magazin
12:00 Tények Délben 11:45 Muslicák a liftben 05:05 Családi Titkok
10:35 Evangélikus
Tévéfilm
06:15 MOKKA
12:30 Walker, a Texas-i
riportok
12:50 V4 híradó
06:25 Tények Reggel
kopó
11:15 Lakótelepi
06:55 MOKKA
Am. akciófilm-sor. 13:00 Híradó
mítoszok
13:20 Hrvatska
08:45 MOKKACINO
13:30 Doc Martin
Tévéfilm
Kronika
Angol filmsor.
09:35 TELESHOP
12:50 V4 híradó
13:50
Ecranul
nostru
14:35 Vészhelyzet
10:50 Tények Plusz
13:00 Híradó
14:20 Család-barát
Mexikóban
12:00 Tények Délben
13:20 Srpski ekran
válogatás 2019
Mexikói filmsor.
12:30 Walker, a Texas-i
13:50 Unser Bildschirm 15:40 Kegyetlen város 15:20 Balatoni nyár
kopó
14:20 Család-barát
Török filmsor.
17:20 Ízőrzők
Am. akciófilm-sor.
válogatás 2019
16:45 Remények földje 17:55 Ízőrzők
13:30 Doc Martin
15:20 Balatoni nyár
Török romantikus
18:30 Borbás Marcsi
Angol filmsor.
filmsor.
17:10 Útravaló
szakácskönyve
14:35 Vészhelyzet
18:00 Tények
17:30 Ízőrzők
20:00 Hogy volt?! Mexikóban
18:45 Tények Plusz
17:55 Ízőrzők
Mexikói filmsor.
Válogató adások
19:45
Mintaapák
18:30 Borbás Marcsi
15:40 Kegyetlen város
21:00 Híradó
Magyar
fikciós
sor.
szakácskönyve
Török filmsor.
21:25 V4 híradó
20:20 Love Bistro
20:00 Már egyszer
16:45 Remények földje
21:35 Ridikül
22:30 A Piramis
Török romantikus
tetszett!
22:35 Védőőrizet - Mafilmsor.
00:15 Magánnyomozók
21:00 Híradó
gyar politikai
18:00 Tények
01:20 Doc Martin
21:25 V4 híradó
foglyok náci
Angol filmsor.
18:45 Tények Plusz
21:35 Ridikül
koncentrációs
19:45 Mintaapák
22:35 Pastorale - a Zug- 02:20 Elrabolva
táborokban
Am.-fr. akcióMagyar fikciós sor.
lói Filharmónia
23:30
Hagyaték
film-sor.
20:20 Love Bistro
családi hangver- 03:15 Tények Este
00:00 Szellem a
22:30 A Piramis
senysorozata
palackból...
00:15 Magánnyomozók
23:30 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 01:20 Doc Martin
00:05 Szellem a
00:45 M2 matricák –
Angol filmsor.
palackból...
Gyerekjáték
05:55 Hajnali
02:20 Elrabolva
00:30 Hetedhét kaland
00:55
Himnusz
Am.-fr. akciógondolatok
00:40 M2 matricák – 06:00 Híradó
01:00 Híradó
film-sor.
Gyerekjáték
01:20 Angol nyelvű hírek 03:15 Tények Este
06:30 Nemzeti
00:45 M2 matricák –
01:35 Hogy volt?! Sporthíradó
Gyerekjáték
Válogató adások
06:45 Kenó
00:55 Himnusz
02:30 Muslicák a liftben
06:50 Hrvatska
01:00 Híradó
Tévéfilm
05:55 Hajnali
Kronika
01:20 Angol nyelvű hírek 07:25 Ecranul nostru 03:30 Borbás Marcsi
gondolatok
01:35 Már egyszer
szakácskönyve
06:00 Híradó
07:55 Kalandozások a
tetszett!
06:30 Nemzeti
világjáró nagySporthíradó
papával
06:45 Kenó
08:20 Mámoros szerelem
05:05 Múlt és Jelen
06:55 Rondó
Sp. telenovella
05:35 Vívás magazin 09:10 Mámoros szerelem 05:35 CSI***-W Nem- 07:55 Kalandozások a
06:00 Múlt és Jelen
zetközi Díjugra
Sp. telenovella
világjáró nagy06:30 Sporthíradó
tóverseny
10:00 Balatoni nyár
papával
07:00 Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
08:15 Mámoros szerelem
07:30 Labdarúgó
07:00
Sporthíradó
Sp. telenovella
12:01 Híradó
közvetítés
07:30 Fradi Tv
09:05 Mámoros szerelem
12:35 Nemzeti
09:25 Jövünk!
10:00 Sporthíradó
Sp. telenovella
Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó
10:00 Balatoni nyár
12:50 A világ egy
10:35 Góóól2
közvetítés
12:00 Déli harangszó
terített asztal
11:35 Szabadidő
12:30 Pecatúra
12:01 Híradó
13:20 Csodás Itália 12:05 Rally Európa12:35 Nemzeti
Utazás Olaszor- 13:00 Sporthíradó
bajnokság
Sporthíradó
szágban, a kin- 13:30 UEFA Bajnokok
13:00 Sporthíradó
Ligája magazin 12:50 A világ egy
csek földjén
13:25 Pecatúra
terített asztal
14:15 Sorsok útvesztője 14:25 UEFA Bajnokok
14:00 Labdarúgó
Ligája: Döntő
13:20 Biebrza, az euróTörök tévéfilmsor.
közvetítés
16:25 Fradi Tv
pai Amazonas
15:10 Rex felügyelő
15:55 CSI***-W NemOlasz bűnügyi tévé- 17:00 Sporthíradó
14:15 Sorsok útvesztője
zetközi Díjugra
17:15 CHI – A belső erő
filmsor.
Török tévéfilmsor.
tóverseny
17:45 Felvezető műsor: 15:05 Rex felügyelő
16:00 Don Matteo
17:00 Sporthíradó
Olasz tévéfilmsor.
Labdarúgás
Olasz bűnügyi tévé17:10 Bringasport
filmsor.
17:00 Gasztroangyal 18:00 Labdarúgó
17:35 Vívás magazin 18:00 Híradó
15:55 Don Matteo
közvetítés
Olasz tévéfilmsor.
18:05 Fradi Tv
19:45 Értékelő műsor:
18:25 Nemzeti
17:00 Gasztroangyal
18:35 UEFA Bajnokok
Labdarúgás
Sporthíradó
Ligája magazin 18:45 Fogd a kezem! 20:00 Felvezető műsor: 18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
19:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
Török tévéfilmsor.
Sporthíradó
Labdarúgás
22:20 Értékelő műsor:
19:35 Rex felügyelő
21:50 Értékelő műsor:
18:45 Fogd a kezem!
Olasz bűnügyi tévéLabdarúgás
Török tévéfilmsor.
filmsor.
Labdarúgás
22:45 UEFA Bajnokok
19:35 Rex felügyelő
20:30 Skandináv Lottó
22:30 Sporthíradó
Ligája
Olasz bűnügyi tévé20:40 Hölgyek
22:55 Labdarúgó
00:40 Labdarúgó
filmsor.
paradicsoma
közvetítés
közvetítés
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:45 Kevin, a minden6ó

Augusztus 27.

20:30 Csak színház és
más semmi
21:25 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Őrangyal

Német thriller

00:05 Kenó
00:15 Dédelgetett
kedvenceink

Magyar játékfilm

01:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

02:45 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

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
05:50 Novum
06:15 Summa
06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
10:05 Útravaló
10:25 Isten kezében
10:50 Református
ifjúsági műsor
11:00 Evangélikus
ifjúsági műsor
11:05 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
11:30 Majd belejössz,
Pistám!
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondó
14:15 Család-barát
válogatás 2019
15:15 Balatoni nyár
17:20 Ízőrzők
17:50 Ízőrzők
18:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
20:00 Szenes Iván írta
Andreával
Zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Kilenc hónap
háború
23:35 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 Szenes Iván írta
Andreával
Zenés filmsor.

02:30 Majd belejössz,
Pistám!
Tévéjáték

03:55 Család-barát
válogatás 2019

05:05 Pecatúra
05:30 Jövünk!
06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
09:25 CHI – A belső erő
10:00 Sporthíradó
10:30 Labdarúgó
közvetítés
12:30 Szabadidő
13:00 Sporthíradó
15:25 Jövünk!
16:00 Pecatúra
16:01 Lendület
17:00 Sporthíradó
17:01 Röpte
17:40 Napos Oldal DVTK
18:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
20:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
01:15 CHI – A belső erő
01:40 Lendület
02:05 Röpte

2020.
augusztus 19.

Heti műsor
Köszöntjük Ágoston nevű olvasóinkat!

Péntek

Augusztus 28.

20:30 ATenkes kapitánya

Köszöntjük Beatrix, Erna nevű olvasóinkat!

Szombat

Tévéfilmsor.

21:05 Gyilkosságok
Franciaországban 04:05 Kölyökklub
04:05 Egy csodálatos
Bűnügyi tévéfilmsor. 05:10 Infinity Nado
asszony
22:35 Kenó
Török filmsor.
Kínai animációs
22:45 Jesse Stone - A
filmsor.
04:50 Teleshop
bostoni hasfel05:30 Pasik!
05:15 Barátok közt
Magyar vígjátéksor.
metsző esete
06:00 Reggeli
Angol bűnügyi té06:00 Teleshop
09:05 Asztro Klub
véfilm
06:30 Kölyökklub
10:05 Teleshop
00:15
Don Matteo
09:15 Bakugan
11:45 Kevin, a minden6ó
Am. vígjátéksor.

12:40 A Konyhafőnök
14:45 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

15:55 Egy csodálatos
asszony
Török filmsor.

Olasz tévéfilmsor.

01:15 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

02:10 Fülszöveg:
Gyulai Líviusz
02:45 Magyar Krónika
03:15 Élő egyház
03:40 Itthon vagy!

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:10 A Konyhafőnök 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
22:20 Barátok közt
23:00 Doktor Murphy 05:25 Német nyelvű
hírek
Am. filmsor.
05:35 Orosz nyelvű
00:05 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:40 Kínai nyelvű hírek
00:40 Akasztófa
05:55 Multiverzum
Am. thriller
06:20 Kárpát-medence
02:20 Fókusz
03:30 Amerika legvic- 06:40 Kék bolygó
07:00 EtnoKlub
cesebb videói
08:15 Élő népzene
Am. vígjátéksor.
08:40 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
05:05 Családi Titkok 10:10 Katolikus krónika
10:35 Ortodox örömhír
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 11:05 A sokszínű vallás
11:30 Erkölcstelen
06:55 MOKKA
történet
08:45 MOKKACINO
Tévéjáték
09:35 TELESHOP
12:50 V4 híradó
10:50 Tények Plusz
12:00 Tények Délben 13:00 Híradó
12:30 Walker, a Texas-i 13:20 P'amende
13:50 Öt kontinens
kopó
14:20 Család-barát
Am. akciófilm-sor.
válogatás 2019
13:30 Doc Martin
Angol filmsor.
15:20 Balatoni nyár
14:35 Vészhelyzet
17:20 Ízőrzők
Mexikóban
17:50 Ízőrzők
Mexikói filmsor.
18:25 Borbás Marcsi
15:40 Kegyetlen város
szakácskönyve
Török filmsor.
20:00 Önök kérték 16:45 Remények földje
Válogató adások
Török romantikus
21:00
Híradó
filmsor.
21:25
V4
híradó
18:00 Tények
21:35 Ridikül
18:45 Tények Plusz
22:35 Kolozsvári
19:45 Mintaapák
operamesék
Magyar fikciós sor.
23:30
Hagyaték
20:20 Love Bistro
00:00 Szellem a
22:30 A Piramis
palackból...
00:15 Magánnyomozók
00:35 Hetedhét kaland
01:20 Doc Martin
00:45 M2 matricák –
Angol filmsor.
Gyerekjáték
02:20 Bűnös Chicago
00:50 M2 matricák –
Am. akciófilm-sor.
Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
05:55 Hajnali
01:30 Önök kérték gondolatok
Válogató adások
06:00 Híradó
02:25 Erkölcstelen
06:30 Nemzeti
történet
Sporthíradó
Tévéjáték
06:45 Kenó
03:40 Magyar elsők
06:55 P'amende
03:55 Család-barát
07:25 Öt kontinens
válogatás 2019
07:55 Kalandozások a
világjáró nagypapával
08:20 Mámoros szerelem
05:05 StrandröplabSp. telenovella
da országos baj09:10 Mámoros szerelem
Sp. telenovella
nokság
10:00 Balatoni nyár
06:00 Pecatúra
12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
12:01 Híradó
07:00 Sporthíradó
12:35 Nemzeti
09:30 Napos Oldal Sporthíradó
DVTK
12:50 Raymond Blanc 10:00 Sporthíradó
- Titkok a kony- 10:30 Bringasport
hából
10:55 Forma-1 13:25 Európa utolsó
szabadedzés 1
vadlovai – A
12:35 Bringasport
Dülmeni pónik 13:00 Sporthíradó
14:15 Sorsok útvesztője 13:25 Puskás Akadémia
Török tévéfilmsor.
14:00 Forma-3
15:05 Rex felügyelő
14:55 Forma-1 Olasz bűnügyi tévészabadedzés 2
filmsor.
16:40 Boxutca
16:00 Don Matteo
17:05 Forma-2
Olasz tévéfilmsor.
17:30 Felvezető műsor:
17:00 Gasztroangyal
Vízilabda
18:00 Híradó
17:45 Vízilabda
18:25 Nemzeti
közvetítés
Sporthíradó
18:45 Értékelő műsor:
18:45 Fogd a kezem!
Vízilabda
Török tévéfilmsor.
20:00 Labdarúgó
19:40 Rex felügyelő
közvetítés
Olasz bűnügyi tévé22:15 Sporthíradó
filmsor.

Japán-kanadai animációs
kalandfilmsor.

09:40 Teleshop
10:40 ÉletmódKalauz
11:15 Autogram
11:50 Édesítő
12:20 Magnum

Am. akciókrimi-sor.

13:25 Magnum

Am. akciókrimi-sor.

14:35 Castle

Am. krimisor.

15:40 Már megint te
Am. vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

21:00 Támadás a Fehér
Ház ellen 3.
Am. akcióthriller

23:10 Legenda

Am.-angol krimi

02:00 Breuer
03:00 CSI: A
helyszínelők
Am. krimisor.

04:30 Kívánságpiac
Extra
05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:30 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

06:00 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 Trendmánia
10:35 SzÉpítők
11:05 Bitter magazin
11:40 Poggyász
12:10 Babavilág
12:45 EB TV
13:15 Bűvös szakács
13:50 Stepfordi
feleségek
Am. vígjáték

15:50 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 PappaPia

Magyar romantikus
vígjáték

22:20 Kész katasztrófa
Am. vígjáték

Augusztus 29.

21:15 Mama

Filmdráma

23:00 Kenó
23:10 Csak színház és
más semmi
00:10 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

01:10 Hat nővér

Hirdessen nálunk, megéri!

Magyar játékfilm

Am. filmdráma

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 Hazajáró
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.

14:20 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

15:10 Gázolás

Magyar játékfilm

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Nicolas az iskolában
Fr. családi film

Kínai animációs
filmsor.

05:15 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
01:55 Új idők, új dalai 09:10 Bakugan
02:25 Rúzs és selyem
Japán-kana02:50 Mesterember
dai animációs
03:20 Család'20
kalandfilmsor.
Am.-mexikói ka03:40 Esély
09:40 Teleshop
landfilm
10:40 A Muzsika
15:50 Egy kutya
Tévéfilm
TV bemutatja!
négy élete
20:35 A három testőr
11:10 Kalandozó
Am. kalandvígjáték
Afrikában
05:00 Híradó
11:45 Doktor Murphy 18:00 Tények
Filmvígjáték
04:55 Röpte
Amerikai
filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
18:50 Sztárban sztár 22:05 Tejfehér és
05:20 Pecatúra
12:50 Doktor Murphy 22:00 Nyughatatlan
05:25 Német nyelvű
vérvörös
05:50 Forma-3
Amerikai filmsor.
hírek
Olasz filmdráma
özvegyek
06:50 Forma-2
13:55 A magányos lovas
05:35 Orosz nyelvű
Angol-am. thriller 23:45 Kenó
08:05 Múlt és Jelen
Am.
kalandfilm
hírek
00:55 Víkend
23:55 Desperado
08:35 Jövünk!
16:40
Cobra
11
Magyar thriller
05:40 Kínai nyelvű hírek
Angol akciófilm
09:05 Női labdarúgó
Német akció03:00 Második kör
05:55 Magyar gazda
film-sor.
magazin
Magyar filmdráma
06:20 Unió27
18:00 RTL Híradó –
09:40
Forma-3
03:25
Kegyetlen
csillogás
06:45 Itthon vagy!
Esti kiadás
10:30
Golf magazin
Am.
filmsor.
07:15 Opera Café
04:05 Család-barát
18:50 Rampage -Tombolás
11:00 Strandröplabda
07:45 Folkudvar
válogatás
Am. akciófilm
országos baj08:15 Evangélium
05:00 Híradó
21:00 Red
nokság
08:50 Hogy volt?! 05:15 Angol nyelvű
Am. akcióvígjáték
13:35
Forma-2
04:05
Balatoni
nyár
Válogató adások 23:20 Jackie Chan:
hírek
14:30 M4 Sport:
05:55 Hajnali
09:45 Gasztroangyal
05:25
Német
nyelvű
Első csapás
Forma-1
gondolatok
10:45 Öt kontinens
hírek
Hongkongi-am. ak15:10
Forma-1 06:00
Híradó
11:25 A királyné
05:35 Orosz nyelvű
cióvígjáték
Nagydíj
futam
06:30
Nemzeti
huszárja
hírek
01:10 CSI: A
Sporthíradó
Magyar romanti05:40 Kínai nyelvű hírek 17:10 M4 Sport:
helyszínelők
Forma-1
06:40 Kenó
kus film
05:55 Térkép
Am. krimisor.
17:30 Felvezető műsor:
06:50
Balatoni
nyár
12:50 V4 híradó
02:15 CSI: A
06:25 Élő egyház
Labdarúgás
08:05 Isten kezében
13:00 Híradó
helyszínelők
06:50 Esély
17:45 Labdarúgó
08:30
Kereszt-Tények
13:20 „....Jobb jövődAm. krimisor.
07:10
Világ
közvetítés
08:40 Katolikus krónika
nek záloga”
03:05 Cobra 11
07:35 Multiverzum
19:30 Értékelő műsor:
09:05 Így szól az Úr!
13:45 „....Jobb jövődNémet akcióLabdarúgás
09:10 Rome Reports - 08:05 Mesterember
film-sor.
nek záloga”
Vatikáni híradó 08:35 Noé barátai
19:45 Felvezető műsor:
14:15 Család-barát
09:05
A
szőke
tó
A
Ti
09:35 Az utódok
Labdarúgás
válogatás
sza-tó hat évreménysége
20:00 Labdarúgó
15:15 Balatoni nyár
szaka
10:00 Új nemzedék
közvetítés
17:15 Családmeséink - 04:15 Briliáns elmék
09:35 Önök kérték 10:35
Református
21:50 Értékelő műsor:
Am.
vígjáték-sor.
a családi talkVálogató adások
magazin
Labdarúgás
05:00 Egy rém rendes
show
10:30 Ízőrzők - Takaré- 22:15 Góóól
11:00 Református
család
17:50 Mit főzzünk ma?
kos konyha
istentisztelet
Am. filmsor.
18:00 Mit főzzünk ma?
A műsor és a kezdési
12:00
Déli
harangszó
11:00
Térkép
05:30
Egy
rém
rendes
18:20 Angi jelenti
időpont megváltoztatá12:01
Híradó
11:30
Egy
gép
nem
tért
család
18:50 Térkép
sának jogát minden
12:35 Nemzeti
Am. filmsor.
vissza
19:30 Ízőrzők - Takarétévéadó fenntartja!
Játékfilm
Sporthíradó
06:00
TV2
ANIMÁCIÓ
kos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Koós show
22:30 Koós show
23:30 Hagyaték
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
Fizetett hirdetés
00:00 MMA portrék
00:55 Himnusz
Egyszerű
– az összes fizikai és jogi sze- A hirdetés szövegét figyelhibák és javítá01:00 Híradó
mélytől beérkezett hirdetés mesen,
sok nélkül írják meg. Egy
15 hr.
01:15 Angol nyelvű hírek
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
21-40
szó
30 hr.
01:30 Gasztroangyal
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
Keretes
02:20 Gázolás
tevékenységet folytatnak;
Sp. romantikus tévéfilmsor.

01:00 Patti Cake$

03:20 Briliáns elmék

04:10 Kölyökklub
04:50 Infinity Nado

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 „....Jobb jövődnek záloga”
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Így veszett el Erdélyország 19401944
22:05 Így veszett el Erdélyország 19401944
22:25 Így veszett el Erdélyország 19401944
22:55 Így veszett el Erdélyország 1940Tévéfilm
1944
19:35 Egynyári kaland 23:30 Hagyaték

12:55 Jó ebédhez szól
a nóta
13:30 Univerzum
Édes anyanyelvünk
Augusztus 30. 14:20
14:30 Három csengő
10:10 Fald Fel!
Magyar játékfilm
10:40 Több mint
16:00 Hatoslottó
TestŐr - Best Of
sorsolás
2020 Nyár
16:10 Hogy volt?! 11:15 Super Car
Válogató adások
11:45 Életmódi
17:00 Mozogj otthon!
12:20 Design műhely 17:10 Mozogj otthon!
Dorogi Gabriel- 17:25 Borbás Marcsi
lával
szakácskönyve
12:50 Street Racers - 18:00 Híradó
Formula E ma- 18:25 Nemzeti
gazin
Sporthíradó
13:25Asmaragd románca 18:45 Egynyári kaland

Köszöntjük Rózsa, Róza nevű olvasóinkat!

Vasárnap
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04:15 Lendület
04:45 Forma-2
07:05 Vízilabda
közvetítés
08:20 Női labdarúgó
magazin
08:55 Bringasport
09:10 Szabadidő
09:40 Puskás Akadémia
10:20 Forma-3
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 szabadedzés 3
13:05 Tour de Hongrie
14:45 M4 Sport:
Forma-1
15:00 Forma-1 Időmérő edzés
16:15 M4 Sport:
Forma-1
16:40 Forma-2
17:55 Felvezető műsor:
Labdarúgás
18:15 Labdarúgó
közvetítés
20:00 Értékelő műsor:
Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:30 Labdarúgó
közvetítés
22:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
22:45 Forma-1 Időmérő edzés
00:05 Golf magazin
00:35 Labdarúgó
közvetítés
02:25 Szabadidő
02:50 Bringasport
03:10 Labdarúgó
közvetítés

– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása, vétele;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hirdetés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

11 szuper trükk a mitesszerek ellen

Tele vagy apró fekete kis pöttyökkel, melyektől egyszerűen nem
tudsz megszabadulni? Ha semmi sem válik be ellenük, próbáld ki
a hatásos házi praktikáink egyikét!
A bőr olajtartalmának „köszönhetően” sajnos minden egyes
mitesszer 20-40 naponta megújul. Még nem találtak fel egy
olyan készítményt és kezelést
sem, mely hatásosan és végérvényesen megakadályozná az új fekete pöttyök kialakulását, de léteznek olyan házi praktikák, me-

2. Használj szalicilsavat!
A gyógyszertárakban is kapható
szalicilsavat könnyen túl lehet adagolni. Ám ha olyan sminklemosót,
hidratálókrémet vagy ránctalanítót
használsz, melyben ez a vegyület is szerepel, kevesebb mitesszered lehet.
3. Próbáld ki a teafaolajat!

lyek hatásosan kordában tudják
tartani a mitesszereket.
Az alábbi szépségtrükkök
rendszeres alkalmazásával egyre kevesebb kis fekete folt fog
megjelenni az arcodon.
1. Mosakodj citromlével!
A citromlében megtalálható
alfa-hidroxi-sav egyszerre nyitja meg a pórusokat, húzza ös�sze a bőrt, valamint megelőzi az
akné, a mitesszer és a gyulladt
pattanások kialakulását. Fontos, hogy a citromos arcmosás
után aznap már ne érje napfény
az arcodat!

Szárító hatása főleg a zsíros/olajos bőrrel rendelkezőknek kedvező, mitesszeres felületen alkalmazva azonban mindenki rácsodálkozhat a fantasztikus hatására.
4. Gőzölj!
Készíts kamillatea forrázatot,
majd óvatosan hajolj egy kicsit fölé!
Nemcsak a légutaidat tisztítja meg
a gyógynövényes készítmény, hanem a pórusaidat is kitágítja majd,
ami által akár maguktól is kitisztulhatnak a kellemetlen mitesszerek.
5. Mosd le a sminkedet!
Sokat ronthat a helyzeten, ha az
arcodat fedő teljes sminkben alszol

Hogyan gondolkodhatsz
pozitívabban?

A kutatások szerint a pozitív gondolkodás segít, hogy jobban tudjuk kezelni a stresszt, ellenállóbbak legyünk, és még a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is csökkentheti. A következő négy
dolgot érdemes kipróbálnod, hogy könnyebben menjen a pozitív
gondolkodás.
dául szórakoztató könyveket, soroNe beszélj magaddal
zatokat –, az is segíthet a pozitív
negatívan
Amikor a fejedben beszélsz gondolkodásban.
Erőstísd az optimizmusod
magaddal, a belső hangod elemA pozitív gondolkodás megtazi, hogyan teljesítesz, hogyan
működsz a téged körülvevő vi- nulása olyan, mint az izmok edzélágban. Ha ez a beszélgetés ne- se – minél többet dolgoztatod, angatív gondolatokra fókuszál, annak az önbecsülésed
láthatja kárát. Hogy ez változzon, először is észre kell
venned ezeket a gondolatokat, majd aktívan tenned
azért, hogy ezeket megváltoztasd. Például ha kritizálod magad, tarts egy rövid
szünetet, és értékeld reálisan magad. Ha elkapsz egy
negatív gondolatot, mondj
neki Állj!-t, ez segíthet megtörni a mintát.
Segíthet a humor
Nehéz pozitívan gondolkodni, ha kevés humor
van az életedben. Ha kihívásokkal is szembesülsz, fon- nál erősebb lesz. A kutatók úgy gontos, hogy nyitott maradj a ne- dolják, az, hogy miként magyarávetésre, a vidámságra. Ha felis- zod a dolgokat, kapcsolatba hozhamered a humort egy adott hely- tó azzal, hogy optimista vagy pes�zetben, az segíthet csökkenteni szimista vagy-e.
Az optimisták ugyanis általáa stresszt, és világosabban látni.
Ha keresed a humorforrást – pél- ban pozitívan magyaráznak. Az

el. Ilyenkor ugyanis a bőröd nem
lélegzik, a pórusaid pedig kön�nyen eltömődhetnek, mitesszereket okozva ezzel!
6. Moss hajat gyakrabban!
Furcsának tűnhet, de a zsíros hajról könnyen az arcra keveredhetnek az olajos porszemcsék, melyek egy-kettőre gyulladásokat okozhatnak a kényes
területeken.
7. Fontos a tiszta ágynemű!
Naponta legalább 6 órát töltünk az ágyunkon, tehát különleges figyelemmel mosd, rendezd
a paplanodat és a takaródat – oda
nem való dolgokat inkább tarts
távol tőlük!
8. Nézz körül a
konyhádban!
Ha semmilyen speciális készítménnyel és maszkkal nem
rendelkezel, csak nézz körül a
konyhádban! A natúr joghurt, a
méz, a só, a zöld tea és a tojásfehérje szintén jótékony hatással
van a fekete pórusokra.
9. Étkezz egészségesen!
Az egészségtelen étrend is
nagyban hozzájárulhat a problémás bőr kialakulásához, ezért
igyekezz minél változatosabban
étkezni: a sok zöldséget és gyümölcsöt se felejtsd el!
10. Hidratálj!
Nemcsak simán lesz a bőröd
tőle, de a mitesszereket is távol
tartja. Amikor ugyanis a bőröd
pH-értéke nincs kiegyenlítve, a
kelleténél több olajos vegyületet termel, ami fekete mitesszerekhez vezethet.
11. Igyál sokat!
A bőröd pH-értékét nemcsak tápláló krémekkel, hanem
vitaminokkal, antioxidánsokkal
– és legfőképpen – vízzel tudod
egyensúlyban tartani. Ha naponta
kevesebb mint 8 pohár vizet iszol
meg, ne csodálkozz, ha ez a bőrödön is meglátszik.
optimisták jó dolgok történését társítják a képességeikhez,
erőfeszítéseikhez, míg a pes�szimisták a jó dolgokat külső erőkhöz kötik. Az optimisták a rossz dolgokat olyan eseményeknek tekinthetik, melyek
az ellenőrzésükön kívül esnek,
míg a pesszimisták gyakran magukat okolják ezekért. Érdemes
megpróbálnod a jó dolgok esetén megfigyelned, mit köszönhetsz ezekből magadnak, és
nem hibáztatnod magad olyan
dolgok miatt, amelyek rajtad
kívülállók.
Gyakorlás teszi
A pozitív gondolkodás még
egy született optimistának is

komplikált lehet, ha éppen nagyon nehéz helyzetbe kerül.
Mint minden egyéb célnál, itt
is hosszú távon kell gondolkodnod és gyakorolnod a pozitív
gondolkodást, hogy egyre jobban menjen.

Ezek a legjobb tisztító italok

Egészséges, tisztító, méregtelenítő italt szeretnél, de nem tudod, melyiket válaszd? Ös�szegyűjtöttük neked a legjobbakat!
A legjobb, ha saját magad állítod össze azt az italt, amit aztán elfogyasztasz: a következő
összetevők hasznosak a szervezet számára, tisztítanak, ellátnak antioxidánsokkal, segítik a
fogyást, vitamindúsak és energiát is biztosítanak számodra. Próbáld ki őket!
Gránátalma smoothie
szójatejjel

a szervezet méregtelenítésére. A
gyömbérital energiát ad, és csökkenti a stresszt, az alma csökkenti a vér glükózszintjét, és tisztítja a beleket. Ha az uborkát zellerre cseréled, erős vizelethajtó
italt kapsz.
Görögdinnye frappé
A görögdinnye sok likopint
tartalmaz, ami segít elkerülni
a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásnak veszélyét. Antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően segíti a súlyvesztést, hiszen természetes fogyasztó ital, és

A gránátalma nagy mennyiségű vizet tartalmaz, ezért tisztító ital. Erős antioxidáns, amely
segít megőrizni a bőr állagát és
rugalmasságát. Ha szójatejjel
turmixolod, a két összetevő tökéletes keveréket alkot, amely elősegíti a méregtelenítést, amire a
testnek szüksége van.
Uborka-petrezselyem
turmix
Turmixold össze az uborkát
a petrezselyemmel. A legjobb,
ha az uborkát megmosva, meghámozva teszed a turmixgépbe.
Az uborka erős méregtelenítő
magas víztartalma miatt, a petrezselyem pedig C-vitaminban gazdag, ami segíti az immunrendszer
hatékony működését. Ízesítheted

természetes vízhajtó, segít
leapasztani a vizesedés okozta duzzanatokat.
Víz és menta citrommal
Ha gyors és egyszerű italra
vágysz, turbózd fel a vizet pár
friss mentalevéllel és citromlével, mindkettő nagyon jótékony
hatású. Minden reggel ajánlott
egy pohár citromos mentateát
melegen elfogyasztani, mert segít a fogyásban antioxidáns tulajdonságainak köszönhetően, melyek eltávolítják a test méreganyagait, és segítik a szervezet
megtisztulását.
Sárgarépa-narancs-papaya
turmix
Ez a szép színű és finom
shake nagyon egészséges a

még citrommal is, hogy fokozd a
C-vitamin bevitelt.
Narancslé
A frissen facsart narancslé nagyon egészséges, nemcsak azért,
mert remek C-vitaminforrás, hanem azért is, mert segít szabályozni a vér rossz koleszterinszintjét.
Kamillatea
A kamillából készült gyógytea fogyasztása mindig jó szokás.
Nagy melegben próbáld ki zúzott
jéggel! A főzet tisztító és nyugtató hatású, segít ellazítani a testet.
Alma, gyömbér és uborka
smoothie
Az összes összetevő, amelyet ez a turmix tartalmaz, kiváló

benne lévő gyümölcsöknek köszönhetően. Segít megtisztítani a testet, mivel nagy men�nyiségű rostot és antioxidánst
tartalmaz.
Sárgarépalé áfonyával, naranccsal és mentával
A fekete és a vörösáfonya
a kiváló méregtelenítő gyümölcs. Az áfonya a legjobb választás a húgyutak fertőzéseinek megelőzésére, mivel tisztító hatású. A sárgarépa pedig
szintén antioxidáns- és vitaminbomba.
Zöld tea
A zöld tea remek vízhajtó,
segít a test élénkítésében, kellemes ízű ital.
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Tűz a Huszti Járási Kórházban: 200 embert
evakuáltak

A tűzoltósághoz augusztus 15-én, a
déli órákban érkezett bejelentés arról, hogy tűz ütött ki a Huszti Járási
Kórházban, adja hírül a mukachevo.
net.
A helyszínre azonnal kiérkezett két jármű és 14 munkatárs. Az erős füst miatt 40

fő személyzetet és 160 beteget kellett evakuálni az épületből.
A tüzet szerencsére sikerült viszonylag rövid időn belül eloltani, szerencsére
senki nem sérült meg. Kitörésének okát és
az általa okozott kár értékét még vizsgálják a szakértők.

Kiégett egy gyors ételeket árusító bódé
Beregszászban

Tűz ütött ki augusztus 15-én délelőtt
egy gyors ételeket árusító kioszkban
Beregszászban – írja a mukachevo.net
hírportál.
Az esetről egy szemtanú számolt be.

„Ha a tűz átterjed a fákra, leég az egész
ház. Szerencsére az emberek időben észrevették, a tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a lángokat” – olvasható a bejegyzésben.

Holttest egy ungvári csatornában

Holttestre bukkantak egy csatornában
Ungváron, a Sahta városrészben. A hírt
a megyei rendőrség is megerősítette a
mukachevo.net hírportálnak.
Az információk szerint a férfin nem

találtak erőszakos halálra utaló nyomokat.
Az elhunyt kilétét és korát még nem
sikerült kideríteni, halálának pontos okát
csak a vizsgálatokat követően tudják megmondani.

Ukrán embercsempészt fogtak el
Magyarországon

8 embert vitt egy személyautóban egy
ukrán embercsempész, akit utasaival
együtt a szlovén határ közelében fogtak el a rendőrök – közölte pénteken a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a
police.hu oldalon.
A csesztregi és a lovászi körzeti megbízott csütörtök késő este Nemesnépen,
egy buszmegállónál állította meg ellenőrzésre a személyautót. A járműben az ukrán

sofőrön kívül még nyolcan utaztak, akik
sem a személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét
nem tudták igazolni.
A 45 éves ukrán férfit a magyar rendőrök
őrizetbe vették és embercsempészet megalapozott gyanúja miatt kezdeményezték a letartóztatását, a nyolc bangladesi utast pedig
visszavitték az ideiglenes biztonsági határzárhoz – írták a közleményben.

Halálos baleset Ilosván: 36 éves személy
vesztette életét

Halálos kimenetelű baleset történt
Ilosván augusztus 13-án a késő délutáni órákban, számol be a mukachevo.net.
Az előzetes információk szerint az
URAL típusú tehergépjármű sofőrje nem

adott elsőbbséget egy motorosnak, melynek következtében a két jármű összeütközött. Sajnálatos módon a motorkerékpár
36 éves hátmegi sofőrje életét vesztette.
Az ügyben eljárást indítottak.

Őrizetbe vették a 11 éves kislányt
megerőszakoló férfit

Néhány nappal ezelőtt több hírportál
is beszámolt arról, hogy a Perecsenyi
járásban megerőszakoltak egy 11 éves
kislányt. A hatóságoknak sikerült előállítani a tettest.
Az információk szerint a 36 éves

ószemerei lakos a kislány egyik rokona.
A rendőrség letartóztatta a férfit, az ügyben folyik a bíróságot megelőző eljárás.
Az esetről a rendőrség etikai okok miatt nem oszt meg részletes információkat,
írja a mukachevo.net.

Csak a figyelmeztető lövés állította meg a
csempészeket

A Munkácsi Határőrség tiszaújlaki járőrei őrjárat során észleltek egy járművet, amely az ukrán–magyar államhatár felé halad – adta hírül a Három Határ hírportál.
A litván rendszámtáblával rendelkező jármű vezetője figyelmen kívül
hagyta a határőrök jelzéseit, csak figyelmeztető lövések után állt meg a
terepjáróval.

Az autóban két ukrán állampolgár tartózkodott. A határőrök, a terepjáró átvizsgálása közben, nejlonzsákba csomagolva 14,5 karton, azaz 7250 doboz különféle márkájú cigarettát találtak, amelyet
a csempészek a Batár-patakon keresztül
akartak Magyarországra juttatni.
Csempészek terepjáróját és a cigarettát
a hatóságok lefoglalták, ügyükben a bíróság dönt majd, tájékoztat a karpat.in.ua.

1,4 millió értékű kábítószer-tartalmú
gyógykészítményt foglaltak le Asztélyban

Augusztus 13-án az asztélyi határátkelő munkatársai sikeresen megakadályozták jelentős mennyiségű kábítószer-tartalmú gyógykészítmény behozatalát az országba, számol be a
mukachevo.net.
A Skoda Octavia illegális tevékeny-

ségekkel gyanúsított sofőrje 3461 doboz Subitex típusú tablettát rejtett el járművében. A lefoglalt, buprenorfint tartalmazó gyógyszerek értéke 1 384 400
hrivnya.
Az ügyben eljárás indult, a nyomozás folyik.

Cserbenhagyásos baleset a Huszti járásban
Cserbenhagyásos baleset történt a
huszti járási Izán. Egy BMW típusú
személygépkocsi sofőrje elgázolt egy biciklist, majd pedig elmenekült a helyszínről.
A fiatalkorú kőrösösi lakost a járási

kórház intenzív osztályán kezelik. Mint
kiderült, a tettes egy 24 éves révhelyi férfi, aki a szomszédos faluban bujkált, remélve, hogy elkerüli a felelősségre vonást.
Az ügyben eljárás indult, tart a nyomozás, írja a mukachevo.net.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Ismét van kárpátaljai csapat az
ukrán élvonalban

2018 tavaszán még a Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-bajnokságban szerepelt az Ungvár melletti Minaj FC labdarúgó-csapata, amely egy évre rá újoncként feljutott a harmadik osztályból a
másodikba, az idén pedig már a másodosztály bajnokaként végző együttesként
készülhet a Dinamo Kijev és Sahtar
Donyeck elleni találkozókra…
Visszatérve az elmúlt hétvégén befejeződött másodosztályú pontvadászatra,
Vaszil Kobin együttese a záró fordulóban
a Voliny Luck csapatát látta vendégül és
Anataolij Tkacsuknak
a 30. percben esett 25
méteres bombagóljával 1-0-ra megnyerte a találkozót. A 90.
perc lefújását követően természetesen óriási népünnepély kerekedett a Minaj Arénában, amelytől legalább egy évre elköszönnek Nurijevék, hiszen a hazai élvonalbeli mérkőzéseket az ungvári Avangard stadionban rendezik majd. A Minaj FC mellett még az Inhulec Petrove és a Ruh Lviv
harcolta ki a 14 csapatos élvonalbeli tagságot. Az Ungvári Hoverla 2016-os csődje óta tehát Kárpátaljának ismét van élvonalbeli labdarúgó-csapata.

A minajiaknak nem sok idejük marad az ünneplésre, hiszen a hétvégén már
indul is a Hivatásos Liga 2020–2021-es
idénye! A kárpátaljai együttes szombaton
az FK Lviv vendégeként lép majd pályára, majd közel három hét szünet következik a pontvadászatban, amelynek a szeptember 12-én sorra kerülő második játék-

Az OTP Bank Liga 2020–2021-es idényének nyitófordulójában egyetlen csapat sem maradt gólképtelen, az újoncok közül egyik sem kezdte vereséggel
az idényt, a bajnok FTC és az ezüstérmes Mol Fehérvár egyformán döntetlent ért el idegenben.
Sajnos a koronavírus-járvány a nyitófordulóba is beleszólt, mivel a Puskás
Akadémia keretében akadt fertőzött labdarúgó, így a Puskás – Honvéd találkozót
máris későbbre halasztották.
A pénteki nyitómeccsen a meglepően
sok hibával és görcsösen futballozó Ferencváros 1-1-re végzett a helyzetei alapján akár
a győzelemre is esélyes újonc MTK vendégeként. A Fradinak sokat kell javulni a szerdai Djurgarden elleni BL-selejtezőre, mivel a
továbbjutás sorsa egyetlen találkozón dől el.

Rossz hír Szerhij Rebrov számára,
hogy két alapemberére, Lovrencsicsre és
Zubkovra sérülés miatt nem számíthat a
svéd bajnok ellen sem.
A Mol Fehérvár kétszer is vesztett
helyzetből egyenlített, majd vezetett
ugyan Zalaegerszegen, de végül be kellett
érnie a gólgazdag döntetlennel.
Az Újpest elrontotta a Paks stadionavatóját, míg a Diósgyőr és az élvonalba
75 év után újra feljutó Budafok egygólos
hazai győzelemmel kezdett a Mezőkövesd
és a Kisvárda ellen.
Az 1. forduló eredményei: MTK
– FTC 1-1, ZTE – Mol Fehérvár 3-3,
Paks – UTE 1-2, Diósgyőr – Mezőkövesd 2-1, Budafok – Kisvárda 2-1. A Puskás – Honvéd találkozót későbbi időpontra halasztották.

Nem sikerült a döntőbe jutás a Sahtar
Donyeck számára a labdarúgó Európa
Ligában, mivel a hétfő esti elődöntőben
az ukrán bajnok súlyos, 5-0 arányú vereséget szenvedett az Intertől.
A Sahtar 11, az Inter 10 veretlenül
megvívott mérkőzéssel a háta mögött feszülhetett egymásnak, és bár Martinez a
19. percben megszerezte a vezetést a milánóiaknak, a donyeckiek a második játékrész közepéig jól tartották magukat. Ekkor
indult be a milánói gólgyártás, és a vége
aztán ötgólos Inter győzelem lett.
A másik elődöntőben a Sevilla 2-1-re
nyert a Manchester United ellen, így pénteken Inter – Sevilla finálét rendeznek a
második számú kupasorozatban.
A Bajnokok Ligájában még csak az
elődöntőknél járnak a csapatok és érdekesség, hogy a fináléba kerülésért mindkét találkozón német-francia párharcra
kerül sor.
A sokak által előrehozott döntőnek is
tartott Bayern München – Barcelona negyeddöntő hozta az egész sorozat legnagyobb meglepetését, mivel a remek napot

kifogó bajorok valósággal átgázoltak a nagyon enerváltan és sok hibával játszó Barca
ellen. A német bajnok már a félidőben is
4-1-re vezetett, a vége pedig a katalánok
számára megalázó 8-2-es végeredmény lett.
A Bayern ellenfele is egy meglepetést
elérő együttes, a Lyon lesz, amely az esélyesebbnek tartott Manchester City ellen
diadalmaskodott 3-1-re. A francia együttes tehát nem akármilyen skalpok után várhatja a Bayern elleni elődöntőt, hiszen a
City előtt az olasz Juventus vendégeként
harcolta ki a továbbjutást.
A másik ágon a nemzetközi porondon
valamivel szerényebben jegyzett csapatok
csatáztak egymással.
A kapuban Gulácsi Péterrel felálló RB
Leipzig némi meglepetésre 2-1-re nyert az
előzetesen esélyesebbnek tartott Atletico
Madrid ellen, és készülhetnek az elődöntőre.
Ellenfelük az a Paris SG. lesz, amely a
90. percben még egygólos hátrányban volt
az egész sorozat talán legváratlanabb negyeddöntősével, az Atalantával szemben,
de a legvégén megfordították az eredményt.

napján az FK Olekszandriját látja vendégül a Minaj FC.
A Dinamo Kijev szeptember 26-án érkezik Ungvárra, míg az együttesnek a bajnok Sahtar elleni idegenbeli találkozóját
december 9-én rendezik. Az idei év utolsó bajnoki fellépésére december 12-én kerül sor a minajiaknak, amikor is a Vorszkla
Poltava látja vendégül az élvonalba jutó
sikergárdát.

Döntetlennel kezdett a bajnok és az
ezüstérmes

Német-francia párharcok a BL-elődöntőben

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

Ingatlan
Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel, vagy cserélhető egyszobás lakásra. Mob.: +380660214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a Muzsalyi
út 34./B szám alatt 4. emeleti 2 szobás, felújított, bútorozott lakás eladó. Tel:
050-6491429.
Beregszászban, a V. Huca
utcában a 3-ik emeleten
egy kétszobás, bebútorozott,
euroremontos lakás eladó.
Tel: 050-9038804.

Ház eladó
Beregszászban a BúcsúProjektna u. 21. szám alatt
eladó egy kétszintes családi ház: víz, gáz, kút, melléképületek, nagy kert, privatizált föld. Csere is érdekel 3
szobás felújított lakásra. Tel.:
+38050-0596146.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Sürgősen eladó emeletes,
összkomfortos családi ház
Gát központjában, a Fő út
75. szám alatt. Mob.: +36304307088.
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári konyhával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +3630-8428559.
Balazséron családi ház eladó
kerttel együtt. Ára alkuképes.
Érd.: 095-8754539.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos villany. Ára: 50000 f.e.
Mob.: 099-6608338.

Lakás kiadó

Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Irányár:
20000 f.e. alkuképes. Mob.:
050-5385374.
Beregszászban, 10 percre a központtól összkomfortos családi ház eladó. Területe 120 m 2, bútorozott, 3
szobás, külön az étkező és
a konyha, fürdőszoba, gáz,
víz bevezetve, garázzsal. Tel:
095-1399379 (viber).

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

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

Technika
Háztartási gép
Eladó egy használt Giochel
márkájú háromfiókos mélyhűtő. Ára: 2000 hrivnya. Tel.:
066-8548536.

Szolgáltatás

Beregszászban családi ház
eladó a Turgenyev u. 45.
szám alatt 16 ezer f.e. Tel:
05-05511352.

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

Ardóban eladó kétszobás,
összkomfortos ház, kerttel.
Tel: 095-7254060.

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

Ház kiadó
Beregszászban a Tompa utcán kiadó egy összkomfortos családi ház kerttel, hosszú
távra. Mob.: 098-6505603.
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szo-

Munka
Újlak előtti éttermünkbe
konyhai kisegítőt és mosogatót keresünk. Érd.: 0956264332.

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium
nyílászárók, beltéri ajtók,
garázskapuk, automatikák,
VELUX tetőtéri ablakok.

Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Makkosjánosiban a Fő u.
72. szám alatt, a központtól
50 méterre eladó összkomfortos családi ház 120 m2-es és
egy 50 m2-es az udvaron garázs, pince. Ár megegyezés
szerint. Mob.: 066-1263327.

ba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.

akció

-20 -40
%!

Mobil: +380 50-507 65 60
Tel.: +3803141-4-33-41
Cím: Beregszász, Zrínyi u. 3.
www.jakisnivikna.ucoz.ua

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint
(1.5 hrivnya/db). Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com.
Felveszünk kertészkedni szerető férfiakat és nőket
Beregszász külterületén. Bér
megegyezés szerint. Mob.:
066-2970655, 099-3583520,
066-1085189.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
hetilap kézbesítésére Gáton.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.

Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap
után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény
szerint. Minden eladott lap
után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Takarítót keresünk vendégfogadóba Beregszászban. Fizetés napszám. Mob.:
099-0809890.
Takarítónőt keresek beregszászi apartmanokba. Munkaidő: két munkanap, két szabad. Mob.:
050-8652104.
Idős hölgy mellé ápolót keresünk, Győrbe. Mob.: +36707755857.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban hagyományos tégla eladó. Mob.: 0663967011.
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Eladó új deszkák. Mob.:
099-6608338.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet kémia szakos tanári állás betöltésére.
A Nagyberegi Református Líceum pályázatot hirdet – határozott idejű, hivatalos alkalmazással – kémia szakos részmunkaidős tanári állás betöltésére.
Intézményünkbe a 7–11. osztályos tanulók kémia
oktatását vállaló, szakirányú képzettséggel rendelkező (vagy diplomaszerzés előtt álló) szaktanárok jelentkezését várjuk, akik lelkiismeretesen dolgoznak
és igényesek a munkájukra.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– kézzel írott szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat (vagy igazolás hallgatói jogviszonyról),
– motivációs levél.
Jelentkezésüket 2020. augusztus 21-ig várjuk
postai úton a 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc 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

Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1200 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.

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

Konyhafelszerelés
Eladó egy rézüst (teljes
komplett) lekvárfőzés céljára. Mob.: 066-8548536.
Beregszászban eladó félliteres, literes és háromliteres befőttesüveg. Tel: 0502274689.

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

Hűtés, fűtés
Eladó fatüzelésű titán és
egy öntvénykád. Tel: 0956314997.
Eladó egy autó fa, tüzelésre
(hasított). Ára 4000 hr. Mob.:
066-3967011, 099-08338.

Egyéb Otthon, kert
Vásárolnék új vagy használt öntöttvas üstöt elfogadható áron. Tel: 097-2544166.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Eladó egy robbanómotoros
háti permetező, és egy használt fűnyíró, akár alkatrésznek is. Tel: 066-8548536.
Beregsomban eladó egy fejőgép. Tel: 096-1281911.

Piac, élelmiszer
Szárított nyúlbőrt veszek
fej, farok és láb nélkül.
Ár: 50 hr/kg. Mob.: +380950045835 (Attila).

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

Növény
Eladó Alba szamócapalánta.
Mob.: 097-6218395.

Háziállatok
Négy kiskutya ingyen elvihető. Mob.: 095-0608782.

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

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

Hirdetések

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005

Hirdessen
a 2019-s árakon!

Bizalommal hívhat minket!
Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!

Egyet fizet, hármat kap!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

XVII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2020. november 6-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.
A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell
tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).
A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát
postai úton is várjuk.
Nevezési határidő: 2020. október 5. (hétfő) 14.00 óráig.
Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.

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

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

www.

karpatinfo.net
Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

2020.
augusztus 19.
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Soós Kálmán ösztöndíjprogram
a 2020/2021-es tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2020/2021-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem
tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő
alprogramokból tevődik össze:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján
magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák
kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek
széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar
nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben
munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot
tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Munkácsi Állami Egyetemen.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent
felsorolt négy intézményben hatvan perces előadást kell tartania a
2020/2021-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is
benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az
előadás nyelve a magyar.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
3) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
4) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék
tintával író tollat használjon
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és
szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat
be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra.
A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!
A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában
lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.
A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)
3) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
4) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
5) Identifikációs kód másolata
6) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata, pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírással – kék
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az
elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
2) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
3) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek)
kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Magyar nemzetiséget igazoló dokumentum másolata pl.: magyar
igazolvány fényképes oldala
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék
tintával író tollat használjon
Pályázni 2020. szeptember 30., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem: https://forms.gle/
DTFpakKYKr6BwnDi8
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése:
https://forms.gle/rnStV23U74bHShxy8
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása: https://forms.
gle/QrQRRU6JZXvu6M9dA
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton
is várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz
való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata.
A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés
benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.
A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok
értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett
Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.
A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.
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A hét babája
Elek Martina
Édesanyja:
Elek Réka
Édesapja:
Elek Róbert
Lakcím: Akli.

Tisztelt Gazdatársaink!

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

Októberben is lesz lehetőség ECL
nyelvvizsgát adni a Rákóczi Főiskolán

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

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
A sikeres vizsgázók nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak, amelyet magyarországi felhasználáshoz
honosíttatni kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi, az eljárás 10 ezer forintba kerül. Az ECL nyelvvizsga honosítási díja visszaigényelhető, melyről bővebben ITT olvashat.
A honosítással kapcsolatban IDE kattintva kaphat részletes információt.
Az ECL vizsga befizetéséről IDE kattintva kaphat részletes 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 Felnőttképzési Központja, 90202 Beregszász, Kossuth tér
6. 101. terem
E-mail: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com

Egy gyermek érkezése a legnagyobb boldogság a család életében.
Arra biztatjuk a büszke szülőket,
nagyszülőket, küldjenek nekünk egy
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves korig), mellékelve hozzá a legfontosabb
információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és telefonszámát.
Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyenesen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.
A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail
címre vagy a szerkesztőség címére
(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

Felhívás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma magyarországi szakképző intézményekkel együttműködve felvételt hirdet érettségizett fiatalok számára Beregszászon,
Nagydobronyban és Tiszapéterfalván a következő szakokra:
● sportedző-sportszervező (kézilabda, lovaglás)
● pénzügyi-számviteli ügyintéző
● gyakorló ápoló
● szakács
● pincér
● cukrász
● bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
● mezőgazdasági technikus
● mezőgazdasági gépész technikus
● erdésztechnikus
● kertész
● autószerelő
● informatikai rendszergazda
● fodrász
● kozmetikus technikus
● faipari technikus
● hegesztő
● divatszabó
● villanyszerelő
A képzés nappali tagozatos. A hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az oktatás nyelve magyar.
17–23 éves érettségizett fiatalok jelentkezését várják.
Jelentkezni augusztus 1–31. között lehet munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között a helyszíneken.
Részletes információ: www.kmf.uz.ua.

Támogatókat keresünk!

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent
Margit Programot.
A program célja:
A Szent Margit Program célja, hogy összekösse a
Kárpát-medence, illetve a világ magyarságának jó szándékú
támogatóit általános- és középiskolás gyerekekkel, ezáltal előmozdítsa a támogatott gyerekek tanulmányi eredményeit, hitbéli életét, valamint a magyar közösség életében
való szerepvállalását.
A támogatás módja:
A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja annak kötelezettségét, hogy egy tanéven keresztül
(10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket.
A GISZ Kárpátalja szerte egy jelentős adatbázist állított
fel a támogatásra rászoruló gyermekekről. Az adatbázisban szereplő adatok alapján a támogató dönti el, hogy kit
szeretne támogatni. A támogatás összegét lehetőség van
készpénzben, illetve banki átutalás formájában – egy ös�szegben vagy havi rendszerességre lebontva – eljuttatni
a GISZ számára.
● A GISZ ezt az összeget eljuttatja a kiválasztott gyereknek.
● A támogatott egy átvételi elismervény aláírásával
tanúsítja, hogy megkapta az összeget.
● Amennyiben a támogató igényt tart rá – a GISZ-en
keresztül – felveheti a kapcsolatot a támogatottal, levelezés által.
● A program befejezése után a támogató dönt, hogy
tovább szeretné-e támogatni a kiválasztott gyereket.
A 2018-2019-es tanév folyamán 137 gyerek került
támogatásra 76 támogató által.
A következő tanévben szeretnénk ezt a számot kibővíteni, s minél több gyerek számára biztosítani ezt a csekély anyagi támogatást.
Támogatónak a szentmargitprogram@gmail.com
e-mail címen, illetve a +380 964434906-os telefonszámon lehet jelentkezni.

www.karpatinfo.net

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ezen a héten a nyugtalanság és a stressz
bizonyos kombinációit érzékelheti magán, amely olyan viselkedést
válthat ki Önből, ami igazából nem szolgálja az érdekeit. Óvatosnak kell tehát lennie,
hogy ne ragadjon egyből fegyvert, és mielőtt bármit is cselekedne, érdemes átgondolni,
milyen tények állnak a rendelkezésére, annak összes előnyével és hátulütőjével együtt.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Előfordulhat, hogy
türelmetlenné válik
ezen a héten, ugyanis a dolgok nem éppen úgy alakulnak, ahogyan
Ön eltervezte, és hosszabb
időbe telik a megvalósulás.
Tény, hogy csúszások merülhetnek fel, de az még nem
jelenti azt, hogy valami nem
lesz kész. Csak le kell nyugodnia, és hagynia kell, hogy
a dolgok maguktól megtörténjenek.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Jó hatással van Önre
ez a hét. Magánélete, pénzügyei egyaránt csodálatosan alakulnak, Ön pedig élvezi a szerettei és a közeli ismerősei, barátai társaságát. Mindez hatalmas boldogsággal tölti el.
Ahol hiányzik az izgalom, az
a szakmai élete, de ezen lehet változtatni, és valójában
kell is. Természetesen nem
kell drasztikus lépésekre elszánnia magát.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)
Rendkívül kedvező
időszak ez a Mérleg
szülött számára, és
úgy tűnik, hogy minden a helyén van, minden
passzol ahhoz, hogy jól érezze magát. Adódhat néhány
kisebb-nagyobb egészségügyi problémája, de nem komoly, így nincs semmi, ami
kedvét szeghetné. Természetesen, tudatában kell lennie egészségi állapotának, de
nem kell túlaggódni.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Rendkívül lelkes, és
úgy érzi, nagyon szerencsés, hiszen mindenki Ön mellett áll
ezen a héten. Ennek ellenére valami hiányzik, valamitől nem érzi teljesnek magát. Ennek oka az, hogy teljesen tanácstalan egy fontos kérdésben, amelyben pedig nagyon rövid időn belül
döntést kell hoznia az életével kapcsolatban. Ez a kérdés
már régóta gyötri.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A magánélete kissé
hadilábon áll ezen
a héten, mivel aggódik egyrész saját maga, másrészt a szerettei egészsége miatt is. Nos,
Ön is tudja, hogy az aggodalom nem sok mindent old
meg, a cselekvés viszont
igen! A testmozgás különösen jó hatással van Önre, ráadásul feszültségoldó hatása
van, így érdemes rendszeresen végezni.

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

Hangulata eléggé ingatag lesz a héten,
sőt kissé szórakozott
lehet, ami egy kicsit megnehezíti az életét sok tekintetben. Ha megteheti, akkor vegyen ki néhány nap szabadságot és vonuljon el, mert érzelmi kitöréseivel könnyen
megbánthatja azokat, akiket
mindennél jobban szeret. Természetesen mindez nem azt
jelenti, hogy utazzon el néhány napra egyedül.

Az Önben szun�nyadó belső vándor
ezen a héten felébred, melynek köszönhetően
erős vágyat érez arra, hogy
felfedezze a világot és megnézze, mi van odakint. Munkamániája ezúttal kissé háttérbe szorul, ugyanis ideje
nagy részét az veszi el, hogy
terveket készítsen arra vonatkozóan, hogy mit szeretne csinálni. Kettős érzések
kavarognak Önben.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Önbizalma ezen a héten nincs a helyzet magaslatán, ami sajnos az
élet minden területére hatással
van. Bár nem komolyan, de
az egészségi állapota is romlik, ami még inkább megnehezíti a reggeli felkelést és elindulást. Éppen ezért ennek a
hétnek csendesen kell eltelnie,
méghozzá úgy, hogy nem tervezi túl magát. Próbálja a legminimálisabbra redukálni a felelősségvállalást.

Ez a hét a szakmai életében kimagasló lehet,
ezáltal új távlatok nyílhatnak meg Ön előtt. Ha egy
kicsit hajlandó kilépni a komfortzónájából, nagyon eredményessé válik, és senki nem rettentheti el, ha valamit elhatározott. Még mások szemében is
motiváló és inspiráló lehet, ráadásul lehet, hogy Önhöz fordulnak tanácsért, ha valamiben
elakadtak, Ön pedig kifejezetten élvezni fogja ezt a szerepet.

Szűz (8.24.-9.22.)
Magabiztossága az
egekben szárnyal,
ami előmozdítja a
munkahelyi sikereket, és segít a különböző projektek,
feladatok és célok megvalósításában, amelyeken éppen
dolgozik. Lehet, hogy egy kicsit munkamániás a héten, de
akkor érzi magát boldognak,
ha sikerült mindent elvégeznie. Jól is teszi, mert ez egy
nagyon produktív időszak az
Ön számára.

Halak (2.21.- 3.20.)
Amennyiben arra törekszik, hogy gyógyítóvá váljon (akár ápolóként, orvosként, vagy spirituális gyógyítóként), akkor jó, ha
tudja, hogy ezen a héten az energiák nagyon erősek lesznek e téren. Sok mindent tanulhat most,
és elsajátíthatja azokat a készségeket is, amelyeket eddig valamiért nem tudott megtenni. A háza
táján azonban érdemes lesz jobban odafigyelni, ugyanis egyre
inkább kiélesednek a viták.

Mozaik

D-vitamin: védelem az elhízás és a
daganatok ellen

A D-vitamin évszaki ingadozásának komoly
egészségügyi hatása van, hiánya pedig nem
csak a csontok épségét veszélyezteti. A következőkben ezért összegyűjtöttük, milyen betegségek ellen nyújt védelmet a D-vitamin.
Vitamin is, hormon is
A D-vitaminról valóban a legtöbb információ a csontritkulás megelőzésében betöltött szerepét hangsúlyozza. Tévedés lenne azonban azt gondolnunk, hogy egyedül a csontanyagcserében van meghatározó szerepe. Az utóbbi évek intenzív kutatásai igazolták, hogy a korábban „csak vitamin-

sok bizonyították, hogy a D-vitamin hiánya fontos az elhízás kialakulásában és a megfelelő fogyókúrákban.
– A szív-érrendszeri megbetegedések esetén is gyakran
kimutatható a D-vitamin hiánya, melynek következtében
gyakrabban jelentkeznek krónikus szív- és érrendszeri betegségek. A halálozási arány is magasabb, mint egyébként.
A D-vitamin kihat az érrendszer belső falának sejtjeire, az
erek izomzatára, a vérzsírra és a megfelelő mértékű véralvadásra. A megfelelő D-vitamin-szint ezért védelmet nyújt
a trombózis, szívinfarktus és gutaütés ellen.
– Rákos megbetegedések is összefüggést mutatnak a
krónikus D-vitamin-hiánnyal. A végbélrákban, prosztatarákban, méhrákban, hasnyálmirigyrákban és legfontosabbként
a tüdőrákban lényegesen alacsonyabb a D-vitamin-szint.
– Az idegrendszer és az agy működését is befolyásolja,
gátolja a súlyos D-vitamin-hiány. Az Alzheimer kórosokban
a D-vitamin pótlással kedvező eredményeket tapasztaltak.

D-vitamin hiányában fellépő leggyakoribb tünetek

nak” gondolt biológiailag aktív anyag, lényegében hormonként viselkedik szervezetünkben. Ez nem meglepő, hiszen a
D-vitamin szerkezete nagy mértékben hasonló a szteroid hormonokhoz (pl. mellékvese hormonjaihoz, a nemi hormonokhoz), amelyek közül többet gyógyszerként használunk már
évtizedek óta. Ilyenek pl. az immunológiai és gyulladásos,
ízületi betegségekben ma is használt bizonyos készítmények.
A sokrétű kutatás bizonyította, hogy a D-vitamin több szervünkre, ill. szervrendszerünkre hat, és szintjének meghatározása, a hiányzó hormon pótlása meghatározó fontosságú.

Nélkülözhetetlen elem

A D-vitamin az emberi testben számos szervünkre van
hatással.
– A csontrendszer számára azért fontos, mert a D-vitamin szabályozza a kalciumfelvételt a belekben, de megakadályozza, hogy a vizelettel túl sok kalcium ürüljön. Érthető, hogy a vitaminhiány a csontritkulás rizikóját növeli.
– Javítja a pajzsmirigy működését, csökkenti a gyulladásos folyamatot. Az autoimmun pajzsmirigy betegségekben a D-vitamin szint általában alacsonyabb és ezért
pótlása előnyös.
– Az izomzatra gyakorolt hatása abban rejlik, hogy segíti az izmok összehúzódását, az idegrendszer és az izmok
közötti koordinációt, csökkenti ezáltal az elesés kockázatát,
tehát így csökken a csonttörés veszélye is. Fontos megfigyelés az is, hogy az éjszakai fájdalmas izomösszehúzódást
is jelentősen mérsékli.
– Az immunrendszerre gyakorolt hatása bizonyította, a
gyulladásos, reumatikus betegségekben szenvedők többségénél kimutatható a D-vitamin hiánya.
– Az elhízottakban a D-vitamin szint meglepő módon
alacsony. Az elhízással foglalkozó ún. obezitológiai kutatá-

– Gyermekeknél angolkór (rachitis)
– Felnőtteknél csontritkulás, csontlágyulás, csontok deformálódása, rugalmatlansága, törése
– Daganatos betegségek kialakulásának vagy kiújulásának esélyét növelheti (egyes vizsgálatok szerint akár
60%-kal is)
– Fogak állapotának nagymértékű romlása (fogszuvasodás)
– Pajzsmirigygyulladás
– Izomgörcsök
– Fáradtság, levertség
– Haj fokozott hullása
– Ízületi gyulladás
– Hátfájás
A hiánybetegség veszélye azoknál a legnagyobb, akik
kimozdulni képtelenek (csecsemők, öregek, betegek), illetve várandósoknál és azoknál a nőknél, akik az egész testüket elfedő ruhát hordanak.

Napi szükséges mennyiség

Az RDA alapján meghatározott mennyiség 100 – 200 NE,
gyermekeknek, időseknek 400 – 800 NE, terhesség és szoptatás ideje alatt a nőknek 800 – 1 000 NE fogyasztása ajánlott.
Az újabb kutatási eredmények alapján a legtöbb szakértő
napi 1000 – 2000 NE mennyiség bevitelét tartja szükségesnek egy átlagos felnőtt részére. A D-vitamin túladagolás 10
ezer NE, vagy ennél több huzamos szedésével fordulhat csak
elő, bár ilyen mértékű D-vitamin készítmény Magyarországon
nem kapható. A D-vitamin szükségletet befolyásolja az életkor, vagyis a csontosodási folyamatok, így a gyermekeknek és
a kamaszkorúaknak 10 µg D-vitamin napi fogyasztása ajánlott. A kimozdulni képtelenek, továbbá várandósok, szoptatós
anyák, és idősek számára is a napi 10 µg bevitelét ajánlják.
A hiányállapot megelőzését segíthetjük, ha táplálkozásunkban is ügyelünk a magas D-vitamin tartalmú élelmiszerek rendszeres fogyasztására. Természetes forrásai a halmáj, olajok, halak (tonhal, szardínia, lazac, hering, makréla), máj, virágpor, méz, méhpempő, tojássárgája, tej és tejtermékek (vaj, tejszín, margarin), csiperkegomba, zabpehely, búzacsíra, élesztő.

Melyik napszakban mit fogyasszunk?

Még az egészséges ételek fogyasztására vonatkozóan is érdemes néhány fontos szabályt betartanunk ahhoz, hogy
a pluszkilók semmiképpen se szaladjanak fel.
Gyümölcsök

A friss idénygyümölcsök (főleg a hazai,
biotermelőktől származók) igazi superfood-ok, ám
nem mindegy, hogy mikor csemegézünk belőlük. A
benne található gyümölcscukor miatt ugyanis igen
gyorsan akár hizlaló falatokká is válhatnak kedvenceink, kiváltképp, ha a délutáni, esti órákban fogyasztjuk őket. A legjobb, ha délelőtt, reggelire vagy tízóraira eszünk belőlük, ám azt vegyük figyelembe, hogy
inzulinrezisztencia esetén a nap első étkezéséből is ki
kell iktatnunk.

Zöldségek

A zöldségek nagy előnye a gyümölcsökkel
szemben, hogy jóval kevesebb kalóriát tartalmaznak, ezért nem is hizlalnak. Büntetlenül fogyaszthatók gyakorlatilag bármikor, mégis érdemes leginkább az ebéd és vacsora elmaradhatatlan részei-

vé tenni őket. Egy-egy friss saláta szuper kiegészítője lehet olyan diétás fogásoknak, mint például a
szárnyashús vagy hal.

Egészséges gabonák

A rozs, köles, zabpehely és más egészséges gabonák
lassan felszívódó szénhidrátoknak minősülnek. Ezekre a
szervezetnek szüksége van, de leginkább az ebédet megelőző napszakban. Délután, este már egészségünk és fogyókúrának sikere miatt is érdemes kerülni ezeket az élelmiszereket. Viszont reggelire, tízóraira kifejezetten ajánlottak, hiszen lassú felszívódásuk miatt hosszú órákra eltelítenek, így a nap leghasznosabb részében hatékonyan
tudunk koncentrálni a feladatainkra anélkül, hogy megéheznénk.

Fehérjék

A fehérjepótlás különösen sportolás után ajánlott, hiszen az izmok fejlődéséhez elengedhetetlenek. Az, hogy ki
mikor szeret mozogni, vagy éppen mikor van rá ideje, természetesen egyénenként változó. Amit viszont mindenkinek érdemes betartania a fehérjefogyasztással kapcsolatban az az, hogy elsősorban ebédre és/vagy vacsorára fogyasszunk belőle nagyobb mennyiséget. Így egész biztosan nem terheljük feleslegesen emésztőrendszerünket, és
a diétánkat is betartjuk.
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Fogyassz gyömbért minden nap
A gyömbér igazi csodafűszer, amellyel a melegebb hónapokban ugyanannyira jól járunk, mint a náthás, hideg évszakokban. Érdemes belőle mindig tartani otthon, és naponta belecsempészni egy-egy ételbe-italba.
Menstruációs fájdalmak ellen
A gyömbér mind külsőleg, mind belsőleg alkalmazva
hatékonyan lép fel a női ciklussal összefüggésbe hozható
fájdalmakkal szemben. Természetes gyulladáscsökkentő
hatása egyaránt érvényesül, ha gyömbérolajjal átmasszírozzuk a hasi területet, illetve ha gyömbérteát szürcsölgetünk a nehéz napokon.

Emésztésserkentő

Egy-egy kis darab gyömbér elrágcsálása a főétkezések után rendkívül jótékonyan hat az emésztésre, ugyanis
erősen gyomornyugtató hatású. De a már kialakult problémákat (puffadás, hasmenés, émelygés) is képes orvosolni
egy-egy gyömbérrel meghintett étel vagy ital elfogyasztása:
ellazítja a bélrendszer izmait, csökkenti a puffadás mértékét.

Lefaragja a pluszkilókat

Ez az intenzív ízű és illatú növény még a diéta sikerességét is fokozhatja. A rendszeres edzés és helyes táplálkozás mellett érdemes olyan zsírégető növényeket is fogyasztanunk, amelyek célirányosan falják fel a zsírsejteket. Már
egy kisebb darab gyömbér elfogyasztása után érezhetjük,
ahogyan megizzadunk, így olvadnak le rólunk a pluszkilók.

Normalizálja a vércukorszintet

A gyömbér rendszeres fogyasztása cukorbetegeknek,
inzulinrezisztenciával küzdőknek is ajánlott. Normalizálja a vércukorszintet, serkenti az inzulin hatékonyságát, és
más, cukorbetegséggel összefüggő szövődmények rizikóját is csökkenti. Reggelente éhgyomorra ajánlott egy-egy
bögre gyömbértea vagy friss gyömbérből készült ital fogyasztása, ha problémák adódnak vércukorszintünkkel.

Problémás bőrre gyömbéres arcmaszk

A gyömbér nem csak belsőleg, egészségünk védelmében alkalmazható, de bátran állíthatjuk szépségünk szolgálatába is. Ehhez nincs szükség másra, mint két evőkanál aloe vera gélre és egy teáskanálnyi gyömbérporra vagy
reszelt gyömbérre. Az összekevert hozzávalókat megtisztított arcbőrünkön oszlassuk el egyenletesen, hagyjuk hatni 10-15 percig, majd alaposan mossuk le. A pattanásos,
problémás bőr rövid idő alatt jelentős javuláson mehet keresztül, ha rendszeresen alkalmazzuk ezt a szépségtrükköt.

Az 5 legegeszségesebb fűszernövény
A következő fűszerek és gyógynövények garantáltan
felturbózzák az egészségedet.
A legtöbb fűszer- és gyógynövény nemcsak jótékony
tulajdonságokkal bír, hanem rendkívül ízletes is – most
összegyűjtöttük neked a leghatásosabbakat!
Menta
A gyulladáscsökkentő és antiallergén hatású mentát ételekbe, italokba, cukorkákba és rágógumikba egyaránt szokták rakni, ami nem is csoda: frissítő íze miatt
az egyik legkedveltebb fűszernövény. A szakértők szerint különösen hatásos megfázásos, bakteriális és gombás megbetegedések esetén, ráadásul köhögés és gyomorrontás esetén is bevethető.
Bazsalikom
Az Indiában nagy népszerűségnek örvendő bazsalikomot allergia és bőrproblémák ellen szokták alkalmazni – a legújabb kutatások szerint pedig a májgondokat és
az asztmát is lehet vele kezelni. Mindezek mellett immunerősítő tulajdonsággal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy növeli a vérben lévő immuncellák mennyiségét.
Tésztás ételek fűszerezésére nagyon ajánlott.
Rozmaring
Már az ókori Görögországban is használták a rozmaringot az agyi funkciók fejlesztésére, azóta pedig kiderült, hogy
az Alzheimer-kór ellen is hatékonyan véd – de nem csak ez
az egyetlen jó benne. A friss rozmaringban az A-, a B6-, valamint a C-vitamin is nagy mennyiségben fordul elő, akárcsak a folsav, a mangán, a kalcium és a vas – tehát az egész
szervezetre, külső-belső egészségre jótékony hatással van. Főként saláták és olajok fűszerezéséhez javasolják a szakácsok.
Kakukkfű
Erős íze miatt kevesen szeretik, pedig az influenzás
és náthás megbetegedések elleni első számú gyógynövényként híresült el. Tele van A- és C-vitaminnal, hatékonyan véd a nátha ellen, elmulasztja a köhögést, tisztítja a nyálkahártyát, valamint kiűzi a testben lévő méreganyagokat is. Forrázatából kitűnően lehet teát készíteni, de saláták és meleg ételek ízesítéséhez is használják.
Koriander
Növénye és magja egyaránt kedvez az egészségnek: legújabban például az derült ki, hogy a benne lévő antioxidánsok
csökkentik a koleszterinszintet. Leginkább növényalapú ételek és gyümölcskoktélok fűszerezésére használják, de különböző saláták kedvelt összetevője is lehet.
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Chia mag: barát vagy
ellenség?

Te is szívesen készítesz chia magból reggelit vagy des�szertet? Akkor bizonyára meglepődve olvastad az elmúlt hetekben, hogy az eddig népszerű superfood akár
komoly emésztőrendszeri panaszokat is okozhat. Nyugi, azért nem kell teljesen lemondani a kedvencedről!
A chia mag nagy arányban tartalmaz rostot, ásványi anyagokat, fehérjét,
omega-3, omega-6 és es�szenciális zsírsavakat. Finom, egészséges és tápláló,
hosszú időre telítettség érzést okoz, így szuperül kiegészítheti a diétádat. Kimondottan magas rosttartalmának köszönhetően segíti az emésztést, tisztítja

szárazon, magában a magokat, a chia jellegzetes tulajdonsága ugyanis, hogy
víz hatására többszörösére növekszik. Így ha eszel
egy kanál chia magot, majd
iszol rá egy pohár vizet, a
chia már a gyomorba érés
előtt dagadni kezd – ezt inkább ne csináld! Fogyasztás előtt legalább fél órával áztasd be vízbe, gyü-

a beleket, csökkenti a vér
lipid- és koleszterinszintjét,
és természetes módon szabályozza a vércukorszintet.
Na, de akkor hol a
bibi?
A chia mag forgalmazását még a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) is szigorúan szabályozza. Kiemelik, hogy
káros egészségügyi hatásai
lehetnek, a magas rosttartalom ugyanis csak kis men�nyiségben segíti az emésztést. Nagy mennyiségben
azonban eltömítheti a beleket és gyomorpanaszokat okozhat. Éppen ezért
a fogyasztás mértékét napi
15 grammban maximalizálják – ha nem szeretnél hasgörcsöket, akkor érdemes
ezt betartanod.
Figyelj az allergiákra
is: ha érzékeny vagy a szezámmagra vagy a mustárra,
akkor óvatosan a chiával,
mert keresztallergiás reakciót okozhat. Nagyon fontos továbbá, hogy ne edd

mölcslébe, turmixba vagy
joghurtba, és akkor kezdj
neki, ha már megduzzadt!
Fogyaszd okosan!
1. Válaszd a jó minőséget! A magok alapvetően fekete vagy fehér színűek, ne vásárolj ott, ahol
chia elnevezéssel barnás
vagy világos színű magokat árulnak!
2. Igyál megfelelő
mennyiségű vizet! A magas rosttartalmú táplálkozás egyik fontos kritériuma a kellő folyadékbevitel. Télen-nyáron legalább
napi két liter folyadékot vegyél magadhoz!
3. Áztasd be a chiát
fogyasztás előtt, sütemények készítéséhez pedig
használhatsz őrleményt
is – ilyen formában kön�nyebben emészti a gyomor.
Ne edd magában, szárazon
a magokat!
4. Tartsd be a javasolt
mennyiségi előírást: 15
grammnál ne fogyassz többet naponta!

KITELJESEDIK
VÉDELMEZ

JUTTAT
JÓD
VISELKEDÉSKUTATÓ

FINN ÍRÓ
(JOUKO)

FOSZFOR

URÁNIUM

SZÜCS … ILLUSZTRÁTOR,
GRAFIKUS

NÉHAI
SPORTVEZETŐ,
ÚJSÁGÍRÓ
(ISTVÁN)

A hét megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Mondja, Káposzta úr, miért akar elválni a feleségétől?
– Mert az ágyban dohányzik!
– Ez nem válóok!
– Maga a dohányzás nem lenne olyan elviselhetetlen, …!
Kétbetűsek: AC, AK,
AZ, ÁL, ÉN, FA, HA, IG,
JO, JÓ, LS, SS, ST, TN, UL.
Hárombetűsek: ADÓ,
AMI, ARA, CAN, HOZ, ILY,
ISA, JAL, KOT, MAS, NEM,
ŐZE, RIK, VAK, VÁG.
Négybetűsek: ALAK,
AMAN, ÁTAD, EGON,
GARA, ÍRAT, KAPA, KSZI,
LETO, SZIL, SZÍT, VÉKA.
Ötbetűsek: ADOMA,
DEKÁD, ELÁSÓ, ELÁZÓ,
ELIZA, EVITA, ÉKELT,
LOKÁL, OLTÁR, ÓMAMA,
REMÉL, ROTÁL, ZÁROL.
Hatbetűsek: HAZAAD, KÉKÉRC, KÚSZÁS,
RÉZIKE, SIETÉS, TARACK.
Hétbetűsek: CITERÁL,
FÜLEMET, LACOSTE, RALIZIK, REGGELI, RÉZATOM, SZALADÓ.

Nyolcbetűsek: ELSZÁMOL, FATALIGA, KIADAGOL, MEGPOROZ, TANÁRSÁG.
Kilencbetűsek: HASZNÁLNÁ, ÚSZÓARÉNA.
Tízbetűsek: ELŐREHAJOL, KATE HUDSON.
Tizenegy betűsek: LANKADATLAN, PRESSZÓKÁVÉ.
Tizenkét betűsek: HAMUTARTÓNAK, NYOLCVANADIK.

2020. 33. szám meg
fejtése: Higgy az ál
maidban, mert okkal
kaptad őket!

VANÁDIUM

ÚJSÁG

Plusz egy vicc

Plusz e gy vicc: ...
hogy áll meg olyan
helyen, ahol nincs fa?

Joghurtos kocka

Olvassa a
Naplopót!

kocka

Piskóta: 5 tojás, 20 dkg cukor, 20 dkg liszt, 5 evőkanál étolaj, 5 evőkanál tej, 1 csomag sütőpor
Joghurtos krém: 5 dl Cukrászhab vagy Hulala, 1
csomag zselatinfix, 3 kicsi (150 g-os) doboz gyümölcsös joghurt, 1 dl málna szörp
A tetejére: 2 csomag gyümölcszselé
Elkészítése: A tojásfehérjét kemény habbá verjük. Egy nagyobb edényben a tojások sárgáját, a cukrot, az olajat és a tejet egy habverővel elkeverjük. A
száraz anyagokat keverjük össze, majd adagokban
szitáljuk hozzá az olajos tojássárgás masszához. Végül pedig finom mozdulatokkal adjuk hozzá a felvert
tojásfehérjét is, ügyelve arra, hogy ne törjük össze.
175 °C-os előmelegített sütőben, 35 x 40 cm-es tepsiben, körülbelül 20-25 percig sütjük. A krémhez a
zselatinhoz 1 dl málna szörppel elkeverjük és hozzáadjuk a többi hozzávalóhoz. A tetejét gyümölcszselével borítjuk be.

Fizessen elő a
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hetilapra a postán!
Index: 37381.

18. évfolyam

10 tudnivaló a
lekvárfőzéshez

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Augusztus 24 ‒ 30.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Amit ma eltehetsz, ne halaszd holnapra! Tekintsd
kreatív elfoglaltságnak a
befőzést, és fogadd meg az
alábbi tanácsokat, hogy ne
vesszen kárba a munkád.

7. oldal

Szilvalekváros
piskótatekercs

6. oldal

Hogyan lehet pozitív hatása a
stressznek?

A stressz fiziológiai hatásai már a 19. században
is erősen foglalkoztatták
a kutatókat, akik újabb és
újabb elméleteket dolgoztak ki arra, hogy ez a kívülről is megfigyelhető, jellegzetes reakció milyen változásokat okoz a testünkben.

Badó Szabolcs
k02.xls
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KELETI
TÁBLAJÁTÉK

ÜZENET

VÁLASZOL
MINŐSÉGI
ELLENŐR

A MÉLYBE

4

OXIGÉN
LENMAG!

KISSÉ
MEGUNJA!

LAJSTROM

KAIRÓ A
FŐVÁROSA
PAPÍRRA VET

SZÓBA HOZ

LITER

KÉPES RÁ

TÖKFEDŐ

LIMASSZOLI
SPORTKLUB

NÉMET
VÁROS

TOYOTA
MODELL

VÁLOGATOTT
BUDA NÉMET
NEVE

THE
MATRIMO-

FÉLÉV!

NIAL .. (KERTÉSZ

MIHÁLY-FILM)
KÖVÉR,
ANGOLUL

MAGAS
ÉRTÉKŰ
KÁRTYALAP

AZON A
HELYEN

2

ARZÉN
ZABSZEM!

INDITÉK

AMERIKAI
HÍRÜGYNÖKSÉG

ZOKOG
ÉJFÉL!

KÉTJEGYŰ
BETŰ

SZEMÉLYE

BUDAPESTI
HOTEL

Z

MAGAD

Ukrajnában csökkent a
munkanélküliség
2. old..
40 %-os gázáremelést jósol
őszre a Naftohaz
2. old.
ABelügyminisztérium:
lengyelek kevesebbet fizetnek
amegjelenhetnek
kenyérért, mint aazseriffek
ukránok
2. old.
A minimálbér
növekedése
Európa
legveszélyesebb
városa
csak
rövidtávon
lesz hatékony
lett
Marseille
a migránsok
miatt
3. old.
Az ukránok is
többsége
nem
Brüsszelben
küzdenek
az
üdült az
idén és nem is tervezi
afrikai
sertéspestissel
3. old.
Naponta kilenc
szervátültetésre
Kétharmaddal
tiltották
be a burkát
váró beteg
meg
Svájcban
egyhal
népszavazáson
3. old.
Mit ültess
augusztusban, hogy
Fejlett
beteggondozási
ne maradjon
ki a kertészkedés
rendszer
jellemezte
Ötzi korát
4. old.
Így ápold
az őszi virágok
Több
mint félmilliárd
éve
királynőjét
tűnhetett
fel a világ első állata
4. old.

