
5.
 o

ld
al

2.
 o

ld
al

4.
 o

ld
alUkrán-magyar 

külügyminiszteri találkozó 6.
 o

ld
alA szülőföld 

szerelmesei 5.
 o

ld
al

Szívvel, lélekkek, 
szeretettel

2020. június 3.  • XXIV. évfolyam, 23. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Elszakítottságban 
is összetartozunk

Folytatás a 3. oldalon

A Rákóczi Főiskola 
ismét segített

Európában 
egyedülálló, anno...

Szamócatermesztés 
gondokkal

Folytatás a 6. oldalon

Várunk a szigetvári
konzervgyárba!

12 órás munkarendbe, 2 műszakba, 
műszakpótlékokkal. A szállást az üzemterületen 
biztosítjuk, így 300 méterre lakhatsz a 
munkahelyedtől.  
Amint megnyílnak a határok, mi biztosítjuk az 
utazásod Magyarországra. 

Ahova várjuk jelentkezésed:
● Betanított és gépkezelő munkakör
● Szakmunka:

○ Targoncavezető
○ Élelmiszertartósító
○ Savanyító és konzervgyártó

gancsos.janos@viapangroup.com

Munkalehetőség
Magyarországon!
Nettó 8.854 Ft - 13.004 Ft közti bérek!

Jelentkezz!
+380 99 3 452 452

Eladó háza, lakása?
HA nÁlunK HIrdEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

30 éve járt Bereg-
szászon az FtC

Száz évvel ezelőtt 
Franciaországban, 
a Versailles mellet-

ti Nagy-Trianon palotá-
ban írták alá azt a béke-
diktátumot, melynek kö-
vetkeztében az ezeréves 
Magyar Királyságot te-
rületének kétharmadá-

tól, magyar ajkú népessé-
gének egyharmadától fosz-
tották meg, s jutalmazták 
meg azzal a vele szomszé-
dos országokat. Így történt 
meg, hogy Magyarország 
száz éve önmagával hatá-
ros. Az elszakított nemzet-
részek közül Kárpátaljá-

nak jutott a legnehezebb 
sors. Itt úgy élték le életü-
ket nagy- és dédszüleink, 
hogy öt ország állampolgá-
rai voltak, miközben a szü-
lőfalujukat sem hagyták el. 
És a vasfüggöny is bennün-
ket zárt el legtovább. Bár 
tíz évvel ezelőtt hatalmas 

lehetőséget kaptunk az 
újrahonosítással, a ha-
tárzár – most a karan-
tén idején is bebizonyo-
sodott – még mindig az 
itteniek életét nehezíti 
meg leginkább…

Száz éve történt

Bajban i smersz ik 
meg az ember, tart-

ja a mondás.  Meg a 
közösség is – egészít-
hetnénk ezt ki.  Nos, 
együttérzésből ,  cse -
lekvő szeretetből a II. 
Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főis-
kola közössége jeles-
re vizsgázott. A koro-
navírus-járvány ide-
jén immáron másod-
szor juttatott jelentős 
támogatást a beregszá-
szi egészségügyi intéz-
ményeknek úgy, hogy 
a munkatársak fize-
tésük egy részét aján-
lották fel e nemes cél-
ra, hogy megkönnyít-
sék és biztonságosab-
bá tegyék az egészség-
ügyben dolgozók áldo-
zatos munkáját.

A mostani átadásra 
az elmúlt pénteken ke-
rült sor a főiskolán. 

A maga 19 fagyos éj-
szakájával rekordot 

döntött az idei április. 
A mínuszokat a Kárpát-
medence alföldi részein 
mérték. Benében ugyan 
nem süllyedt a hőmérő 
ilyen sokszor nulla fok 
alá, ám 11-12 zimankós 
hajnal is elegendő volt 

ahhoz, hogy odavesszen 
az egész kajszitermés és az 
őszibarack jelentős része. 
A veszteséglistán előkelő 
helyen szerepel a szamóca 
is, melyet egy ideje ismét 
előszeretettel termeszt 
az itt élők. Bár a kedvük 
most megcsappant. 

Több mint 400 ezer hrivnya értékű támogatás az egészségügyi 
intézményeknek
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Magyarország és Ukrajna meg-
nyugtató módon le akarja zár-
ni a vitákat – jelentette ki a kül-
gazdasági és külügyminiszter 
pénteken Budapesten.

Szijjártó Péter Dmitro Kuleba 
ukrán külügyminiszterrel tárgyalt, 
majd a megbeszélésüket követő 
sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 
vannak olyan jelentős kérdések a 
kétoldalú kapcsolatokban, ame-
lyeket továbbra is másként ítél-
nek meg, ilyen a magyar nemze-
ti közösség oktatásával és nyelv-
használati jogaival kapcso-
latos kérdéskör.

Amikor a kárpátal-
jai magyar közösség azt 
mondja, hogy rendben van-
nak ezek a kérdések, Ma-
gyarország feloldja a NA-
TO-Ukrajna tanácsülések 
blokkolását – közölte. Ki-
fejtette: megállapodtak egy 
menetrendben, javaslatter-
vezetet kaptak Ukrajnától, 
hogy közös deklarációt fo-
gadjanak el, amely kijelöli 
a jövőre vonatkozó utat, és 
ennek van oktatási, nyelv-
használati és gazdasági fe-
jezete is. Júniusban mind-
három kormányközi ve-
gyes bizottságot és mun-
kacsoportot összehívják, 
ezek dolga lesz, hogy a javasolt 
menetrendnek megfelelően a vi-
tás kérdésekben olyan megálla-
podást dolgozzanak ki, amely-
re a kárpátaljai magyarok azt 
mondhatják, hogy rendben van, 
és amely az ukrán kormánynak is 
elfogadható – magyarázta. Hoz-
zátette: nem a blokkolás fenntar-
tása a cél, hanem a megállapodás.

Szijjártó Péter elmondta: ad-
dig is keresik a közös sikertörté-
netek lehetőségét, mert más re-
lációkban már bebizonyosodott, 
hogy ezek alapján könnyebb a 
nehéz kérdéseket is rendezni. 
Ilyen közös sikertörténet lehet 
Kárpátalja, ezért jó, hogy az uk-
rán elnök és kormány a régióban 
komoly infrastrukturális fejlesz-
téseket tervez – vélte. Hozzáfűz-
te: ehhez Magyarország is szíve-
sen hozzájárul, 50 millió dollár 
kötöttsegély-hitelt biztosít.

Ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó

Szijjártó: Magyarország és Ukrajna meg 
akarja oldani a vitákat

Arról is beszélt, hogy új határ-
átkelőket nyithatnak meg és felújít-
hatják a záhonyi Tisza-hidat. Ma-
gyarország emellett kész a kárpát-
aljai gazdaságfejlesztési program 
folytatására, eddig 33 ezer pályá-
zatot támogatott – mondta.

A gazdaságról a tárcavezető 
közölte: nagy magyar cégek egy-
re fontosabb piacuknak tartják Uk-
rajnát, ilyen az OTP és a Richter. A 
kétoldalú kereskedelmi forgalom 
értéke tavaly meghaladta a 4 milli-
árd dollárt, és 66 millió dolláros hi-

telkeretet nyitottak az Eximbanknál 
az együttműködés fejlesztésé-
re – mutatott rá.

Szijjártó Péter kitért rá: a koro-
navírus-járvány megmutatta, hogy 
Közép-Európában szoros egymás-
ra utaltságban élünk. A szolidaritás 
megnyilvánult a két ország között 
a nehéz helyzetben, Magyarország 
segítette a Nyugat-Európában re-
kedt ukrán állampolgárok hazaju-
tását, valamint 8,5 tonna védőesz-
közt adott kárpátaljai egészségügyi 
intézményeknek – emlékeztetett.

Megjegyezte: nagyra értéke-
lik, hogy Dmitro Kuleba első hi-
vatalos külügyminiszteri útja Bu-
dapestre irányult, ez fontos jel a 
két ország kapcsolatainak jövője 
szempontjából.

Az ukrán külügyminiszter ki-
emelte: eljött az ideje, hogy új fe-
jezetet nyissanak a kétoldalú kap-
csolatokban, megtalálják a kölcsö-

nösen előnyös megoldásokat a 
nyitott kérdésekben és továbbra 
is támogassák egymást.

Azt is mondta, a járvány to-
vábbra is uralja Európát, és Ma-
gyarország hatékonyan védeke-
zett ellene. Ukrajna is ezen dol-
gozik, a védekezés nehéz dön-
téseket is megkövetel és rávilá-
gít arra, milyen fontos az egész-
ségügyi rendszer fejlesztése – fo-
galmazott.

Dmitro Kuleba köszönetet 
mondott, amiért Magyarország 

segítette az ukrán állampolgárok 
hazatérését.

Kérdésre Szijjártó Péter el-
mondta: a járvány kitörése-
kor Ukrajna olyan döntést ho-
zott, hogy csak saját állampolgá-
rai léphetnek be az országba. Az 
elkövetkező hetekben lépésről lé-
pésre enyhítő intézkedéseket ve-
zethetnek be a határon, és azt ja-
vasolta Ukrajnának, hogy első-
ként tegyék lehetővé az átjárást 
az ingázóknak, hiszen ilyen meg-
állapodás más határszakaszokon 
már jól működik – magyarázta.

A miniszterek a sajtótájékoz-
tató előtt jegyzőkönyvet írtak 
alá a pénzügyi együttműködé-
si keretprogramról szóló megál-
lapodás módosításáról, valamint 
szándéknyilatkozatot az együtt-
működésről az energiahatékony-
ság területén.

MTI

Csaknem százan lövöldöztek egy-
másra péntek reggel a Kijev mel-
lett fekvő Brovari településen, a ri-
vális fuvarozók között kitört tűz-
harcban hárman sebesültek meg 
– számoltak be ukrán híradások.

A hatóságok eddig húsz embert 
vettek őrizetbe. A fegyveres össze-
tűzésben személyszállítással fog-
lalkozó fuvarozók, az Ukrajnában 
elterjedt, úgynevezett iránytaxi-
ként működő kisbuszok tulajdono-
sai vettek részt.

Az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál a város polgármesterét, Ihor 
Szapozskót idézve, azt írta, hogy a 
konfliktust a vállalkozók és a Ki-
jev Megyei Közigazgatási Hivatal 
közti konfliktus okozta. Magyaráza-
ta szerint a hivatal új, hosszabb út-
vonalakat jelölt ki a helyközi köz-
lekedésben, amit a fuvarozók nem 
fogadtak el, mivel ez megnöveli a 
költségeiket.

Rivális fuvarozók emberei lövöldöztek 
egymásra Kijev mellett

A rendőrségtől származó forrá-
sok szerint viszont két, egymással 
rivalizáló fuvarozó csoport emberei 
nyitottak tüzet egymásra, akik nem 
tudtak megegyezni arról, hogyan 
osszák fel egymás között a szállí-
tási útvonalakat. Egyes informáci-
ók szerint – amit egy kormánypár-
ti képviselő, Olekszandr Dubinszkij 
is megerősített a Facebookon 
– az egyik csoport a szomszédos 
Vinnicja megyéből kapott fegyve-
res támogatást egy őrző-védő cég-
től, a másik pedig helybeli verőem-
bereket, úgynevezett „tyituskókat” 
bérelt fel.

Arszen Avakov belügyminiszter 
az incidenst a Facebookon közzé-
tett bejegyzésében korrupciós ügy-
nek és a szállítási útvonalakért fo-
lyó „bandák közti belharcnak” mi-
nősítette. Közölte, hogy az őrizetbe 
vételek még folytatódnak.

MTI/Kárpátinfo

Újabb charterjáratot szervez-
nek június 6-ra ukrán vendég-
munkások Varsóba szállítására, 
a Kijevből induló repülőgép már 
a második lesz azóta, hogy visz-

szavonulóban van a lengyelorszá-
gi koronavírus-járvány – közölte 
a lengyel sajtó.

Az első, 178 vendégmun-
kást szállító gép vasárnap landolt 
Varsóban, ők jelenleg 14 napos 
karanténidejüket töltik, egyelőre 
mindnyájan egészségesek – közölte 
a PAP hírügynökséggel a külföldi-
ek foglalkoztatását szervező egyik 
lengyel ügynökség.

A június 6-i járat azzal függ 

Különjárattal viszik Lengyelországba 
az ukrán vendégmunkásokat

össze, hogy a lengyel munkaadók 
körében növekszik az ukrán mun-
kavállalók iránti igény, és az uk-
rán állampolgárok is érdeklődnek 
lengyelországi munkalehetőségek 

iránt – magya-
rázták a közle-
ményben. Az uk-
ránokkal hosszú 
távú munkaszer-
ződéseket kötöt-
tek, az ezekben 
foglalt egészség-
ügyi biztosítás az 
esetleges Covid-
19-fertőzés ke-
zelésére is vonat-
kozik.

Egy múlt heti felmérés szerint 
Lengyelországban maradt az ott dol-
gozó kelet-európai munkavállalók 
nagy része, többen közülük inkább a 
munkájuk elvesztésétől féltek, mint-
sem a fertőzéstől. A tanulmány készí-
tői leszögezték: a járvány alatt mint-
egy 175 ezer ukrán állampolgár hagy-
ta el Lengyelországot, ami az ott ko-
rábban élő és dolgozó ukrán közösség 
mintegy 10 százalékát jelenti.

MTI/Kárpátinfo

Vajon mi lesz az érettségivel/
felvételivel, illetve mikor nyit-
nak ki az óvodák?. Hason-
ló kérdésekkel kereste fel a 
TV21 Ungvár stábja dr. Orosz 
Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
(II. RF KMF) elnökét és meg-
bízott rektorát, a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) elnökét.

„A KMPSZ már az emelt 
szintű érettségi rendszer megje-
lenése óta szorgalmazza, hogy 
a korábbi gyakorlatnak meg-
felelően – ahogy ez működött 
Ukrajna függetlenségének első 
évtizedében, a szovjetrendszer-
ben, de még a csehszlovák kor-
szakban is – a magyar tannyel-
vű oktatási intézményekben az 
oktatás nyelvéből is érettségiz-
zenek a diákok” – tájékoztatott 
az elnök asszony. Elmondá-
sa szerint ez fontos kritérium, 
mert a diák ezáltal bizonyítja a 
megszerzett tudás minőségét.

Érettségi, felvételi, óvodanyitás
„Idén a karantén miatt olyan 

rendeletet adtak ki, amely ki-
mondja, hogy a belső érettsé-
gi vizsgák elmaradnak, csak a 
független központban tett érett-
ségik alapján fogják kiállíta-
ni az érettségi bizonyítványt. A 
KMPSZ viszont ragaszkodik ah-
hoz, hogy az oktatás nyelvéből 
is legyen egy érettségi, mert ez 
hozzájárul az oktatás színvona-
lának a felméréséhez, másrészt 
pedig a diákok nagy része sze-
retne Magyarországon tovább-
tanulni, ott pedig szükség van a 
magyar nyelv és irodalom érett-
ségire. Alapfeltételünk: enged-
jék meg, hogy két emelt szin-
tű érettségi között az iskolák-
nak jogukban álljon megszer-
vezni a magyar nyelv és iroda-
lom vizsgát” – fogalmazott dr. 
Orosz Ildikó.

Arra a kérdésre, hogy a függet-
len tesztelés (ZNO) nemrég kitű-
zött dátuma milyen hatással lesz a 
felsőfokú tanintézményekre, a kö-

vetkező választ kaptuk: „Egy 
hónap csúszást jelent. A főisko-
la honlapján már olvashatók a 
tudományos tanácsülésen elfo-
gadott új módosítások a felvé-
teli rendszerrel kapcsolatban. 
Előreláthatólag augusztus vé-
géig elhúzódik, továbbá az el-
sősök később fogják megkez-
deni a tanévet, mint diáktársa-
ik.” (További információkat a 
kérdésben a II. RF KMF hon-
lapján olvashatnak.)

Az óvodák megnyitásával 
kapcsolatban dr. Orosz Ildikó 
egy nemrég megjelent rende-
letre hivatkozott, amely olyan 
egészségügyi előírásokat tar-
talmaz, amelyek betartását a 
kialakult gazdasági helyzet mi-
att az óvodák, pontosabban az 
intézmények fenntartói nem 
fogják tudni teljesíteni. Ezért 
a KMPSZ szeretné felmérni, 
hogy mely óvodák képesek a 
rendeletben előírtak megte-
remtésére és betartására, ami 
az intézmények újraindítását 
is jelentené.

Kárpátaljalap.net/
Kárpátinfo

A Nova Posta csomagszállító vál-
lalat a karantén idejére nem szá-
molt fel külön díjat a csomag-
megőrzésért, azonban június 1-től 
visszatér a megszokott rendhez, 
írja a pmg.ua.

Ezentúl a csomagokat 7 napig 

A Nova Posta változtat a 
csomagmegőrzés rendjén

díjmentesen őrzik majd, s a nyol-
cadik naptól kezdve számítanak fel 
költségeket a tárolásért. A hírt a vál-
lalat sajtószolgálata jelentette. El-
mondásuk szerint minden ügyfelet 
üzenetben értesítenek majd a vál-
tozásokról.

A karantén enyhítéséről szóló ren-
deletet május 29-én fogadták el 
Kárpátalján.

A rendelet értelmében június 
1-től újraindulhattak a helyi, a me-
gyék közötti és a nemzetközi jára-
tok is, azonban a jegyek ára jelen-
tősen drágult. Ungvárról Munkácsra 
44 hrivnyába, Husztra 65 hrivnyába, 
míg Rahóra 202 hrivnyába kerül 

Jelentősen nőtt a buszjegyek ára 
Kárpátalján

egy jegy. Beregszászból jelenleg 
88 hrivnyáért utazhatunk Ungvár-
ra, Munkácsra pedig több mint 35 
hrivnyába kerül a jegy.

A helyi járatokon kívül a megyék 
közötti járatok ára is nőtt: Ungvárról 
Lvivbe 281 hrivnyába, Csernyivcibe 
438 hrivnyába, Kijevbe pedig 585 
hrivnyába kerül egy jegy.

Kárpátalja.ma

A tanárok és a diákok minden 
erőfeszítést megtettek, hogy al-
kalmazkodjanak az újonnan ki-
alakult helyzethez, és a karantén 
alatt is be tudják fejezni munká-
jukat, azonban a 2020-as költ-
ségvetésből az ukrán kormány 
nem tud hozzájárulni az oktatók 
fizetésemeléséhez – jelentette ki 

Nem kapnak bérkiegészítést a tanárok 
Ukrajnában

Ljubomira Mandzij oktatási mi-
niszterhelyettes a május 31-ei saj-
tótájékoztatóján.

Majd hozzátette, hogy a minisz-
térium jelenleg is a tanári fizetések 
új koncepcióján dolgozik, valamint 
köszönetet mondott minden peda-
gógusnak áldozatos munkájukért.

Kárpátalja.ma
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Fotó: MTI/Komka Péter

Elejét lásd az 1. oldalon

Segítség a frontvonalban 
dolgozóknak

Adomány a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettől

Babják Zoltán, Beregszász 
polgármestere arról szólt, hogy 
az egymásra való figyelés, a cse-
lekvő gondoskodás különös je-
lentőséggel bír a veszélyhely-
zet idején.

Az utóbbi két hónap esemé-
nyei bebizonyították, hogy csak 
összefogással tudjuk legyőzni a 
kórt, hangsúlyozta Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának főkonzulja, aki 
fontosnak nevezte a szomszé-
dok, így a kárpátaljaiak meg-
segítését. Almási Tetyjana, az 
elmegyógyintézet főorvosa el-
mondta, hogy jókor jött a se-
gítség, mivel az Ukrajnában 
zajló egészségügyi reform na-
gyon negatívan érintette a kór-
házat. A változások következté-
ben költségvetésük az egyhar-
madára csökkent, így kénytele-
nek voltak dolgozóik egy részé-
től megválni. Felére csökken-
tették a betegek létszámát, így 
a gondozottak száma most 200 

főt tesz ki. Megtudtuk, egy be-
teg élelmiszerellátására napon-
ta 10 hrivnya jut, 15 hrivnyából 
kénytelenek fedezni a pácien-
sek napi gyógyszerszükségletét. 

Végül Gerevich János arról 

tájékoztatott, hogy a frontvonal-
ban tevékenykedők megsegítése 
tovább folytatódik, másnap kö-
zel 700 élelmiszer- és higiéni-
ai csomagot osztanak szét a já-
rás egészségügyi dolgozói – or-
vosok, nővérek, ápolók, mentő-
sök – között. 

A sajtó jelenlévő képviselői-
nek azt is elmondta, hogy az ál-
tala képviselt szervezet tovább 
folytatja az egészségügyben dol-
gozók, illetve a támogatásra leg-
inkább rászorulók megsegítését. 
Így a Kárpátalja kormányzójával 
nemrég megkötött megállapodás 
értelmében már a közeljövőben 
a megye más járásaiban is szer-
veznek a mostanihoz hasonló jó-
tékonysági akciókat. 

Kovács Elemér

Elszakítottságban is 
összetartozunk

Trianon 100

Minden igaz magyarnak 
fáj Trianon, fáj az elszakított-
ság. Az, hogy június 4-e még-
sem csak a gyász, a keserűség, 
a múlton rágódás napja maradt, 

köszönhető elsősorban Isten-
nek, aki imádkozó népét min-
den nehézség ellenére megtar-
totta. És a Magyar Országgyű-
lés által tíz évvel ezelőtt hozott, 
a magyar állampolgárság meg-
szerzését könnyítő újrahonosí-
tási törvénynek, amely reményt 
hozott az elszakítottságban élők 

életébe. Az is beszédes, hogy a 
magyar parlament az összetarto-
zás napjává nyilvánította az ad-
dig csak fájdalmat idéző trianoni 
döntés napját… A „csak azért is” 
magyar virtus, a hit, a remény le-
győzte a félelmet… Bár az 1920. 

június 4-én aláírt trianoni békedik-
tátum a magyar nemzet XX. szá-
zadi legnagyobb tragédiája, az el-
múlt száz év bebizonyította, hogy 
„a nyelvéből és kultúrájából erőt 
merítő magyarság e történelmi tra-
gédia után képes a nemzeti meg-
újulásra, az előtte álló történelmi 
feladatok megoldására”. 

A centenáriumra idén nagy-
szabású rendezvényekkel ké-
szültek minden régióban – így 
Kárpátalján is –, ám a koronaví-
rus-járvány miatt hozott intézke-
dések ezek nagy részét megaka-
dályozzák. De lélekben együtt le-
szünk, amikor június 4-én 16 óra 
30 perckor – a szerződés aláírá-
sának időpontjában – megkon-
dulnak a templomok harangjai, 
amikor 20 óra 20 perckor tüzek 
gyúlnak világszerte, ahol ma-
gyarok élnek, jelezve: lélekben 
együtt vagyunk, összetartozunk. 
S ahogy minden ármánykodás, 

cselszövés ellenére mindeddig 
megmaradtunk, hisszük, tovább-
ra is megtart bennünket Istenünk. 
De ezért nekünk is tennünk kell: 
őrizni, védeni, gyakorolni össze-
kötő anyanyelvünket, kultúrán-
kat, hagyományainkat!

„Isten, áldd meg a magyart…”
Marton Erzsébet

A Beregszászon található megyei elmegyógyintézet dolgozói je-
lentős adományban részesültek a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezettől. A most átadott 218 csomag tartós élelmiszert és higi-
éniai eszközöket tartalmaz. Az átadáskor Gerevich János, a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai kirendeltségének a 
vezetője elmondta, hogy ezzel az adománnyal szeretnék megkö-
szönni az itt dolgozók helytállását. Az igazgató arról is tájékoz-
tatott, hogy hamarosan 200 csomag élelmiszert adnak át az in-
tézmény konyhájának, amely előreláthatólag az itteni páciensek 
egyhavi ellátását biztosítja. 

A Rákóczi Főiskola ismét segített
Több mint 400 ezer hrivnya értékű támogatás az egészségügyi intézményeknek

Kohut Attila, az intézmény 
gazdasági rektorhelyettese kö-
szönetet mondott az egész-
ségügyi dolgozóknak áldoza-

tos, felelősségteljes munkáju-
kért. Elmondta, hogy ezúttal 
kilenc kórházi osztály – köz-
tük az infektológia, az inten-
zív, a felvételi osztály, a bel- és 
nőgyógyászat, a sebészet, a 
családorvosi rendelő, a pszichi-
átria, a mentőszolgálat – szá-
mára vásároltak több mint 400 
ezer hrivnya értékben olyan 
felszereléseket,  amelyeket 
azok igényeltek. Többek kö-
zött hűtőszekrényeket, mosó-
gépeket, vasalókat, vízforraló-
kat, védőfelszereléseket, tisz-
tító- és fertőtlenítőszereket, il-
letve olyan fogyó eszközöket, 
amelyek a mindennapi bizton-
ságos munkához nélkülözhe-
tetlenek. Mint ahogy dr. Gaál 

Elejét lásd az 1. oldalon Géza, a családorvosi rendelő ve-
zetője fogalmazott: „Ezek az esz-
közök segítenek bennünket, hogy 
hadrendben maradjunk”. 

Újságírói kérdésre dr. Volodimir 
Males, a Beregszászi Járási Kórház 

főorvosa elmondta, hogy átlagosan 
napi 10-15 tesztet küldenek Ung-

várra, s örvendetes, hogy május 
közepe óta nem volt pozitív ered-
mény. Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy most már felelőtlenül jár-
kálhatunk szájmaszk nélkül, mert 
nem tudhatjuk, ki a tünetmentes 
vírushordozó. Az infektológiai 
osztály munkatársainál az elő-
írásnak megfelelően ötnapon-
ta végeznek tesztelést, s bizony 
előfordul, hogy a delikvens tü-
netmentes, de a teszt kimutatja a 
fertőzést. És nem tudhatjuk, hány 
tünetmentes vírushordozóval ta-
lálkozunk az utcákon, aki nem 
beteg, de egy gyengébb immu-
nitással rendelkező egyént köny-
nyen megfertőzhet. 

Továbbra is legyünk hát 
fegyelmezettek, tartsuk be 
szakemberek által javasolt 
szabályokat, hogy elkerüljön 
bennünket a vírus, vagy leg-
alábbis megakadályozzuk a 

tömeges megbetegedéseket!
Kovács Erzsébet

Ukrajna 66 határátkelőt nyit 
meg. A határátkelők ukrán ol-
dalról történő megnyitása viszont 
nem jelenti azt, hogy a közleke-
dés is azonnal megindulhat, hív-
ja fel a figyelmet a határőrség, 
áll a korrespondent.net beszá-
molójában.

A Miniszteri 
Kabinet szerint 
az ország kész 
megnyitni a ha-
tárát Moldáviá-
val és az Euró-
pai Unió orszá-
gaival. „Az ál-
lami határőrség 
már tájékoztatta 
a külföldi part-
nereit a lehetsé-
ges változások-
ról a határátke-
lők terén. Tet-
ték ezt azért, hogy ők is mérle-
geljék, megnyitják-e a saját ol-
dalukon az átkelőpontot” – jelen-
tette ki Andrij Demcsenko szóvi-
vő. Hozzátette, a határátkelők uk-
rán oldalának megnyitása nem je-
lenti azt, hogy a forgalom azon-
nal megindul.

A magyar fél még nem jelentet-
te be, hogy eltörölné a COVID-19 

Egyoldalú határnyitás Magyarország felé
világjárvány miatti korlátozó intéz-
kedéseket. Ennek értelmében Ma-
gyarországra történő belépéskor to-
vábbra is a határon 14 nap karantén 
letöltésére kötelezik, amihez iga-
zolnia kell egy erre alkalmas hely-
színen való tartózkodás jogosult-
ságát (lakcím, tartózkodási hely, 

albérlet, szívességi lakáshaszná-
lat stb.) Amennyiben ilyennel nem 
rendelkezik, úgy a karantén-idősza-
kot a hatósági elkülönítő állomáson 
kell letölteni (Záhonyban ez a mű-
velődési ház épülete. Ellátás saját 
költségű!)

Mindenképp tájékozódjon, mi-
előtt elindul!

Forrás: kiszo.net
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„A nem lelki ember pedig nem 
fogadja el az Isten Lelkének 
dolgait, mert ezeket bolond-
ságnak tekinti, sőt megismer-
ni sem képes: mert csak lelki 
módon lehet azokat megítélni.” 
(1Kor 2,14)

Tihany két híressége az apát-
ság és a tihanyi visszhang. Ami-
kor a gyermekeim kicsik voltak, 
szerettem volna őket is abban az 
élményben részesíteni, hogy hall-
hatják a tihanyi visszhangot. Csa-
lódtunk, nem sikerült visszhan-
got kapni, pedig még a legkisebb 
is erőlködött, kiáltotta a magáét. 
Eltűnt a visszhang? Amikor leér-
tünk a faluba, megkérdeztünk egy 
idős nénit:

 – Mi lett a visszhanggal? 
A néni óvatosan körülnézett, 

és súgva ezt mondta:
 – Jaj, kedveseim, azt beépítet-

ték már ezekkel a nagy házakkal. 
De van egy hely, ott a dűlőúton, 
ahol még van visszhang. Menje-
nek jobbra, ott a sarkon fordulja-
nak megint jobbra, s majd talál-
nak egy öreg gesztenyefát, ha on-
nan kiáltanak, válaszol a vissz-
hang.

 – De miért nem szabad erről 
beszélni? Talán titok? 

– Nem, nem titok, de van-
nak itt olyan emberek, akik ha-
ragszanak, ha a turisták a temp-
lomba is bemennek. De mi, tiha-
nyiak tudjuk, hogy hol válaszol a 
visszhang.

Így van ez a lelkiekkel is. So-
kan nem hallják meg, nem értik 
Isten hangját. Vannak, akik bo-
londságnak tartják, ha erről be-
szélünk, mert nekik még soha 
nem válaszolt Isten, ők még soha 
nem beszéltek az Úrral. Elhiszem, 
mert nem mindenki érti, nem 
mindenki ismeri fel Isten hang-
ját. Pedig Isten mindenki kérésé-

Isten válaszol kérdésedre
re válaszol. Van, amikor igennel, 
van, amikor nem válaszol azon-
nal, vagy azt mondja, hogy várj; 
és van, amikor Isten nemmel vá-
laszol. A fontos, hogy tudjam: Ő 
meghallotta, amit kértem. 

A hívő embert a Szentlélek 
tanítja meg és vezeti arra az útra, 
ahol meghallja Isten válaszát. 
Az Úr nem rejtőzködik, minden-
kinek megmutatja magát, aki Őt 
keresi, mindenkinek válaszol, aki 
Őt kéri, kérdezi. A tihanyi vissz-
hang nem más, mint a kiáltó em-
ber sziklán visszavert hangja. 
A hívő ember tudja, hogy a mi 
sziklánk Jézus, akire számítha-
tunk, kérdezhetjük, és Ő vála-
szol. De az Ő szava nem üresen 
ismétlődő visszhang, hanem élő 
válasz. A Szentlélek megtanít ér-
teni Isten szavát, beszédét, a Bib-
liát. Az Ige üzenete tisztán érthe-
tő válasz azoknak, akik elhiszik, 
hogy az ige testté lett, és a test-
té lett ige maga Jézus Krisztus, a 
mi Szabadítónk.

Szólítsd Istent naponta, ol-
vasd az igét, és csendben figyeld 
az üzenetét! Istennek mindig van 
mondanivalója, csak figyelj! Mu-
tasd meg az embereknek az utat, 
hol találhatnak rá Isten hangjára, 
válaszára!

Gyönyörködöm benned, édes 
Megváltóm. Csodálatos, hogy a 
Te hangod nem tűnik el soha. Kö-
szönöm, hogy kérdezhetlek, ma-
gasztalom szent nevedet a vála-
szaidért! Nem kell bizonytalanul 
bolyonganom, mert Te tanácsod-
dal támogatsz engem. Köszönöm! 
Segíts, hogy sok embernek tudjam 
megmutatni az utat, ahol Rád ta-
lálnak, és ahol Te személyesen be-
szélsz minden emberrel! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

(Elejét lásd a 20.,21., 22. szá-
munkban)

Egy másik történet egészen 
újkeletű. Beregszászi szőlész ba-
rátunknak, aki régóta gyökres sző-
lőoltványok előállításával foglal-
kozik, magyarországi ismerősei-
től sikerült egy egész mikrobusz-
nyi minőségi sima vesszőt besze-
rezni, amelyet kora tavasszal, az 
elkövetkező hetek során tervezett 
beoltani. Az őt elkísérő barátjával 
együtt az egész úton azon törte a 
fejét, hogy mit fognak majd mon-
dani erről a szállítmányról az uk-
rán vámosoknak. Mert az, mint 
várható volt, a magyar oldalon a 
rakományt simán átengedték. 

– Intett az ukrán vámos, hogy 
nyissuk ki a kisbusz hátsó ajtaját, 
de még mindig nem jutott semmi 
okos gondolat az eszembe – emlé-
kezik vissza a fiatal gazda, akinek 
végig az motoszkált az agyában, 
hogy ha bevallja az igazat, akkor 
vagy nagyon nagy sápot kell fizet-
nie, természetesen zsebbe, vagy a 
hiányzó növényegészségügyi pa-
pírok miatt a szállítmányt át sem 
engedik a határon. 

Amikor az egyenruhás meg-
látta a szépen kötegelt vesszőket, 
együttérzően csak annyit mondott:

– Jó munkát a kosárfonáshoz.
Furcsa módon engem legin-

Trianon 100 éve

Vasfüggöny alulnézetből (4.)
kább annak a dadri, szláv nyelve-
ken alig tudó falusi legénynek a tör-
ténete fogott meg, aki a batyus tu-
rizmus fénykorában az édesanyját 
kísérte el a nyíregyházi piacra. A 
csapi határátkelőn ezúttal is sokat 
kellett várni, s a fiú attól az ócska 
busztól, amelyen utaztak, jó mesz-
szire elkeveredett. Egészen a Ti-
sza-hídnál posztoló határőrökig, 
akik nyomban a gyanús idegen-
re fogták géppisztolyukat (ezen a 
határátkelőn gyalogosan ma sem 
lehet átlépni). A fiatalember gyen-
ge orosz tudásával próbálta elma-
gyarázni, hogy útlevele ott hátul, 
a buszban maradt. Eközben hóna 
alól önkéntelen mozdulattal elő-
vette azt a barna vályogkenyeret, 
melyből az imént éhét csillapíta-
ni letört egy-két jókora darabot. 
Láthatóan nem a fiú jórészt ért-
hetetlen, habogós szövege, hanem 
a megtört barna kenyér győzte 
meg a határőröket, hogy az illető 
csakis a mienk lehet. Intettek hát 
neki, hogy gyorsan húzzon vissza 
a vámvizsgálatra kijelölt zónába. 

„Elől megy a lepény hal, a re-
mény hal meg utoljára”, jut eszem-
be ez a kétértelmű mondat annak 
kapcsán, hogy a kárpátaljai magya-
rok minden történelmi sorsfordu-
ló alkalmával elkezdenek bizakod-
ni, hogy talán most… Így történt 

ez a független ukrán állam megala-
kulásakor 1991-ben, amikor jól ér-
tesült egyének tudni vélték, hogy 
Kravcsuk, az akkori ukrán elnök 
az egyik találkozójukon felaján-
lotta Kárpátalját Göncz Árpádnak. 
Egyesek arról is tudomást szerez-
tek, hogy a legfőbb magyar közjo-
gi méltóságok egymás közt meg-
tárgyalták a kérdést, s végül is úgy 

döntöttek, hogy nem. Kétségbeej-
tő, ahogy ismerőseim, barátaim az-
óta is magyarázzák az ügy részlete-
it. Végül is mindig oda lyukadnak 
ki, hogy az 1993-ban megkötött uk-
rán-magyar alapszerződéssel az ak-
kori budapesti kormány végleg le-
mondott a kárpátaljai magyarokról. 

Volt is nagy felháborodás. Sokak-
nak persze nem voltak ilyen illúzi-
óik. Mert a szovjet iskolákban azt 
tanították a második világháború 
területhódításai kapcsán, hogy hős 
katonáink vérével megszerzett föl-
dekből egy talpalatnyit sem adunk 
oda senkinek. Igaz, a szovjet bi-
rodalom eltűnt a történelem süly-
lyesztőjében, ám ez a hozzáállás 

továbbra is érvényes. Annyit vál-
toztak csupán az idők, hogy néhány 
realista gondolkodású ukrán politi-
kus-történész már ki meri monda-
ni most, az általános oroszgyűlölet 
és hisztéria idején is, hogy Ukraj-
na a szovjet érában nem egyszerű 
gyarmata, hanem az akkori terület-

szerzési akciók révén egyben a 
haszonélvezője is volt a szovjet 
birodalomnak. 

Más a múlt század kilenc-
venes éveinek elejétől rendsze-
ressé váltak a tervezett áramki-
kapcsolások, mivel az ország 
erőművei nem tudták elegendő 
elektromos árammal ellátni a fo-
gyasztókat. Ezek az áramszüne-

tek legtöbbször hét-nyolcórá-
sak voltak. Akkoriban újra di-
vatba jöttek a petróleumlám-
pák, dobozszámra fogyott a 
gyertya. Nyáron jobban eltelt 
az idő, ám a hosszú téli sötét 
estéket bizony tervezni kel-
lett. Többnyire végtelenségig 
nyúló beszélgetésekkel mú-
lattuk az időt. Történt pedig, 
hogy az egyik határ menti te-
lepülésen, úgy este hat óra táj-
ban a nagymama felöltöztette 
és kézen fogta kisunokáját, s 
elindultak sétálni a csikorgó, 
decemberi hóban. Felkapasz-
kodtak a falu szélén emelkedő 
dombra, s onnan körbe néztek. 
A szomszédos magyarországi 
település utcáinak fényei – ta-
lán mindezt a hó okozta – innét 
színes lámpafüzérnek tűntek.

– Nagyi, az ott mi? – kér-
dezte az unoka. 

– Az ott, kislányom – nézett 
a távolba a nagymama –, már a 
mennyország. 

Tisztában vagyunk vele, 
hogy nem az, de mégis, jó tud-
ni, hogy valahol számon tarta-
nak bennünket. 

Kovács Elemér

Egy-egy horgolt pulóver, sál, 
kardigán, vagy éppen egy hím-
zett terítő stb. elkészítéséhez szá-
mos dolog szükséges, többek kö-
zött tű, cérna, fonal, gomb stb. 
Egy rövidáru boltban pedig se-
gíthetnek eligazodni például a 
különböző gombolyagok világá-
ban. Ilyen elárusító hely a bereg-

szászi piacon Ázárján Valéria ki-
oszkja, ahol a szabás-varrás sze-
relmesei minden kedvükre valót 
megtalálhatnak.

– Hogyan indult a vállalkozása?
– 2006-ban indultunk nehéz-

kesen, botladozva. Kezdetben ap-
róságokat árusítottunk: színes ce-
ruzákat, füzeteket, rajzfüzeteket. 
Ezután elkezdtem azon gondol-
kodni, hogy mi az, amire igény 
lenne a városunkban, de mégis 
egyedi, nem mindenhol kapható. 
Így döntöttem amellett, hogy ké-
zimunkázáshoz, szabáshoz, var-
ráshoz szükséges kellékeket fo-
gok árusítani. Nagyon közel áll 
hozzám ez a terület, hiszen én is 
szeretek kézimunkázni, horgolni.

Beszélgetés Ázárján Valéria kiskereskedővel

Szívvel, lélekkel, szeretettel
Sokan úgy gondolják, hogy a kézimunkázás öreges dolog, nyugdí-
jas nagymamák elfoglaltsága. Sokan évszakhoz is kötik, hogy hi-
deg, borús téli estéken el lehet ütni az időt egy kis kézimunkával. 
Az is igaz, hogy a kötésnek, horgolásnak, hímzésnek rengeteg po-
zitív egészségügyi hatása is van. A kézimunka jótékony hatásai a 
mindennapokban is megmutatkoznak.

– Hogyan alakult ki ez a szeretet?
– Ez még gyermekkoromban 

kezdődött. Az egyik barátnőm 
anyukája nagyon szépen kézimun-
kázott. Gyönyörűen tudott kötni, 
horgolni. Hétéves voltam, amikor 
megkértem, hogy tanítson meg en-
gem is ilyen szép dolgokat készíte-
ni. Azóta pedig fejlesztem a tudáso-

mat, könyvekből mindig próbálok 
új dolgokat, technikákat elsajátítani.

– Voltak-e nehézségek kezdetben?
– Nem volt könnyű, az biztos. 

Akadt olyan időszak, amikor úgy 
gondoltam, hogy bezárom a helyet, 
hiszen nem hozott nyereséget. Ne-
héz volt, de aztán sikerült talpra állni.

– Milyen kínálattal várja a vá-
sárlókat?

– Rengeteg mindenünk van. Kü-
lönféle gombok, csipkék, zipzárak, 
szalagok, apró művirágok, tépőzá-
rak, brossok, ruhára vasalható mat-
ricák, pamutok, horgolótűk, hímző 
cérnák. Tényleg minden, ami szük-
séges a ruhák megvarrásához, feldí-
szítéséhez, javításához. Ezen kívül 
hajcsatok, hajgumik, ollók, köröm-

reszelők… Széles a palettánk.
– A vállalkozások fejleszté-

seket kívánnak.
– Természetesen így van. Én 

is mindig valami újításban gon-
dolkodom. Próbálok valami újat 
is kínálni a vásárlóknak, hogy 
ne csak a megszokott dolgokkal 
találkozzanak. Eleinte csak kis 
mértékben, mert nem tudhatjuk, 
hogy lenne rá igény, de ha a vá-
sárlóknak tetszik az újdonság, 
akkor nagyobb választékban, 
többféle színben kínálom majd. 
Most épp különleges csomagoló-
papírokat szeretnék forgalmazni, 
amelyekkel még szebbé tehetők 
az ajándékok. Mint mondtam, 
én is szeretek kézimunkázni, és 
egy-két saját készítésű dologgal 
(horgolt rózsák, díszített dobo-
zok) is kiegészítem a kínálatot.

– A színes és gazdag válasz-
téknak köszönhetően törzsvásár-
lói kört is sikerült kialakítani.

– Ez így igaz. Azonban ah-
hoz, hogy idáig eljussak, sok 
buktatón kellett átmennem. Úgy 
gondolom, hogy egy vállalkozást 
szívvel-lélekkel és szeretettel 
kell csinálni. Csak így lehetsé-
ges átvészelni az embertpróbáló 
időszakokat is.

– És most még egy karantén-
helyzet is megnehezíti a min-
dennapjainkat.

– Valóban. A piac több hét-
re való bezárása nem tesz jót egy 
butik forgalmának. De reméljük, 
hogy ezen a nehézségen is túlju-
tunk. Korábban nem is gondoltuk 
volna, hogy az emberi kapcsola-
tok, a munkahelyek ennyire fonto-
sak lehetnek, és mégis. Talán meg-
tanuljuk értékelni azt, amink van.

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Mindenképpen érdemes 
belevágni. El kell dönteni, hogy 
mi az illető szakterülete, amihez 
kedve, fantáziája van – mert hiá-
ba árusítanék én autóalkatrésze-
ket, ha nem értek hozzájuk. Buk-
tatók mindig lesznek, de ha nem 
adjuk fel, hanem kitartunk, akkor 
sikeresek lehetünk.

Kurmay Anita

Illusztráció
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A nyájas olvasó több mint 
nyolcvan év távlatából talán ké-
telkedve fogadja a leírásnak azt 
a részét, amely egyféle tündér-
kertként ábrázolja a Beregszászt 
karéjozó szőlőhegyeket. Joggal 
merülhet fel a kérdés: nem tú-
loz-e a cikkíró? Hisz ma senki-
nek sem jutna eszébe – bár az 
utóbbi másfél évtizedben két-
ségkívül történt előrelépés ezen 
a téren is –, hogy a várost és 
környékét Európa jelentősebb 
turisztikai látványosságai közé 
sorolja. Ám folytassuk a leírást. 
„Körülbelül 4000 katasztrális 
holdat – több mint kétezer hek-
tárt! – tesz ki az a minden meg-
szakítás nélkül, teljesen beül-
tetett, szemkápráztatóan szép 
hegylánc, amely Ardó, Bereg-
szász, Muzsaly és Bene határain 
vonul el…” Egészen Kovászóig, 
teszem már én hozzá. Nos, itt 

Szerelmes földrajz: egy lokálpatrióta feljegyzései

Európában egyedülálló, 
anno…

„Bejárhatjuk egész Európát, de egy olyan lenyűgözően nagysze-
rű, tökéletesen összefüggő szőlőhegyláncot sehol sem fogunk lát-
ni, mint amilyen a beregszászi, amely több mint ötven kilométer 
hosszúságban terül el, anélkül, hogy csak egy helyen is meg volna 
szakítva” – ezzel az igen szemléletes leírással kezdi szerkesztőségi 
cikkét a Beregszászban a múlt század harmincas éveiben megje-
lenő szaklap, a Szőllő-Bor-Gyümölcs. A dátum 1935. július 17. „A 
millió és millió szőlőtőke, a százezer és százezer gyümölcsfa egy-
más mellé sorakozva úgy áll előttünk, mintha a nagy természet 
fenséges hadseregének véghossztalan díszcsapatai vonultak volna 
fel tiszteletünkre. Aki csak egyszer is elmegy e csodahegy alatt, le-
het akármilyen nagyigényű világjáró is, döbbenetes elragadtatás-
sal állapítja meg, hogy valami olyan szépet, nagyot, rendkívülit lá-
tott, ami páratlan a maga nemében. Beregszászt a szőlőhegyéről, a 
szőlőkultúrájáról éppúgy ismernie kell mindenkinek, mint ahogy 
Velencét ismerik Szent Márk-teréről, gondoláiról, a Tátrát havas 
csúcsairól, Karlsbadot gyógyforrásairól.”

időzzünk el néhány gondolat ere-
jéig. Barátaim, ismerőseim közül 
sokan készséggel elhiszik és elis-
merik, hogy évszázadokon át ta-
karosan rendben tartott szőlőtáb-
lák borították a Beregszász és a 
vonzáskörzetéhez tartozó települé-
sek domboldalait – erről egyébként 
számos írás, feljegyzés, dokumen-
tum tanúskodik –, ám amikor azok 
hosszáról beszélünk, egyesek közü-
lük elkezdik erősen csóválni a fejü-
ket, s kijelentik, hogy Beregardótól 
Kovászóig a távolság legfeljebb ti-
zenöt kilométer. Ez ugye jelenle-
gi tudásunk szerint nem változott 
az idők folyamán, így valószínű-
síthető, hogy az ötven kilométeren 
át húzódó gyönyörűséges hegylán-
colat csupán egy kellőképpen elfo-
gult lokálpatrióta dús fantáziájának 
a terméke. S ha az egyik állítás nem 
bizonyul igaznak, akkor miért ne 
fogadnánk kétkedéssel a másikat?! 

De mi is a titok nyitja? Hát az, 
hogy a várost körbeölelő hegy-
láncolat számos magasabban ki-
álló dombból, ahogy a helybéliek 
mondják, hegyből áll. Légvonalban 
valóban nincs szó többről, mint tíz-
egynéhány kilométerről, ám domb-
ra föl, meredekről a völgybe le, 
majd ismét egy kapaszkodó – ak-
kor bizony bőven meglesz a félszáz 
kilométer. Óvatosan teszem fel a 
kérdést: a ma itt élők közül vajon 
hányan tudnák hibátlanul a várost 
félkörbe ölelő hegyeket megnevez-

ni? Lássuk csak: Ardói-hegy, Pöt-
töm (hegy), Sárok-hegy vagy (Szú-
nyog-hegy), Hosszúhegy (Hágcsó), 
Kerekhegy, Virághegy, Nagyhegy, 
Kishegy. Még nagyobb gondban 
lennénk, ha a számtalan dűlő ne-
vét kellene felsorolni. Csipkegö-
dör, Szilas, Rigó, Szarka, Mózsi, 
Csiga, Vasbika, Kőporos, Mező-
grádics, Felső- és Nagyaranyos, 
Dajbóc, Messzelátó, Teje, Rivaj, 
Rigó, Veresbegy Csillagos, Kis-
telek, Tórafüggő, Höő, Darvas, 
Böndöbánya, Csipás, Hőbörgő, 
Maró, hogy csak a legismertebbe-
ket említsem. Illetve azokat, ame-
lyet megőrzött az emlékezet. Ami-
kor a földrajzi neveket összegyűj-
töttük, adatközlőim részletesen el-
mondták, hogy egykoron milyen fi-
nom, zamatos szőlő termett ezek-

ben a dűlőkben. Nekik tehát szá-
mos kellemes emlék fűződik ezek-
hez a helyekhez. Míg nekünk…

Baráti beszélgetéskor szoktam 
elmondani, hogy az utánunk kö-
vetkező nemzedékek talán el sem 
hiszik, hogy a mi időnkben Bereg-
szász központjában nem műkö-
dött színvonalas borkóstoló. Néz-
zük csak, miként ír erről a korabe-
li krónikás a nyolcvanöt évvel ez-
előtt. ,,Ha Beregszász új városhá-
zát épít, vagy városi bérpalotát a 
mai Oroszlán helyén, fordítson rá 

gondot, hogy a pincehelyiség úgy 
legyen kiképezve, hogy ott városi 
borpincét rendezhessen be… Be-
regszászból senki addig el nem 
menne, amíg ezt a borpincét meg 
nem nézné, ott ki nem szórakoz-
ná magát, és egy korsó bort nem 
csapna a hóna alá… Mindezekhez 
természetesen szükséges volna az 
is, hogy nagymértékű reklám in-
duljon, ami mindenüvé elviszi a 
beregszászvidéki tündérhegyek, 
csodahegyek, és új erőt, életked-
vet adó nektárok hírét.”

 Aztán a további tervek. „Az 
Ardótól Benéig terjedő útszaka-
szon a legszebb, legregényesebb 
helyeken falusi magyar stílusú 
épületekben legalább 3 szövet-
kezeti kocsmát kellene berendez-
ni, ahol a lehető legolcsóbb áron 

harapnivalót (speciális ma-
gyar ételeket) gyümölcsöt és 
kitűnő borokat kaphasson az 
utas, aki befont üvegben bort 
és csinosan csomagolt kosár-
ban gyümölcsöt vehessen el-
szállításra. Benében a Borzsa 
vizén pompás strandfürdőt le-
hetne létesíteni. A beregszá-
szi Nagyhegy tetején kilátóto-
rony épülhetne, üdülőteleppel, 
vendéglővel. A város tulajdo-
nát képező, mintaszerűen ke-
zelt szőlőben, amelyet gyönyö-

rű, az egész vidéket uraló fek-
vése (az Amfiteátrum környé-
ke – K. E.) és kitűnő borai ré-
vén méltó dicsekedéssel lehet-
ne bemutatni minden idegen-
nek.”  Ám hogy némi bizako-
dásra legyen okunk, álljon itt a 
végén ez a mondat a nyolcvan-
öt évvel ezelőtt megjelent cikk-
ből. „A város évenként orszá-
gos szőlőünnepnek ad otthont, 
a kárpátaljai szüret rendezője, 
előmozdítva a bor- és cseme-
geszőlő-fogyasztás ügyét…” 

Valamit tehát sikerült előbb-
re lépni. Szerényen emlékeztetni 
szeretnék rá, hogy idén március 
6–8. között sikerült megrendez-
ni a XVII. Beregszászi Nemzet-
közi Borfesztivált.

Kovács Elemér

Felvétel: Bunda Szabolcs

A nagyberegi születésű Bíró 
András idegen- és túravezető 
egy személyben, útjai során a 
Kárpátok vadregényes tájaira 
kalauzolja a kirándulókat. Emel-
lett a Tiszta Kárpátalja program 
vezetőjeként szívügyének tart-
ja a kárpátaljai magyar emlék-
helyek, várromok megtisztítá-
sát. Ismerjük meg őt.

– Meséljen magáról.
– Tősgyökeres nagyberegi 

vagyok, ott is végeztem a kö-
zépiskolát. Majd az Ungvári Ál-
lami Egyetem magyar nyelv és 
irodalom szakán tanultam to-
vább. A diplomám megszerzé-
sét követően tanárként dolgoz-
tam több településen, köztük 
Benében is, ahol működött a fa-
lusi turizmus. Az akkori polgár-
mester, Szuhán András felkért, 
hogy vezessek egy-két csopor-
tot. Így csöppentem bele az ide-
genvezetés világába.

– Mondhatjuk, hogy egyfaj-
ta hobbiként indult.

– Hobbiként is, valamint a 
gazdasági helyzet lényegesen 
rosszabb volt akkoriban Ukraj-
nában, a fizetések hónapokig 
elmaradtak, így egy jó munka-
lehetőségnek is tekintettem. A 
tudásom azonban elég hiányos 
volt e téren, ezért éjszaka köny-

Barangolás Kárpátalján Bíró Andrással

A szülőföld szerelmese
Bizonyos szempontból az idegenvezetőé a világ egyik legjobb mun-
kája, hiszen széleskörű ismeretanyagát, hely- és történelemismere-
tét átadva kulturális missziót teljesít. Más szempontból viszont egy 
rendkívül felelősségteljes szakma, amely megfelelő felkészültséget 
követel. Ez a hivatás folyamatos önfejlesztést igényel, a megszerzett 
tudást is újabb és újabb ismeretanyaggal, tanulással kell bővíteni.

vekből tanultam, tájékozódtam. 
Egyre inkább megismertem az út-
vonalakat és a hozzájuk kapcsolódó 
történelmet. Majd a Tourinfo iro-
dában meghirdetett idegenvezetői 
tanfolyamon szereztem hivatásos 
jogosítványt erről.

– És ma már túrautakat is 
szervez.

– Így van. Különböző szerve-
zetek, csoportok jelentkezhetnek 
nálam, egyeztetjük, hogy körül-
belül milyen látványosságokat te-
kintenének meg, és ez alapján ál-
lítom össze a programot. Vannak 
csillagtúráim és körutazások, min-
denki maga döntheti el, hogy me-
lyik a kedvére való.

– Melyek a legkedveltebb úti 
célok?

– Akik először utaznak, min-
denképpen látni szeretnék a 
vereckei emlékművet, a munká-
csi várat, Beregvidéket. Akik má-
sodszor-harmadszor jönnek, az 
Ung völgyét, az Uzsoki-hágót ve-
szik célba. De a Felső-Tisza-vidék, 
Európa közepe is igen közkedvelt 
helyszín.

– Milyen ötletből indult a 
Kárpátutazó program?

– Sokat tanultam, fejlődtem az 
évek során. Mint mondtam, ma már 
nemcsak idegenvezetőként dolgo-
zom egyes irodák számára, hanem 

magam is szervezek utakat, túrákat. 
Így adta magát, hogy intézményesí-
tett keretek között, Kárpátutazó né-
ven fogadjam a megrendeléseket. 
Tavasztól őszig lényegében bárho-
vá szervezünk kirándulásokat. Té-
len síutak szervezésével foglalko-
zom, olyankor szervezett túráim 
nincsenek.

– A honismereti kirándulások 
mellett hegyi túrákat is szervez.

– Így igaz, a kalandvágyóbbak 
a Hoverlát (Hóvár), a Petroszt (Kő-
havas csúcs), vagy épp a Borzsa-
havasokat hódíthatják meg. A ta-
valyi évben létrehoztam a Kárpát-

aljai Hazajáró Túraegyletet a ma-
gyarországi Hazajáró Honismere-
ti és Turista Egylet mintájára, akik 
már többször jártak Kárpátalján. Az 
egyik résztvevő fogalmazta meg 
azt, hogy nem csupán egy túrave-
zetést kaptak, hanem honismereti 
kirándulást is. Ez nagy büszkeség-
gel töltött el.

– Volt-e olyan az évek során, 
hogy legjobb és legrosszabb túra?

– Túrát mindig úgy vezetek, 
hogy előtte magam felfedezem 
az útvonalat. A nehezebb túrave-
zetéseim még a kezdeteknél vol-
tak, hisz egy 50 fős csoportot egy-
ben kell tartani, problémák adód-
hatnak, van, aki nem bírja végig az 
utat stb. – ezekre nem voltam fel-
készülve. Az utóbbi időben nagyon 
jó visszajelzéseket kapok a résztve-
vőktől, ők is jól érzik magukat, én 
is, és ez a legfontosabb. Azonban 
jó tanácsként elmondanám, hogy 
egy út során az időjárásváltozásra 

mindenképp készüljünk, esőkabátot 
pakoljunk, elegendő vizet stb., mert 
nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk.

– Milyen ötlet indította el a 
Tiszta Kárpátalja mozgalmat?

– Idegenvezetéseim során lát-
tam, hogy milyenek a körülmé-
nyek az adott helyszínen, valamint 
a résztvevők is többször panaszkod-

tak arra, hogy szemetes, bozótos 
a terület. 2017-ben a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanáccsal kö-
zösen egy pályázatot nyújtottunk 
be Magyarország kormánya irá-
nyába, melyet el is nyertünk. Öt 
állandó tagunk van, de csatla-
koznak be személyek időszako-
san egy-egy hely megtisztításá-
ba. Első éven nehezen indultunk, 
rengeteg munkánk volt, de meg-
éri csinálni, úgy gondolom.

– Mely helyszíneken van-
nak jelen?

– Tíz  á l landó helysz í -
nünk van, amelyek a turisták 

által kiemelten látogatottak. 
Ezek: a vereckei emlékmű, a 
tiszaújlaki turulmadaras em-
lékmű, a Feszty-panoráma ki-
látó, a szerednyei, a huszti, a 
nagyszőlősi, a királyházai vár-
rom, az uzsoki I. világháborús 
katonatemető, a beregszászi ka-
tonatemető, és a Tiszacsomai 
Honfoglalási Emlékpark, de a 
helyszínek még bővülnek. Re-
mélem, ezáltal többekhez el-
jut az az üzenet, hogy egy tisz-
ta hegyvidéki tájon ne hagyjuk 
ott azt a szemetet, amit egyéb-
ként haza is vihetnénk.

– Vannak-e további terveik?
– Az idei évre is nyertünk 

egy magyarországi pályázatot, 
azonban a járványhelyzet miatt 
bizonytalan időre leállt a pro-
jektünk támogatása. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy saját költsé-

gen folytatnánk tovább a mun-
kát, és alapítványként jegyeztet-
jük be a Tiszta Kárpátalját. Így a 
civil szervezetek, magánszemé-
lyek, egyesületek felajánlásait 
tudjuk fogadni és a környezetünk 
megtisztítására fordítani.

– Sok sikert kívánunk!
Kurmay Anita



2020. 
június 3.6 Közösség

Elejét lásd az 1. oldalon

Arról, hogy az 1989–1990-es 
idény végén a Fradi Beregszász-
ba látogat, már néhány héttel előt-
te kiszivároghatott valamilyen 
hír, mert jól emlékszem rá, hogy 
még előtte felvettem a kapcsola-
tot az FTC akkori legendás kró-
nikásával, Nagy Bélával – termé-
szetesen levelezés formájában –, 
és megkértem arra, hogy e jeles 
esemény apropóján mindenkép-
pen hozzon, vagy küldjön nekem 

egy szép Fradi-zászlót…  Az aján-
dék aztán a csapattal együtt meg-
érkezett, és az már csak hab volt 
a tortán, hogy minden játékos sa-
ját kezűleg dedikálta is a zöld-fe-
hér címeres zászlót. Az időköz-
ben alaposan megkopott, de érté-
két nem vesztő ereklyén olyan ki-
váló labdarúgók kézjegye szere-
pel, mint a kora legnagyobb tehet-
ségének tartott Limperger Zsol-
té, az idény gólkirályaként vég-
ző Dzurják Józsefé, a csupaszív 
és később tragikus körülmények 
között életét vesztő Simon Tibo-
ré, és a ,,hírverő meccset” felejt-
hetetlen hangnemben közvetítő és 
az élők sorából Simi után egy év-
vel távozó, 2003-ban elhunyt le-
gendás sportriporter, Molnár Dá-
nielé… Az ajándékot az akkor a 
Fradi szakosztály-igazgatójaként 
ténykedő, mindmáig egyetlen ma-
gyar Aranylabdás labdarúgó, Al-
bert Flórián nyújtotta át számom-
ra, miután a ,,Császár” is dedikálta 
azt. Az FTC-t irányító Szűcs La-
jos is igazi sztár volt, hisz fény-
korában 37-szer szerepelt a ma-
gyar válogatottban, egyszer pedig 
a világválogatottba is meghívták!

Valamilyen oknál fogva nem 
tartott a néhány nappal koráb-
ban az NB-I-ben bronzérmes-
ként végző csapattal Rákosi Gyu-
la vezetőedző (pár nap múlva már 
az általam minden idők legna-
gyobb fradistájaként számon tar-
tott Nyilasi Tibor váltotta a kis-

Egy évforduló margójára

 Beregszászban járt a 
Ferencváros! (30 éve…)

A nemzet csapataként is emlegetett Ferencváros labdarúgó-együt-
tese az elmúlt 80 év során kétszer lépett pályára Kárpátalján. Elő-
ször még 1942-ben járt az akkor még magyar fennhatóság alatt 
álló Ungváron, a következő fellépésre viszont közel fél évszáza-
dot kellett várni…  1990. június 1-én – igazi népünnepély kere-
tében – Beregszászon vendégszerepelt a legnépszerűbb magyar 
klub. Ez utóbbi eseményen, ifjú huszonévesként, egy évvel a szov-
jet hadseregbeli sorkatonai szolgálatom letöltését követően (…) 
jómagam is a helyszínen szurkolhattam a gyerekkorom óta imá-
dott csapatomnak számító Fradinak. Ráadásul, ezt a klubszere-
tetet csak megerősítette az a tény, hogy azon a pénteki napon egy 
olyan Fradi-zászlóval leptek meg a kedves vendégeink, amelyet 
előtte az egész vendégcsapat stábja dedikált, és amelyet azóta is 
féltve óvott ereklyeként őrzök…

padon). Természetesen eljött még 
a Vérke-parti városba a Fradinál 
akkor még ifjú sportvezetőként 
szárnyait bontogató és kárpátal-
jai gyökerekkel rendelkező Ma-
gyar Zoltán is, aki két évvel ké-
sőbb oroszlánrészt vállalt a sport-
történelmi ungvári Ukrajna – Ma-
gyarország válogatott mérkőzés 
megrendezésében. Évekkel ké-
sőbb máig tartó baráti viszonyba 
kerültem a Kárpátaljára mindig is 

szívesen érkező Zoli-
val, aki emlékeiben így 
idézte fel a három évti-
zeddel ezelőtti esemé-
nyeket: ,,Emlékszem, 
egy nagyon hosszú és 
kimerítő idény lezárá-
saként érkeztünk Kár-
pátaljára, és bár ere-
detileg úgy terveztük, 
hogy a helyi magyar-
ság fővárosának szá-
mító Vérke-parti vá-
ros mellett Ungváron 
és Visken is pályára lé-
pünk majd, de erre már 
nem volt sem ideje, 
sem energiája a csapat-
nak. Az akkor felújítá-
son átesett beregszászi 
Barátság stadionban 
tömött lelátók előtt sze-
repeltünk, a mintegy 7 
ezer főnyi nézősereg 
közül szinte minden-
ki nekünk szurkolt, el-

mondhatatlan szeretet övezte csa-
patunk játékosait. Az akkor még 
szovjet vasfüggönyben élő helyi 
szurkolók nagyon hálásak voltak, 
hogy élőben és testközelből lát-
hatták a kedvenceiket.

A népszimpátia mellett a köz-
vetlen vendéglátóink is alaposan 
kitettek magukért. Az itt eltöltött 
másfél nap során etettek, itattak 
bennünket, bankett vacsorát ren-
deztek a tiszteletünkre, meginvi-
táltak minket az Arany Pávába, 
a Fácánba és a Pacsirtába is…”

Hogy a meccsről is ejtsünk 
néhány szót, végül 3-1-es ven-
dégsiker született, a Nemze-
ti Sport szűkszavú beszámo-
lójából kiderült, hogy Dzurják 
Csöpi duplája mellett a vendé-
gek részéről még Keresztúri 
volt eredményes (sajnos arra 
már nem emlékszem, hogy a 
vendéglátóktól ki lőtte a be-
csületgólt…).  A sportnapilap 
három héttel később, 1990. jú-
nius 23-án ,,Az olvasóé a szó” 
című rovatában röviden lekö-
zölte a találkozóról levélben el-
küldött (élmény)beszámolómat 
is, amit szintén szép emlékként 
őrzök azóta is…

Rég volt, szép volt, és igaz 
volt… A Kárpátalján élő fut-
ballkedvelők nevében azt re-
méljük, hogy nem kell újabb fél 
évszázadot várni a Fradi újabb 
vizitjére!

Jakab Lajos

Hálás zöldségféle a cukkini, hi-
szen lédús, roppanós termése 
gyorsan elkészíthető, sokféle for-
mában fogyasztható, egy kiváló 
diétás szuper zöldség. A- és C-vi-
tamin tartalma jelentős, emel-
lett sokféle ásványi anyagot tar-
talmaz és elemi rostban is gaz-
dag. Nagy értéke, hogy kalória-
szegény és könnyen emészthető, 
a diétázók és cukorbetegek szá-
mára különösen ajánlott. 

A cukkini meleg- és fényigé-
nyes, de a gyenge árnyékot elviseli, 
ezért fiatal gyümölcsösben és sző-
lő között is termeszthetjük. Fagy-
érzékeny, a talajra kevésbé kényes, 
de fontos, hogy földje tápanyagban 
gazdag legyen. Vízigényes, öntöz-
ve folyamatosan hozza kobakja-
it (megnyúlt, tökszerű terméseit). 
Magját április végétől július köze-
péig vethetjük. Mivel – jó körülmé-
nyeket feltételezve – két-három tő 
ellát egy családot, célszerű fészekbe 
vetni a magokat, így csak a fészke-
ket kell jól megtrágyázni és nem az 
egész területet. Nagyon eredményes 
fekete fóliában termeszteni, mert így 
nem gyomosodik a földje, a nedves-
ség jobban megőrződik, kisebb lesz 
a gombás fertőzés veszélye. A fész-
keket 10x100 cm-es kötésben ala-
kítsuk ki, ha poharas palántát ülte-
tünk, hasonló tenyészterületet vá-
lasszunk, de így 10-15 nappal ha-
marabb lesz termésünk. Egy-egy 
fészekbe 4-6 magot teszünk, a ma-
gokat 2-3 cm-res földréteggel takar-
juk. A kikelt növényeket még zsenge 
korukban ritkítsuk meg, végül 1-3 tő 
maradjon fészkenként.

Aligha kell bemutatni a kertek-

A zöldség- és gyógynövénykertben
ben is gyakori közönséges évelő gyo-
mot, a vérehulló fecskefüvet (amelynek 
legfeljebb az azonosítása jelenthet gon-
dot). Szárát megtörve narancssárga tej-
nedvet ereszt, népies magyar nevei ré-
szint erre utalnak (vérehulló fecskefű), 
részint pedig arra, hogy addig virágzik, 
amíg a fecskék itt vannak. Aranysárga 
virágai áprilistól októberig nyílnak, fo-
lyamatosan érlelve becőszerű termését, 
bennük sok maggal. Ezért olyan szapo-
ra, ahol egyszer megtelepedett, ott csak 
következetes munkával irtható. Mivel 
tejnedve irritálhatja a bőrt, gyomlálá-
sát tanácsos gumikesztyűben végezni. 

A vérehulló fecskefű (чистотел) 
erős hatású drogokat tartalmazó 
gyógynövény, amely szakszerűtlenül 
használva mérgezést okozhat. Az utób-
bi években sok kiskertben mint a gon-
dozott gyógynövényt figyeltem meg. 
Tejnedvét a népi gyógyászatban év-
századokon át alkalmazták. Napjaink-
ban már leginkább csak gyógyszeripa-
ri alapanyag, belsőleg orvosi előírás-
ra használható, de külsőleg szemölcs 
és tyúkszem eltüntetésére ma is alkal-
mazható. A növény friss nedvével a 
szemölcsöt szódabikarbónás lemo-
sás után kell átkenni, naponta legfel-
jebb 2-3 alkalommal. Mivel irritálhat-
ja a bőrt, hosszabb ideig nem szabad 
használni. Ha a szemölcsön néhány 
napon belül nem látható a hatás, jobb 
nem folytatni a kezelést, mert lehet, 
hogy nem is vírusos szemölcsről van 
szó. De a legmegnyugtatóbb, legbizto-
sabb a szemölcs és a tyúkszem keze-
lését egészségügyi szakemberre bízni. 

Sok évszázados múltja van a kövi-
rózsának is a népi orvoslásban. Hogy 
milyen nagyra tartották, mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy a IX. szá-

zadban élt Nagy Károly frank csá-
szár rendeletben kötelezte alattva-
lóit: minden háztetőre ezt ültesse-
nek, mert megvédi az ott lakókat a 
villámcsapástól és a boszorkányos 
rontásoktól. Idővel kihunytak a hoz-
zá kötődő babonás hiedelmek, de 
sokoldalú gyógyhatását korunk tu-
dománya sem vonja kétségbe. Élet-
revalósága páratlan, megél szal-
ma- és nádtetős házakon, fazsinde-
lyeken, amiért már a régi időkben 
is csodálták. Rövid, tömzsi gyöke-
reinek köszönhetően az egészen vé-
kony talajon (a tetőkön megmaradt 
porrétegen) is virul, a zord telek és 
száraz nyarak sem fognak ki rajta 
(latin neve, a Sempervivum és min-
dig élőt jelent). Tipikus sziklakerti 
növény (csak a pangó víz az ellen-
sége), s örökzöld évelőként különle-
ges és szemrevaló dísz is különösen 
a hibridjei, köztük is a sötétvörös-
sel tarkított levelű változatok. Fon-
tos tudni, hogy magkötés után a vi-
rágzó rózsák elpusztulnak, így ta-
nácsos ezeket mielőbb eltávolítani, 
hogy a szomszédos hajtások szoro-
san záródjanak. Tavasszal és ősszel 
a sarjhajtások leválasztásával köny-
nyen szaporíthatjuk. 

A kövirózsa gyógyhatásainak 
felsorolása hosszú listát tenne ki, 
közülük csak néhányra térek ki. 
Levelét a fülbe csepegtetve eny-
híti a középfülgyulladással járó 
fájdalmat, alkalmas rovar- és csa-
láncsípések, égési sérülések keze-
lésére, napégés gyógyítására, akár 
tyúkszem ellen is bevethető. Hatá-
sára gyorsabban száradnak le a bá-
rányhimlő maradványai, az arany-
ér is kúrálható vele. Hatóanyaga-
it a kozmetikai ipar is használja a 
bőrápoló krémekbe. 

Bodnár István 
kertészmérnök Nagybakta

Termés megharmadolva
Szamócatermesztés gondokkal

A húsvét táján érkező mínu-
szok ugyanis elvitték az első 
kötést, tehát a legkorábban be-
érő bogyók legnagyobb részét. 
Amit ugye jó áron lehetett vol-
na értékesíteni. 

– Bár községünkben a sza-
móca-ültetvények nagysága még 
mindig számottevő – összessé-
gében mintegy 15 hektárt tesz ki 
–, ám részben az ilyen kiszámít-
hatatlan időjárási tényezőknek 
köszönhetően a termesztési kedv 
mindinkább alábbhagy – magya-
rázza Vincze István, a település 
polgármestere, aki családjával 
2005-ben szavazott bizalmat en-
nek a növénynek, s azóta hűsé-
gesen kitart mellette. – A bosz-
szantó az egészben az, hogy az 
április második dekádjának ele-
jén jelentkező erősebb fagyokat 
nem jelezték előre a meteoroló-
gusok, így mind a fóliában, mind 
a szabadföldön éjszakára védte-
len maradt az állomány. 

– Miért, mivel tudták volna 
a fagyveszélyt elhárítani?

– Tudni kell, hogy mind a 
fóliaházban, mind a szabadföldi 
ültetvények szélén vészhelyzet 
esetére ott áll előkészítve a fá-
tyolfólia, amivel letakarjuk a tö-
veket… No, de ez a vonat már el-
ment, kár miatta bánkódni. 

– A szokatlanul hideg időjárás 
miatt az átlagos hozamnak hány 
százalékára számítanak az idén?

– Jelenleg úgy tűnik, hogy 
mi a sokévi átlagnak a 35-40%-
át takaríthatjuk be. Nagyon re-
mélem, hogy a falubelijeim en-
nél csak többet szednek majd. 
Mert a minden itteni termelőt 
sújtó fagyos tavasz mellett még 
számos más tényező is jelentő-
sen tudja befolyásolni a hoza-

mok alakulását. Kezdve attól, hogy 
a múlt év nyarán hogyan sikerült a 
palánták kiültetése, mennyire pre-
cíz volt a növényvédelem, a táp-
oldatozás. 

– A határt járva meggyőződ-
tem róla, hogy Benében minde- 
nütt bakhátakon, feketefóliás ta-
karással, csepegtetőcsöves öntö-
zéssel termesztik a szamócát. Mint 
szerte a világon az élenjáró gazda-
ságokban.

– Másként már nem is lehet. 
Tegyük hozzá, hogy a fajták kö-

zül is a legígéretesebbeket ültet-
jük. Mi most az Alba nevezetűt ré-
szesítettük előnybe, de a környéken 
erősen feljövőben van az Ázsia, a 
Darselect, a Daroli, míg a régeb-
bi Clery lecsengőben van. A sza-
mócánál a főbb szempontok a ki-
váló, gazdag aromavilág mellett a 
jó szállíthatóság, s hogy a gyümöl-
csöt a kereskedők hosszan tudják a 
pulton tartani. 

– A jelenlegi eladási árral 
mennyire elégedettek?

– A hozzánk a helyszínre kijö-
vő felvásárló most 50 hrivnyát ad a 
gyümölcs kilójáért, ami a tavalyi ár-

nak pontosan a duplája. Ám mint 
mondottuk, a termés gyakorlati-
lag csupán a harmada az átlagos-
nak, miközben a termesztési költ-
ség ugyanannyi. A napokban a 
negyedik szedést fejeztük be, így 
még 4-5 hátra van. Sorstársaim-
mal együtt abban reménykedünk, 
hogy még jó ideig nem változik 
számottevően a szamóca ára.

– Ez mitől függ?
– Mint említettük, az áprili-

si fagyok jelentősen visszave-
tették a hozamokat, így történt 
ez nem csak Kárpátalja más ter-
mesztői kistérségeiben, de szer-
te Ukrajnában is. A számunkra 
legnagyobb konkurenciát jelen-
tő Lemberg, Ternopol, Voliny 
megyében élő termesztők szin-

tén erről számoltak be. Ők egyéb-
ként az első termést általában ak-
kor dobják piacra, amikor mi már 
az ötödik-hatodik szedésnél já-
runk. A világhálón kapcsolatban 
állok néhány ottani termesztővel, 
így tehát tőlük tudom, hogy a hi-
degek miatt későbbre kellett ha-
lasztaniuk az első szüretet. So-
kan kérdezik, hogy miből lesz 
idén a szamócalekvár? Általá-
ban a nyolcadik-kilencedik sze-
désből, ami várhatóan a mostani-
nál jóval olcsóbb áron kerül majd 
értékesítésre.

Kovács Elemér
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Tripszek elleni védekezés
Növényeink folyamatos vizs-

gálata mellett, a tripsz elleni raga-
dozók betelepítését már az ülte-
tés utáni hetekben meg lehet kez-
deni. A tripszek elleni biológiai 
növényvédelemben: a Hipoaspis 
Miles, Amblyselius Swirski, 
Amblyseius Montdorensis nevű 
ragadozó atkákat szoktuk alkal-
mazni. A H. Miles ragadozókat 
közvetlenül az ültetés után a ta-
laj felszínére szórjuk ki. A H. 
Mileset tulajdonképpen a tőzeg-
légy elleni biológiai növényvé-
delemben használjuk. De a ta-
laj, vagy a talaj nélküli termesz-
tés esetén a gyökérközeg (kó-
kusz, tőzeg) felső 3-4 cm réte-
gében felkutatják és elpusztítják 
az egyéb áttelelt kártevők (ta-
kácsatka, tripsz stb.) tojásait és 
lárváit is. Az A. Swirski és az A. 
Montdorensis nevű ragadozó at-
kákat a növény leveleire szórjuk 
ki. Kiszórásuk a következőkép-
pen történik: a növényzet felső 
egy harmadára, a hajtáscsúcstól 
lefelé számolva a 3-4. levélre, 
minden 2-3. növényre kis ada-
gokat helyezünk ki, az adott te-
rületre szánt mennyiséget eloszt-
va. Ezek a ragadozók a tripsz lár-
vák mellett a liszteskék és a ta-
kácsatkák tojásait is gyérítik. A 
ragadozó atkák szétmásznak a 
növényen táplálék után kutatva, 
és fogyasztják a kártevők lárváit 
és tojásait, ezzel megakadályoz-
va azok felszaporodását. Ezek-
nél a predátoroknál beszerezhe-

Az uborka biológiai növény-
védelme a hajtatásban (2.)

A biológiai növényvédelmi cikksorozatunkat folytatva most a fű-
tött fólia alatti uborkahajtatás (januártól – júniusig) kártevőkkel 
szembeni védekezését szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Minden 
kultúrának megvan az adott időszakra legin-
kább jellemző és legtöbb kárt okozó kártevő-
je. Jelen esetben az uborka kora tavaszi haj-
tatása során a tripsz és a takácsatka okozza a 
legtöbb fejtörést a gazdáknak. Az ültetés utáni 
biológiai növényvédelem során érdemes ezek-
re a kártevőkre a legnagyobb hangsúlyt fek-
tetni. Mint azt már a cikk 1. részében említet-
tük, ahhoz, hogy a kártevőkkel szembeni bi-
ológiai növényvédelmünk sikeres legyen, el-
engedhetetlen a „tiszta lappal” indulás, azaz a kártevőktől mentes 
palánták kiültetése a kifertőtlenített fóliasátrakba.

tünk 25 ezer; 125 000; és 250 000 
egyedet tartalmazó kiszereléseket.

A takácsatkák elleni küzde-
lemben a Neoseiulus Californicus, 
a Phytoseiulus Persimilius ragado-
zó atkák és a Feltiella Acarisuga ra-
gadozó gubacsszúnyogok nyújthat-
nak segítséget. Az N. Califofnicust 
megelőzés céljából még a szezon 
elején a tojások felderítésére és el-
pusztítására alkalmazhatjuk. Ez a 
hasznos ragadozó atka előnyös tu-
lajdonságokkal rendelkezik. Vi-
szonylag jól tűri a növényvédő sze-
reket és kedvező a túlélő képessége. 
Prédaállat hiányában akár hatvan 
napig is elél, ugyanakkor hosszú 
az élettartama. Az N. Californicus 
önmagában nem képes megfékez-
ni a kiszélesedő fertőzést, amely 
elsősorban a lassú szaporodásuk-
kal magyarázható. A gyorsan sza-
porodó takácsatkákat egy hason-
lóan szapora természetes ellenség-
gel, vagy egy intenzív táplálkozá-
sú predátorral lehet korlátozni. Ilye-
nek példáúl a Phytoseiulus P. raga-
dozó atkák és a Feltiella A. ragado-
zó gubacsszúnyogok, amelyeket a 
kifejlett egyedek „levadászására” is 
alkalmazhatunk. A Phytoseiulus P. 
ragadozó atka megfelelő körülmé-
nyek között gyorsabban szaporo-
dik, mint a takácsatka, felszámolja 
a kártevőt, és azok fejlődési alakja-
it. A Phytoseiulus sikeres alkalma-
zásában elengedhetetlen a megfele-
lő páratartalom, mert alacsony pára-
tartalmú környezetben lecsökken a 
szaporodásuk, és ilyenkor a takács-
atka kártétele fokozódhat. Az N. 

Californicust 25 000, 125 000 és 
250 000 db. míg a Phytoseiulus 
P. 2000 és 2500 db. egyedet tar-
talmazó tégelyekbe vagy vödrök-
be forgalmazzák. Kihelyezésük 
a fóliasátorban szintén a növé-
nyek lombozatára történik, mint a 
tripsz elleni védekezés esetében.
A levéltetvek elleni védekezés

A tavaszi szezon második fe-
lében a levéltetvek elleni védeke-
zéssel is számolnunk kell. Szár-
nyas alakjaik ellen a sárga színű 
ragadós színcsapdákkal védekez-
hetünk, és figyelhetjük felszapo-
rodásuk mértékét. A kisebb la-
pokat a rajzásuk megfigyelésé-
re, míg a nagyobb (100 m hosz-
szú és 0,3 m széles) tekercset a 
kártevők kifogására használjuk. 
Nem mellesleg ezek a színcsap-
dák a tripszek repülő alakjaikat 
is gyérítik. A levéltetvek gyor-
san szaporodásnak indulhatnak, 
és rövid időn belül kiszélesedik 
kártételük. Ellenük az Aphidius 
Colemani fürkészdarázs a legsi-
keresebben használható termé-
szetes ellenség. Ezen kívül van-
nak még gubacsszúnyogok, zen-
gőlegyek, katicabogarak és po-
loskák, amelyek szintén a levél-
tetvekkel táplálkoznak. Fontos 
megjegyezni, hogy az uborka-
termesztés során a Macrolophus 
ragadozó poloskákat nem alkal-
mazhatjuk, mert gazdaállat hiá-
nyában – a lucerna poloskához 
hasonlóan – ők is megszívogat-
hatják a fiatal hajtásokat. A levél-
tetvek túlszaporodása esetén, ha 
ragadozó poloskák és poszméhek 
nem találhatóak a fóliaházakban, 
akkor egyes hatóanyagok gyö-
kerén keresztüli felszívatása (pl. 
imidakloprid) is szóba jöhet.

Ha összefoglaljuk a biológi-
ai növényvédelem alkalmazását 
az uborkatermesztés e szakaszá-
ban, akkor elmondhatjuk, hogy a 
hasznos szervezetek bevetésével, 
folyamatos megfigyelés mellett, 
némi szelektív készítmény hasz-
nálatával sikeresen megoldható a 
védekezés. A ragadozók betelepí-
tésének mennyisége mindig a fer-
tőzés mértékétől függ. Arra kell 
törekednünk, hogy még a szedé-
sek előtt alakítsuk ki a biológiai 
egyensúlyt a kártevők és termé-
szetes ellenségeik között. 

Nagy Csaba falugazdász, 
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A burgonya – most jelen-
tek meg tömegesen, kicsit késve 
a burgonyabogár lárvái. Sok ter-
melő úgy gondolja, hogy mikor a 
burgonya virágzik, utána már nem 
kell védekezni a bogarak ellen. Ez 
egy téves felfogás, és rá lehet fi-
zetni. A burgonyát az egész vege-
tációs időszak alatt mindig véde-
ni kell a lárvától. Különös figyel-
met kell fordítanunk a vegysze-
rek (rovarölőszerek) helyes meg-
választására. Pl.: a vegetációs idő-

Aktuális tennivalók

A burgonya és egyéb zöldségek 
szabadföldi termesztése

Az utóbbi napok heves esőzése, amely nagyon kellett a növények-
nek, sok problémával állította szembe a termelőket. De ez mindig 
így van, mint tudjuk a gyakorlatból, a meleg, csapadékos időjárás, 

ami lényegében nélkülözhetetlen a növények jó 
fejlődéséhez, mindig problémákat is hoz. Arra 
gondolok, hogy ilyenkor szinte járványszerűen 
terjednek a betegségek és a kártevők. Ez szer-
ves része a természetnek, ami fenntartja a bio-
lógiai egyensúlyt. De én a tennivalókról szeret-
nék írni, hogy mi ilyenkor a feladatunk, hogyan 
tudjuk hatékonyan megvédeni a növényeinket 
a kártevőktől és kórokozóktól.

szakban tilos kétszer egyforma kémi-
ai összetételű rovarölőszereket hasz-
nálni. Ha tehát először Actarát hasz-
náltunk (2g 10 liter vízhez), a másik 
permetezéskor már csak más kémi-
ai összetételű rovarölőszert haszná-
lunk, pl.: Confidor-maxit (1g 10 liter 
vízhez). Ezt azért tesszük, hogy meg-
akadályozzuk a rezisztencia (meg-
szokás) kialakulását a kártevőknél. 
Már kaptam olyan visszajelzéseket, 
hogy egyes rovarölőszerek elvesztet-
ték hatásukat. 

A csapadékos időjárás meghoz-
ta az egyik legveszélyesebb beteg-
ségét a burgonyában, ami napok 
alatt (2-3) elpusztítja a növénye-
ket, ez a fitoftóra vagy „burgonya-
vész”. Hasonló tünetei vannak még 
az alternáriának is, ez egy másik 
gombabetegség. Mind a két gomba-
betegség ellen rendelkezésünkre áll 
több gombaölőszer, amelyek haté-
konyan védik a burgonyát e beteg-
ségek ellen: Ridomil Gold, Acrobat, 
Curzate, Reusz, Infinitó stb. A 
gombaölőszereket is úgy használ-
juk, hogy mindig más kémiai ösz-
szetételű szert használunk a rezisz-
tencia megelőzésére. 

Ugyanezek a gombatörzsök 
támadják meg a paradicsomot, s 
ugyanazokkal a vegyszerekkel tu-
dunk védekezni ott is, mint a bur-
gonyánál. 

A kártevők közül – különösen 
az uborkán – rohamosan nő a tet-
vek és atkák jelenléte, főleg tet-
vek és tripsz jelenlétére gondolok 
ilyenkor. A tetvekről és a tripszről 
már szóltunk korábban és annak 
hatékony védekezéséről (Exirel, 
Kodasaid és Verimark). Ezek az új 
hatásmechanizmusú rovarölőszerek 
hatékonyak a kártevők elleni véde-
kezésben, kivéve az atkákat. Az at-
kák elleni védekezés lényege abban 

rejlik, hogy az atkák megjelenése-
kor azonnal elkezdjük a védeke-
zést speciális rovarölőszerekkel, 
amelyekről már említést tettünk 
előző cikkünkben. Ne ismétel-
jük évről évre ugyanazokat a hi-
bákat, hogy nem helyesen hasz-
náljuk az atkaölőszereket, s ezért 
nem érjük el azt a hatékonyságot, 
amit várunk. Újra ismételném, 
hogy ugyanazt az atkaölőszert 
csak egyszer használhatjuk a ve-
getációs időszakban, sajnos ezt 
gyakorlatilag mindig megszeg-
jük, ezért a következő években az 
atkaölőszerek már nem hatásosak. 

Ne felejtsük el, hogy az 
atkaölőszerek kontakthatásúak. 
Ez azt jelenti, mivel az atkák a le-
velek fonák oldalán élősködnek, 
ezért úgy kell permetezni, hogy a 
vegyszer a levél hátsó oldalát érje, 
érintkezzenek a kártevővel. Más-
képpen hatástalan lesz a vegyszer 
használata. Ezt csak háti moto-
ros permetezőgéppel lehet elérni.

Telefonszámom nem válto-
zott, kérdéseikkel fordulhatnak 
hozzám bármikor, szívesen vála-
szolok Önöknek. Elérhetőségem: 
0503723469 és 0975166318.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

A nyár elején támadó levéltet-
vek ellen gyakran nem tehe-
tünk mást, mint hogy permet-
szert keverünk.

Nyár elején sok növény 
kártevője a zöld, a fekete és 
a szürke levéltetű. Ezek rend-
szerint a levelek fonákján és a 
hajtásvégek fejlődő, kis leve-
lein telepednek meg és a nö-
vények nedveiből táplálkoz-
nak. Ha a gyümölcsfákon han-
gyák mászkálnak, akkor máris 
arra kell gyanakodni, hogy le-
véltetvek tömege is megtalál-
ható a fa valamelyik részén, 
mert a hangyák a levéltetvek 
potrohán kiváló „mézharmat-
tal” táplálkoznak. A levéltet-
vek ellen permetezéssel kell 
mielőbb védekezni!

Igen figyelmes munkát igé-
nyel a permetlé előkészítése. A 
kis méretű konyha- és üdülőker-
tekben viszonylag kis mennyisé-
gű permetezőszerre van egysze-
ri alkalommal szükség, de azt is 
igen pontosan, gondosan kell ki-
mérni, és ez okozza a leggyako-
ribb gondot. 

Így készítsünk 
permetlét

Ezért a gyárak igyekeznek a növényvédő szereket olyan kiszere-
lésben hozni forgalomba, hogy azt ne kelljen méricskélni. A folyé-
kony szereket orvosi ampullában forgalmazzák és egy ampulla tar-
talma tíz liter permetlé elkészítéséhez elegendő. Nagyobb problé-
ma a por halmazállapotú szerek kimérésével jelentkezik, ezért egy-
re több rovarirtó permetezőszert hoznak forgalomba igen kis mére-
tű műanyag zacskóba csomagolva. Egy „adag” 10 liter permetlé el-
készítéséhez szükséges.

A permetlé keverésekor használjanak tiszta, lehetőleg 10 lite-
res vödröt, és a dolgozó ember viseljen gumikesztyűt és védőszem-
üveget!

Permetezni csak szélcsendes időben szabad, nehogy a permet-
lé nem kívánt helyekre is elsodródjon. A nyári permetezés ködsze-
rű legyen, de ügyelni kell arra, hogy a növényvédő szer minden fer-
tőzött területre eljusson. A csepergős, esős időben végzett permete-
zés hatástalan!

A nálunk tömegesen, gyomként jelentkező nagy csalán igen sok-
oldalúan hasznosítható növény: a rostjaiból finom fonal, abból 
előkelő vászon készíthető; a benne levő szerves savak nem csu-
pán szúróssá teszik, de a csalánkötegeket számos országban hasz-
nálják reumás betegségek gyógyítására oly módon, hogy a für-
dőkben csalánnal csapkodják a beteg testrészeket; a régi világ-
ban a szegény, falusi emberek a csalán friss hajtásából levest és 
főzeléket készítettek.

Az ökotermelés elterjedésével egyre több szakember ajánlja a 
termelőknek a csalánlével való permetezést a kártevők és betegsé-

gek leküzdésére. Ennek bizonyítása még hosszadalmas kísérlete-
ket és vizsgálatokat igényel, de az kétségtelen, hogy a csalán leve-
lében levő vegyületek hatására a növények leveleinek bőrszövetei 
megvastagodnak, és emiatt a kártevők nehezebben tudják átszúrni, 
illetve a gombás betegségek is nehezebben telepednek meg rajtuk.

A csalánlé készítése: állítson műanyag vagy fémhordót napos 
helyre, tegyen bele 5 kg friss csalánhajtást és ezt öntse le 10 liter 
vízzel! A meleg és a napsütés hatására a folyadék néhány nap múl-
va erjedni kezd, miközben átható bűz keletkezik, amelyet azonban a 
víz tetejére szórt perlittel enyhíteni lehet. Ha a lé kierjedt, már nem 
pezseg, akkor leszűrheti és 1:5 arányban hígítva a permetléhez vagy 
az öntözővízhez keverheti.

balintgazda.hu

Hasznos-e a csalán levével 
permetezni?



Csütörtök Június 11.

Köszöntjük Barnabás nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 8.

Köszöntjük Medárd nevű olvasóinkat!

Kedd Június 9.

Köszöntjük Fálix, Annabella nevű olvasóinkat!

Szerda Június 10.

Köszöntjük Margit, Gréta nevű olvasóinkat!
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04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
12:05 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:50 Fókusz
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 Cápák között
22:05 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:35 Bűnös lelkek
01:40 Autogram
02:15 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:05 Rejtjelek

Am. krimisor.

04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
00:15 Magánnyomozók
01:20 Családi Titkok
02:20 Doc Martin

Angol filmsor.
03:05 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:50 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Taka-

rékos konyha
13:15 Magyarország 

finom
13:30 Egy nap a Föld 

életéből
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

19:45 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 Agatha Raisin
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

21:35 A maffia 
nyomában
Olasz krimisor.

22:30 Kenó
22:40 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:10 Hogy volt?!
02:05 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Öt kontinens
06:15 Summa
06:40 Család'20
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:00 Német nyelvű

hírek
08:05 Orosz nyelvű 

hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Római katoli-

kus szetmise 
közvetítése Bu-
dapest, Ká posz-
tás megyerről

09:20 A sokszínű vallás
09:35 Mindenki 

Akadémiája
10:00 Dokuzóna
11:00 Angol nyelvű hírek
11:05 Mozogj otthon!
11:20 Beszterce ostroma

Magyar tévéfilmsor.
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Divat & dizájn
16:35 Magyar Krónika
17:05 Öt kontinens
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:35 Merre jártál teg-

nap, S. Nagy?-60 
éves szerzői jubi-
leumi koncert

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Merre jártál teg-

nap, S. Nagy?-60 
éves szerzői jubi-
leumi koncert

02:40 Beszterce ostroma
Magyar tévéfilmsor.

05:10 Jövünk!
05:35 Múlt és Jelen egy 

időben
06:05 Forma-2 Esport: 

Azeri Nagydíj
06:55 Forma-1 - Nagy-

díj futam: Azeri 
Nagydíj

08:30 Góóól
09:00 Labdarúgó 

közvetítés
10:55 Labdarúgó 

közvetítés
12:50 Forma-1 - 

Nagydíj futam
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:30 Góóól2
20:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
22:40 Labdarúgó 

közvetítés
00:30 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:50 Ausztrál expressz

Ausztrál 
kalandfilmsor.

12:45 Muppet Show
Am. animációs víg-
játéksor.

13:20 Fókusz
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Patrick - Ebbel 

szebb az élet
Angol vígjáték

01:15 Rejtjelek
Am. krimisor.

02:10 Rejtjelek
Am. krimisor.

03:00 Rejtjelek
Am. krimisor.

04:30 Magánnyomozók
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
23:25 Magánnyomozók
00:30 Családi Titkok
01:35 Doc Martin

Angol filmsor.
02:25 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:10 Tények Este
03:50 Magánnyomozók

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Magyarország

finom
13:30 Egy nap a 

Föld életéből
14:25 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéjáték

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:50 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Önök kérték
21:45 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:35 Kenó
22:45 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:45 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:35 Hogy volt?!
01:25 Új idők, új dalai
01:55 Rúzs és selyem
02:20 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű 

hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Mai hitvallások
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 Mindenki 

Akadémiája
09:50 Mma: Felfelé 

gördülő kő - 
Portréfilm Buda 
Ferencről

10:45 Angol nyelvű hírek
10:55 Mozogj otthon!
11:10 Szerelem

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Család'20
16:25 Novum
16:55 Térkép
17:20 Útravaló
17:35 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:40 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól

a nóta
20:00 Nevetni kell, eny-

nyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

05:10 Forma-2 Esport:
Azeri Nagydíj

06:05 Szabadidő
06:35 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
07:00 Góóól2
07:55 Labdarúgó 

közvetítés
11:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
16:15 Fradi Tv
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:55 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:50 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 Muppet Show
Am. animációs víg-
játéksor.

12:50 Fókusz
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

22:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 Házasodna a gazda
01:15 Édes Otthon
01:50 Rejtjelek

Am. krimisor.
02:45 Rejtjelek

Am. krimisor.
03:25 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:35 Családi Titkok
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
00:00 Magánnyomozók
01:05 Családi Titkok
02:05 Doc Martin

Angol filmsor.
02:50 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:35 Tények Este

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Hrvatska 

Kronika
06:41 Kenó
07:10 Ecranul nostru
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Magyarország 

finom
13:30 Tökéletes társak 

a természetben
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül

17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Skandináv Lottó
20:45 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:50 Hajsza a föld alatt
Angol akciófilm

23:30 Kenó
23:35 Szabadság tér ́ 89
00:15 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:10 Új idők, új dalai
01:40 Rúzs és selyem
02:10 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Család'20
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
07:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:55 Német nyelvű 

hírek
08:00 Orosz nyelvű hírek
08:05 Kínai nyelvű hírek
08:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
08:40 Új nemzedék
09:10 Tanúságtevők
09:35 A sokszínű vallás
10:00 Mindenki 

Akadémiája
10:30 Mma: A tánc-

anyanyelv mes-
tere - Portréfilm 
Tímár Sándorról

11:25 Angol nyelvű hírek
11:35 Mozogj otthon!
11:50 Tyúkfürösztés

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Magyar gazda
16:25 Mesterember
16:55 Hazajáró
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?!

05:45 Magyar sikerek 
az olimpiákról

08:15 Labdarúgó 
közvetítés

10:10 Fradi Tv
10:40 Góóól
11:10 Kerékpártúra
11:45 Magyar sikerek 

az olimpiákról
16:15 Aranyoroszlánok
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:55 Labdarúgó 

közvetítés
18:40 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 Labdarúgó 

közvetítés
20:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:55 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:05 Labdarúgó 

közvetítés

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:50 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

12:20 Muppet Show
Am. animációs víg-
játéksor.

12:50 Fókusz
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Doktor Murphy

Am. filmsor.
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:15 Szuperzöld
00:50 KölyökKalauz
01:25 ÉletmódKalauz
01:55 Cápák között
03:05 Rejtjelek

Am. krimisor.

04:10 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
23:40 Magánnyomozók
00:45 Családi Titkok
01:50 Doc Martin

Angol filmsor.
02:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:30 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-

Adria
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:35 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 Magyarország 

finom
13:30 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:20 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:00 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
19:45 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:35 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:35 Brooklyn legmér-
gesebb embere
Angol játékfilm

22:55 Kenó
23:00 Munkaügyek -

IrReality Show
Tévéfilm

23:30 Egy kicsit én… 
egy kicsit te
Magy. filmvígjáték

01:00 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:50 Rúzs és selyem

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Novum
06:20 Summa
06:45 Világ
07:10 Útravaló
07:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:20 Német nyelvű 

hírek
08:25 Orosz nyelvű hírek
08:30 Kínai nyelvű hírek
08:40 A sokszínű vallás
08:50 Így szól az Úr!
09:00 Kereszt-Tények
09:10 Jézus és..: 

Péter apostol I
09:20 Vallás és 

szabadság
09:30 Magyar elsők
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Mma: In memo- 

riam Gyarmathy 
Tihamér

11:15 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Közbejött apróság

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

Adria
14:15 Család-barát
15:50 Mozogj otthon!
16:05 Kék bolygó
16:30 Noé barátai
17:00 Szerelmes földrajz
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 Hogy volt?!
23:30 Hagyaték
00:00 Határtalanul 

magyar
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

05:00 Kerékpártúra
05:25 Labdarúgó 

közvetítés
07:15 Jövünk!
07:45 Labdarúgó 

közvetítés
11:35 Góóól
12:05 Labdarúgó 

közvetítés
14:00 Fradi Tv
14:30 Sportlövészet
15:00 Pecatúra
15:30 Magyar sikerek 

az olimpiákról
17:40 Skipper
18:10 DVSC Tv
18:45 Góóól2
19:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
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Köszöntjük Antal, Anett nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 14.

Köszöntjük Vazul nevű olvasóinkat!

Péntek Június 12.

Köszöntjük Villő, Jolánta nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FIzEtEtt hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2020. 
június 3. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:00 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:20 Bosszú

Török filmsor.
15:35 Bosszú

Török filmsor.
16:45 Elif - A 

szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz
20:10 Barátok közt
21:00 A tanár

Magyar filmsor.
21:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:45 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:20 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

00:20 Mellékhatás
Magyar thrillersor.

01:30 Profi a 
konyhámban

02:05 Rejtjelek
Am. krimisor.

03:00 Rejtjelek
Am. krimisor.

04:10 Magánnyomozók
04:55 Csapdába csalva
05:20 Családi Titkok
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO
09:35 TELESHOP
10:50 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Amanda

Chilei romantikus 
filmsor.

16:45 Remények földje
Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:30 A Piramis
21:05 Ninja Warrior 

Hungary
00:30 Magánnyomozók
01:40 Doc Martin

Angol filmsor.
02:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:30 Tények Este

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Életkerék
07:10 Öt kontinens
07:35 Napi áhítat
07:45 Mozogj otthon!
08:00 Szerelmes földrajz
08:30 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
09:35 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:20 Magyarország 

finom
13:35 Tengerek, város-

ok, emberek
14:25 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

16:05 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

16:55 Ridikül
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó

18:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Életem értelmei
Fr. filmdráma

22:20 Kenó
22:30 Salamon

Angol tévéfilmsor.
23:55 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:45 Hogy volt?!
01:40 Új idők, új dalai
02:10 Rúzs és selyem
02:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

03:05 Mesterember
03:35 Magyar Krónika

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
07:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
08:05 Német nyelvű 

hírek
08:10 Orosz nyelvű hírek
08:15 Kínai nyelvű hírek
08:25 Katolikus krónika
08:50 Isten kezében
09:20 A sokszínű vallás
09:45 Mindenki 

Akadémiája
10:15 Mma
11:10 Angol nyelvű hírek
11:20 Mozogj otthon!
11:35 Társkeresés N 1463

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Életkerék
13:45 Öt kontinens
14:15 Család-barát
15:45 Mozogj otthon!
16:00 Püspökkenyér
16:30 Multiverzum
17:05 Kárpát-medence
17:30 Ízőrzők
18:05 Ízőrzők
18:35 Itthon vagy!
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Hogy volt?!
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Önök kérték
02:20 Társkeresés N 1463

Tévéfilm
03:35 Itthon vagy!

05:00 Labdarúgó 
közvetítés

08:45 Labdarúgó 
közvetítés

10:35 DVSC Tv
11:10 Labdarúgó 

közvetítés
13:10 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

14:05 Góóól2
15:00 Labdarúgó 

közvetítés
17:00 Magyar sikerek 

az olimpiákról
19:10 Góóól
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó 

közvetítés
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 Magyar sikerek

az olimpiákról
00:10 Labdarúgó 

közvetítés
02:00 Pecatúra

04:20 Garfield és barátai
Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:20 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

08:35 Infinity Nado
Kínai animációs 
filmsor.

09:00 Ninjago Master 
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:30 KölyökKalauz
10:00 Teleshop
11:00 ÉletmódKalauz
11:30 Autogram
12:05 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:50 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:40 Pluto Nash – 
Hold volt, hol 
nem volt…
Am. akcióvígjáték

15:20 Castle
Am. krimisor.

16:10 Castle
Am. krimisor.

16:55 Castle
Am. krimisor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
19:55 Delfines kaland

Am. kalandfilm
22:05 A szikla

Am. akciófilm
00:55 A bíró

Amerikai krimi
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
09:55 Trendmánia
10:30 Innovátor
11:00 Bolttúra
11:35 Poggyász
12:05 Las Bandidas

Fr.-mexikói-am. ak-
cióvígjáték

13:55 Dumplin - Így 
kerek az élet
Am. zenés vígjáték

16:20 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A függetlenség 

napja
Am. sci-fi akciófilm

23:00 Kidobós
Am.-német vígjáték

01:00 Fogságban
Amerikai krimi

03:40 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:50 Napi áhítat
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Térkép
08:50 Noé barátai
09:25 Divat & dizájn
09:55 Nálatok, laknak

állatok?
Tévéfilmsor.

10:30 Család-barát 
válogatás 2019

11:25 Büszkeségeink a
Hungarikumok

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 Omló falak ár-

nyékában - Ma-
gyarok a romá-

niai rendszer-
váltó forrada-
lomban

14:10 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

14:55 Szerelmesfilm
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Winnetou

Kalandfilmsor.
21:25 Borg/McEnroe

Angol életrajzi film
23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:10 Hat nővér

Sp. romantikus 
tévéfilmsor.

00:55 Hogy volt?! - 
Válogató adások

01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom

és könyv 26 
percben

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:10 Magyarország

finom
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Rejtélyes 

XX. század
10:25 Öt kontinens
10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:16 Gyerekrablás a 

Palánk utcában
Magyar gyerekfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:10 Büszkeségeink a 

Hungarikumok
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Aranyok aranya
16:25 Elfeledett ma-

gyar irodalom
17:00 Családmeséink - 

a családi talkshow
17:30 Mit főzzünk ma?
17:40 Mit főzzünk ma?
17:55 Családi kör
18:50 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:10 Hagyaték
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:55 Himnusz

05:50 Labdarúgó 
közvetítés

07:45 Skipper
08:15 Szabadidő
08:45 Kékek
09:10 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

10:05 Labdarúgó 
közvetítés

12:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

16:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:55 Labdarúgó 
közvetítés

18:40 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

18:50 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

19:00 Labdarúgó 
közvetítés

20:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:55 Felvezető műsor:
 Labdarúgás

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:20 Mickey egér

Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

08:35 Infinity Nado
Kínai animációs 
filmsor.

09:00 Ninjago Master
of Spinjitzu
Dán-am. animációs 
filmsor.

09:30 KölyökKalauz
10:00 Teleshop
11:00 ÉletmódKalauz
11:30 Autogram
12:05 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:50 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:40 Pluto Nash – 
Hold volt, hol 
nem volt…
Am. akcióvígjáték

15:20 Castle
Am. krimisor.

16:55 Castle
Am. krimisor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
19:55 Delfines kaland

Am. kalandfilm
22:05 A szikla

Am. akciófilm
00:55 A bíró

Amerikai krimi
03:30 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Magánnyomozók
05:00 Egy rém rendes 

család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
09:55 Trendmánia
10:30 Innovátor
11:00 Bolttúra
11:35 Poggyász

12:05 Las Bandidas
Fr.-mexikói-am. ak-
cióvígjáték

13:55 Dumplin - Így 
kerek az élet
Am. zenés vígjáték

16:20 Columbo
Am. krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A függetlenség 

napja
Am. sci-fi akciófilm

23:00 Kidobós
Am.-német vígjáték

01:00 Fogságban
Amerikai krimi

03:40 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:50 Napi áhítat
08:05 Mozogj otthon!
08:20 Térkép
08:50 Noé barátai
09:25 Divat & dizájn
09:55 Nálatok, laknak 

állatok?
Tévéfilmsor.

10:30 Család-barát 
válogatás 2019

11:25 Büszkeségeink a
Hungarikumok

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:15 Omló falak ár-

nyékában - Ma-
gyarok a románi-
ai rendszerváltó 
forradalomban

14:10 A Durrell család
Angol tévéfilmsor.

14:55 Szerelmesfilm
Magyar játékfilm

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Winnetou

Kalandfilmsor.
21:25 Borg/McEnroe

Angol életrajzi film
23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:10 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

00:55 Hogy volt?! - 
Válogató adások

01:50 Rúzs és selyem
02:15 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:45 Mesterember
03:10 Magyar Krónika
03:40 Család'20

05:25 Rejtélyes 
XX. század

05:50 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Hogy volt?!
08:00 Német nyelvű 

hírek
08:05 Orosz nyelvű hírek
08:10 Kínai nyelvű hírek
08:15 Gasztroangyal
09:10 Magyarország 

finom
09:25 Mindenki 

Akadémiája
09:55 Rejtélyes 

XX. század
10:25 Öt kontinens
10:55 Angol nyelvű hírek
11:15 Mozogj otthon!
11:16 Gyerekrablás a 

Palánk utcában
Magyar gyerekfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Klasszikusok 

délidőben
14:15 Család-barát 

válogatás 2019
15:10 Büszkeségeink a

Hungarikumok
15:45 Mozogj otthon!
15:55 Aranyok aranya

16:25 Elfeledett ma-
gyar irodalom

17:00 Családmeséink - 
a családi talkshow

17:30 Mit főzzünk ma?
17:40 Mit főzzünk ma?
17:55 Családi kör
18:50 Térkép
19:25 Ízőrzők
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bagi Nacsa 

Orfeuma
22:35 Legenda - 

válogatás
23:10 Hagyaték
23:40 Opera Café
00:15 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Szerelmesfilm

Magyar játékfilm
03:25 Gyerekrablás a 

Palánk utcában
Magyar gyerekfilm

05:50 Labdarúgó 
közvetítés

07:45 Skipper
08:15 Szabadidő
08:45 Kékek
09:10 Forma-1 legen-

dák: Mika 
Hakkinen

10:05 Labdarúgó 
közvetítés

12:00 Magyar sikerek 
az olimpiákról

16:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:55 Labdarúgó 
közvetítés

18:40 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

18:50 Felvezető műsor:
Labdarúgás

19:00 Labdarúgó 
közvetítés

20:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:55 Felvezető műsor:
Labdarúgás
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8 mód, hogy edzés nélkül is 
fogyj!

Nem múlt el nyom nélkül a sok nyári fagyizás és koktélozás? Már 
nagyon szeretnéd leadni azt a néhány plusz kilót? Ha csak napi 
100 kalóriával fogyasztasz kevesebbet, akkor is le tudsz adni pár 
kilót, ha soha nem teszed be a lábad az edzőterembe. Igaz, így las-
sabban fog menni, de működik!

1. Kapcsold le a lámpát!
A Cornell Egyetem legújabb 

tanulmánya szerint azok az em-
berek, akik lágy, meleg fényű 
világítás mellett ettek, 175 ka-
lóriával kevesebbet fogyasztot-
tak, mint akik éles, hideg fény-
ben étkeztek, és sokkal élvezete-
sebbnek tartották az ízeket. A tu-

dósok szerint ez azért van, mert 
a gyorséttermekben lévő erős, 
fluoreszkáló fények pszicholó-
giai szükségletet válthatnak ki, 
azaz egyszerűen többet akarunk 
enni. Jöhetnek tehát a gyertyafé-
nyes vacsik!

2. Éljenek a szögletes 
formák!

Egy brit kutatásban megálla-
pították, hogy az emberek 60%-a 
több alkoholt, üdítőitalt és gyü-
mölcslevet fogyaszt, ha az üveg 
vagy a pohár stílusosan letisz-
tult, kerek vagy kanyargós. Ki-
derült: az ilyen poharakból gyor-
sabban iszunk, hiszen nehezebb 
megmondani, mikor járunk ép-
pen félúton. Válaszd inkább az 
egyenes falú üvegeket, így kb. 
67 kalóriát spórolsz meg a regge-
li gyümölcsléből és további 40-et 
az esti fehérborból.

3. Aludd ki magad!
Ha megfosztod magad az al-

vástól, az növelheti az éhségedet. 
A Mayo Klinika kísérlete szerint, 
ha kevesebb, mint 6,5 órát alszol 
éjszakánként, akkor naponta mini-
mum 500-zal több kalóriát fogsz fo-
gyasztani. Az alvásvesztés növelhe-
ti ugyanis az éhséghormonok, mint 

például a ghrelin szintjét. Kiadós 
alvásra fel!
4. Ne mondd, hogy „nem ehetek”

Ha valaki meg akar hívni egy 
gyorsétterembe vagy megkínál 
édességgel, ne mondd, hogy te nem 
ehetsz. Az új kutatások szerint jobb, 
ha szimplán azt feleled: nem kérek. 
A „nem ehetek” büntetésként hang-
zik, és emiatt egy idő után könnyen 
elfogyhat az akaraterőd, amelyre bi-
zony szükséged lesz, ha a rossz be-
rögzülésektől szeretnél megszaba-
dulni az egészséges életmód érde-
kében. A kísérleti csoportban, aki 
simán „nemet” mondott „nem ehe-
tek” helyett, 64%-ban egy granola 
szeletet választott a cukorka he-
lyett. Akiknek azt kellett monda-
niuk, hogy „nem ehetek”, csupán 
30%-ban voltak ilyen erősek.

5. Gondold magad vékonyra!
Azt hiszed, hogy túlsúlyos 

vagy? Gondold újra! Egy új ta-
nulmány szerint nagyon megha-
tározza az étkezéssel kapcsola-
tos sikereidet, hogy milyennek 
látod a derékvonaladat. Ha pu-
fóknak vagy nagyon kövérnek 
mondogatod magad, csökken-
ted a fogyásra való esélyedet, 
még akkor is, ha fizikailag aktív 
vagy. Tehát, ha azt erősíted ma-
gadban, hogy nem vagy meghíz-
va, a cselekedeteid önbeteljesí-
tő jóslatként elvezetnek arra az 
útra, amelyen kevesebb kalóriát 
fogyasztasz majd.

6. Rá se nézz a cukorra!
Elhatároztad magad az egész-

séges életmód mellett, körülöt-
ted pedig a csapból is junk food 
és cukor folyik. Ez bizony nem 
segít, hogy megszabadulj a régi 
függőségektől, vágyaktól. Pe-
dig nagyon fontos lenne, hogy 
még csak ne is láss ilyen étele-
ket. Persze teljesen elszeparál-
ni nem tudod magad, ott vannak 
a reklámokban, az utcán, a bol-
tokban. Ha magas kalóriatartal-
mú, egészségtelen finomságokat 
látsz, és beindul a sóvárgás, el-
lensúlyozz! Nézegess gyönyörű, 
egészséges ételeket, így le tudod 
állítani az agyad jutalmazási köz-
pontját, amely azonnal bekapcsol, 
ha magas zsírtartalmú vagy cuk-
ros ételek kerülnek eléd.

7. Válaszd a vizet!
Azok az emberek, akik víz-

zel párosítják az ételt, sokkal na-
gyobb valószínűséggel fogyasz-
tanak zöldséget és más egészsé-
ges ételeket, mint akik (akár cu-
kormentes) szénsavas üdítőket 
isznak. Ha a buborékosat válasz-
tod, sokkal valószínűbb, hogy 
zsíros sült krumplit vagy hambur-
gert kérsz az étteremben, hiszen 
az általunk választott ital már elő-
re befolyásolja a vágyott étel tí-
pusát és az elfogyasztott kalóriák 
mennyiségét. Rendelés előtt kérj 
egy nagy pohár vizet, és aztán 
döntsd el, hogy mit fogsz enni.

8. Várd az evést!
Annyira imádod a vasárna-

pi ebédeket, hogy már a hét kö-
zepén ezen jár az eszed? Jól te-
szed! Ugyanis az étkezés előre-
vetítése ténylegesen csökkenti a 
szervezetben lévő ghrelin hormon 
szintjét. Ha már úgy ülsz asztal-
hoz, hogy vágyakozol az ételre, 
az segít, hogy kevesebbet egyél, 
és ne keresd a magas kalóriatar-
talmú ételeket.

Tökéletes cukormentes 
limonádé egyszerűen

Végre beköszöntött a nyár – ez 
pedig egyet jelent a limoná-
dékkal is!

Ha egészségesebb alterna-
tívát keresel, és cukormente-
sen készítenéd el kedvenc nyári 
frissítő limonádédat, kövesd ezt 
a receptet!

Hozzávalók:
▪ 6 citrom leve
▪ 1 mosott citrom, vékonyan 

felkarikázva
▪ 1 teáskanál folyékony sztívia
▪ 2 liter víz
▪ jégkocka
Elkészítés:
 Moss meg és karikázz fel vé-

konyan egy citromot.
Egy kancsó aljába tegyél jég-

kockát, majd a felkarikázott cit-
romot is.

Facsard ki a 6 citrom levét, 
majd öntsd a kancsóba, és add 
hozzá a sztíviát is.

Keverd össze a kancsó tartal-
mát, majd engedd fel vízzel, és 
keverd össze ismét.

Ezután csak pohárba kell tölte-
ned, és már ihatod is!

Ha a natúr, citromos mel-
lett extrább limonádékat is ki-

próbálnál, a következő kombi-
nációkkal is próbálkozhatsz, ha 
az alábbi ízesítőket az alapre-

cept alapján elkészült verzi-
óhoz adod.

▪ Egy kevés reszelt gyömbér 
+ 10-20 uborkakarika

▪ Egy marék eper negyedelve 
+ 5-6 friss bazsalikomlevél

▪ Egy barack felszeletelve + 
1 ág friss rozmaring

▪ Egy marék áfonya + 1 csi-
pet fahéj

▪ Fél csésze felkockázott sár-

gadinnye + 1 marék málna
▪ Fél csésze felkockázott ana-

nász + 5-6 friss mentalevél

A 7 legjobb fogyasztó hatású 
vitamin és ásványi anyag

Amikor már a kemény test-
edzés és az állandó diéta sem 
használ a zavar pluszkilók el-
len, ideje bevetni a következő 
vitaminokat!

B-vitaminok
Fő funkciójuk az anyagcse-

re, az idegrendszer és az izom-
zat optimalizálása, de a segít-
ségükkel a szénhidrátok, a zsí-
rok és a fehérjék is gyorsabban 
emésztődnek meg. Nagy meny-
nyiségben többek között a len-
csében, a babban, a tejben, a to-

jásban, a teljes kiőrlésű gabo-
natermékekben, a sovány hú-
sokban, a burgonyában és a ba-
nánban találhatóak meg a B-vi-
taminok. 

D-vitamin
Kulcsfontosságú szerepet ját-

szik a fogyásban, ugyanis ha a 
szervezet D-vitamin készlete ala-
csony, a test energia helyett zsírrá 
(azaz plusz kilókká) fogja alakí-
tani az elfogyasztott cukrot. Ku-
tatások ráadásul azt is bebizonyí-
tották, hogy azok az elhízott em-
berek, akik rendszeresen szednek 
D-vitamint és kalciumot, lénye-
gesen több kilótól képesek meg-
szabadulni.

Vas
A vashiány (a menstru-

áció miatt)  különösen ve-
szélyes a nőkre nézve,  de 
tes tsúlyveszteséget  is  ké-
pes megakadályozni, ameny-
nyiben nem raktároz eleget 
a testünk ebből az ásványi 
anyagból. Ne feledd: míg a 
férfiaknak csak 8 mg-ra, ad-
dig a nőknek napi 18 mg-ra 
van szükségük belőle. 

Magnézium
Nemcsak a belső nyugal-

mat és az izmok megfelelő 
működését segíti elő, hanem 
az alvás minőségét is jelentő-
sen javítja – ez pedig nélkülöz-
hetetlen a fogyás szempontjá-

ból. Kutatások sora bizonyít-
ja, hogy a rosszul és keveset 
alvók több felesleggel „büsz-
kélkednek” azoknál, akik na-
ponta legalább 8 órát töltenek 
pihenéssel! Férfiak számára 
400-420 mg, míg nőknek 310-
320 mg az ajánlott napi mag-
nézium mennyiség.

Karnitin
A karnitin egy olyan amino-

sav-származék, ami a zsírsava-
kat a test különböző izomsejt-
jein át mozgatja, hogy a raktá-

rozás helyett azok elégjenek és 
energiává alakuljanak át. E fo-
lyamat nélkül nem jöhetne lét-
re a zsírégetés, ezért ha fogyni 
akarsz, naponta 500-1000 mg 
karnitin tablettaként való sze-
dése erősen ajánlott.

Béta-alanin
A testépítők kedvenc ásvá-

nyi anyaga: az edzés során nö-
veli az izom karnozinszintjét, 
melyek ezáltal hatékonyab-
ban működnek és kevésbé fá-
radnak el. A szakértők sze-
rint legalább egy hónapon át 
szedni kell, mielőtt éreznénk 
a hatását, ráadásul csak a nagy 
intervallumú sportoknál (pl. 
evezés, futás, TRX, CrossFit) 
hasznosul igazán, hiszen ezek 

dolgoztatják meg a legjobban 
az izmokat. Rendszeres spor-
tolás híján viszont nem érde-
mes szedned!

Citrullin
A béta-alaninhoz hason-

lóan csak  az  edzések ha-
tékonyságát  segít i ,  de azt 
nem akármilyen módon! A 
magas intenzi tást  igénylő 
intervall edzések könnyeb-
ben és gyorsabban teljesít-
hetőek a rendszeres szedé-
sével, ám szív- és érrendsze-
ri problémával nem ajánlott 
a fogyasztása, mert megza-
varhatja vérnyomást.
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A munkácsi járási Alsókerepecen egy 
férfi három tüzérségi aknára bukkant 
– olvashatjuk a mukachevo.net hír-
portálon.

A helyszínre kiérkező tűzoltóság meg-
állapította, hogy a farmergazda 82 mm-es 
második világháborús aknákra bukkant. A 
lőszerek szerencsére nem okoztak bajt, a 

Tüzérségi aknákra bukkant egy farmergazda
pirotechnikusok még időben megsemmi-
sítették azokat.

A hatóságok felhívják a figyelmet 
arra, hogy amennyiben hasonló tárgyak-
ra bukkanunk, azonnal hívjuk a 101-es 
vagy 102-es telefonszámot, és semmi-
képp ne próbáljuk meg önként megsem-
misíteni azokat.

A munkácsi határőregység munkatár-
sai előállítottak egy határsértőt az uk-
rán–magyar határ közelében, aki ille-
gális módon próbált meg a szomszédos 
ország területére jutni.

A férfi Batárnál szeretett volna átszök-
ni a határ túloldalára, azonban 5 méterrel a 

Illegálisan próbált meg Magyarország 
területére jutni egy kárpátaljai férfi

határvonaltól letartóztatták. A fiatalember 
elmondta, hogy vissza akart térni Győr-
be, ahol korábban dolgozott, de a magyar 
határőrök nem engedték be az országba.

A törvénysértőt adminisztratív fele-
lősségre vonják, olvasható a mukachevo.
neten.

Szombaton az ungvári járási Kamjanica 
(Ókemence) közelében az ukrán–szlo-
vák határtól mintegy 700 méternyire 
ázsiai származású külföldieket tartóz-
tattak fel a határőrök.

A 6 férfi és 6 nő az erdőben rejtőzkö-
dött. Nem volt náluk semmilyen személy-
azonosságot igazoló okmány, de állításuk 
szerint vietnámi és Srí-Lanka-i állampol-

Embercsempészetet akadályoztak meg az 
ukrán-szlovák határon

gárok. Az ügyben nyomozást indítottak, 
keresik azokat a személyeket, akiknek 
közük van az illegális határátlépés meg-
szervezéséhez.

A Csapi Határőrosztag sajtószolgála-
tának információja szerint az utóbbi hó-
napban már harmadszor sikerült nagy lét-
számú migránscsoportot feltartóztatniuk, 
írja a pmg.ua.

A román határrendészek egy nap alatt 
több mint 20 ezer doboz ukrán gyárt-
mányú cigarettát és két járművet fog-
laltak le.

Május 25-én reggel 7 órakor a 
máramarosszigeti határőrök észrevették, 
hogy a román-ukrán államhatár közelében 
egy jármű halad a Tisza folyótól Szaplonca 
(Sapanta, Románia) község felé. A ha-
tárőrök megpróbálták megállítani az au-
tót, de a sofőr elhagyta a járművet és a fo-
lyón átúszott Ukrajna területére, Bedőháza 
(Бедевля, Técsői járás) közelében. A ro-
mán tisztviselők az esetről értesítették uk-

Nagy mennyiségű cigarettát csempésztek át 
Ukrajnából Romániába

rán kollégáikat – írja a mukachevo.net.
Az elhagyott francia rendszámú 

Volkswagen Passat típusú gépkocsiban a 
határrendészek 7000 csomag ukrán gyárt-
mányú cigarettát találtak. 

Aznap késő éjszaka Krasna Viseluj kö-
zelében a román tisztviselők néhány nagy 
csomagokat cipelő embert vettek észre. A 
határrendőrség munkatársai négy figyel-
meztető lövést adtak le, ám a csempészek-
nek mégis sikerült elmenekülniük.

A határőrök cigarettacsempészet miatt 
egy Jeep Grand Cherokee típusú terepjá-
rót is lefoglaltak.

A marihuánához hasonló anyagot, an-
nak felhasználására szolgáló eszközö-
ket, elektronikus mérleget és a kender-
szárakat foglaltak le május 27-én egy 48 
éves munkácsi férfinál. 

A korábban büntetett előéletű férfi la-
kásának átkutatása során a tisztviselők ap-
róra vágott száraz anyaggal teli kartondo-
bozt, szárított kannabisz szárakat, mérle-
get és a kábítószer fogyasztáshoz szüksé-

Kábítószert termesztett egy férfi Munkácson
ges eszközöket találtak. Ezenkívül a rend-
őrség elkobozta a kertből származó növek-
vő kenderszárakat is.

A rendőrök szakértői vizsgálatra to-
vábbították az anyagokat.

Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 
megfelelő cikkelyei értelmében az ügy-
ben büntetőeljárást indítottak. Még tart a 
vizsgálat – jelentette a Kárpátaljai Megyei 
Rendőrkapitányság sajtóosztálya.

Az incidens május 25-én reggel Ungvá-
ron, a Lehoczky utcában történt.

Kiderült, a férfi öngyilkos akart len-
ni, ezért kiugrott a többemeletes lakóház 
második emeletéről. Az esés következté-
ben az ungvári férfi mellkasi és hasi sé-

Ungváron egy férfi kiugrott a tömbház 
ablakából

rüléseket szenvedett – írja a mukachevo.
net hírportál.

A helyszínre kiérkező mentősök a kór-
házba szállították a sérültet. Szerencsére 
élete nincs veszélyben. Jelenleg nem tud-
ni, miért akart öngyilkos lenni a férfi.

A Técsői Városi Ügyészség ügyésze meg-
erősítette a 44 éves huszti illetőségű fér-
fi bűnösségét. Őt emberöléssel és más 
bűncselekmény elkövetésével vádolták. 
A gyilkosság oka: garázdaság.

A bírósági tárgyalás során bebizonyo-
sodott, hogy a vádlott egy konfliktus mi-
att megvert egy helyi lakost, ezáltal ki-
sebb testi sérüléseket okozott neki. Más-
nap a támadó az ablakon keresztül be-
tört az áldozat hálószobájába. Konyha-
késsel fenyegette a házaspárt, majd miu-
tán rendkívül kegyetlenül megverte a fér-
fit, a kést a szívébe szúrta. Ezután több-
ször megütötte a nőt is, majd elmenekült 

Életfogytiglanra ítéltek egy késelő férfit 
Kárpátalján

a helyszínről. A sértett férfi azonnal meg-
halt, a nő pedig súlyosan megsérült – írja 
a Zakarpattya Online.

A vádlottat korábban többször von-
ták felelősségre, többek között előre meg-
fontolt gyilkosság és huliganizmus miatt. 
Az összes bizonyíték megvizsgálása után 
a két hivatásos bíróból és három esküdt-
ből álló Técsői Kerületi Bíróság bűnösnek 
ítélte és életfogytig tartó börtönbüntetésre 
ítélte a huszti férfit.

Az ítélet hatálybalépéséig az elítélt to-
vábbra is letartóztatásban van – jelentet-
te a Kárpátaljai Megyei Ügyészség sajtó-
szolgálata.

A korábbi tervekhez igazodva, mégis-
csak május utolsó hétvégéjén folytató-
dott ismét a koronavírus-járvány mi-
att két és fél hónapja félbe maradt uk-
rán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. 
A sorrendben 24. játéknapon egy igazi 
ukrán klasszikusra került sor: a címvé-
dő és listavezető Sahtar Donyeck pálya-
választóként a kijevi Olimpiai stadion-
ban látta vendégül a Dinamót.

Az ellentétes félidőket hozó mérkő-
zés első felében a 38. percig csakis fővá-
rosi helyzeteket lehetett feljegyezni, az 
ukrán válogatott Pjatov kapusnak több-
ször is bravúrra volt szükség a hárítások-
hoz, és egy lesgól is született ebben az idő-
szakban. Hét perccel a szünet előtt aztán 
Bujalszkij látványos fejesgóllal a D-betű-
söknek szerzett vezetést.

A Sahtar már a középkezdést követően 
válaszolt Marlos révén, fordulás után pe-
dig már a donyeckiek akarata érvényesült. 
A 67. minutumban ismét Marlos volt ered-
ményes, pár perccel később pedig a brazil 
gólzsák 19 éves honfitársa, Marcos Antonio 
a 3-1-es végeredményt is beállította. Ebben 
az idényben a címvédő már harmadszor 
győzte le a fővárosiakat, igaz, a kupában 
és a Szuperkupában Dinamo sikerek szü-
lettek. Érdekesség, hogy a rangadón női já-
tékvezető, a harkivi Katerina Monzul mű-
ködött közre, és mindkét asszisztense is a 
gyengébbik nem képviselőiből került ki.

Lembergben közbeszólt a vírus…

Újra Sahtar-siker az ukrán 
el classicon

A felsőház másik két találkozóján az 
Olekszandrija fontos meccset nyert a Zorja 
ellen, a Gyeszna pedig idegenből hozta el 
a három pontot.

Ami a 7. és 12. helyezettek párharcát 
illeti, a koronavírus közbeszólt a Kárpá-
ti Lviv – FK Mariupol találkozót illetően, 
mivel egy nappal a kezdés előtt kiderült, 
hogy a lembergiek két játékosa, illetve a 
csapat négy személyzeti tagja is megfer-
tőződött, így elhalasztották a mérkőzést. 
A további instrukciók szerint most a Kár-
páti egész stábját ismét tesztelni kell, és 
csak negatív eredmény esetén folytathat-
ják a küzdelmet.

A Dnyipro – Olimpik Donyeck talál-
kozón egy kárpátaljai játékos, az ifjúsá-
gi világbajnok Szerhij Buleca remekelt. 
A Dinamo Kijevtől a Dnyiprónál próba-
játékon lévő ungvári kiválóság egy gól-
lal és egy gólpasszal járult hozzá csapa-
ta sikeréhez.

Eredmények: Sahtar Donyeck – Dinamo 
Kijev 3-1, Kolosz Kovalivka – Gyeszna 
Csernyihiv 0-2, FK Olekszandrija – Zorja 
Luhanszk  1-0, Vorszkla Poltava – FK Lviv 
1-1, SZK Dnyipro – Olimpik Donyeck 3-1, 
Kárpáti Lviv – FK Mariupol elmaradt.

Nyolc fordulóval a bajnokság vége 
előtt alighanem már behozhatatlan kü-
lönbség alakult ki a 62 ponttal első Sahtar 
és az egyformán 46 ponttal álló Gyeszna, 
Dinamo, Zorja hármas között…

Igazi vándormadárnak is nevezhetjük 
a 25. életévében járó Balog Juditot, aki 
pár év alatt már a hatodik magyar élvo-
nalbeli klubnál próbál majd szerencsét. 
Az ukrán válogatott hálóőre a szeptem-
ber 6-án induló új bajnoki idényt a női 
kézilabda NB-I-be tavaly feljutó Szom-
bathelyi Kézilabda Klubnál kezdi meg.

Néhány hete lapunknak is nyilatkozott 
a nagydobronyi kiválóság arról, hogy a jár-
vány miatt Békéscsabán maradt, és akkor 
arról beszélt, hogy a viharsarkiaknál kez-
di majd meg a felkészülést a 2020-2021-es 
idényre. Most mégis változott a helyzet, és 
a korábban az Ungvári Kárpátival két baj-
noki címet szerző játékos, a Győri ETO, a 
Veszprém, a Kisvárda, a Vác, és a Békés-
csaba után, most Szombathelyen kötött ki.

Békéscsabáról Szombathelyre 
váltott Balog Judit

Juditnak itt sem lesz könnyű dolga, 
hiszen a márciusban félbeszakadt pont-
vadászatban a 14 csapatos mezőnyben 
a 11. helyen álló szombathelyieknél a 
szerb válogatott Katarina Tomaseviccsel 
kell megküzdenie az 1-es számú mezért. 
Igaz, az idő mindenképpen az augusztus-
ban 25 éves Balog Juditnak dolgozik, hi-
szen Tomasevics már 36 éves, és egy-két 
évnél tovább már aligha tervezhet a világ 
talán legjobb női bajnokságának számító 
magyar élvonalban.

Szombathelyen egyébként honfitár-
sa is akad majd Balog Juditnak, itt ját-
szik ugyanis az egykori ukrán váloga-
tott, Liliana Horilszka, aki beállósként az 
együttes egyik húzóemberének számít.

Az FTC elmaradt találkozói és a Ma-
gyar Kupa elődöntőit követően a hét-
végén a 26. forduló volt az első teljes 
kör az NB-I-ben a koronavírus-járvány 
miatt március közepén félbe szakított 
pontvadászatban.

A 31. bajnoki címe felé tartó Ferenc-
város a Debrecen elleni győzelmet köve-
tően az Újpest elleni derbit is egyetlen 
góllal abszolválta, vasárnap pedig már a 
számára mumusnak számító Puskás Aka-
démia otthonában ért el 1-1-es döntetlent.

Az üldözők közül a Mol Fehérvár 
sem tudott nyerni a nehéz helyzetben 
lévő Paks vendégeként, míg a Mezőkö-
vesd a Diósgyőr vendégeként kapott ki 
egyetlen góllal.

Távozott posztjáról a magyar élvo-
nalban legrégebben, közel 7 éve dolgozó 
Nebojsa Vignjevics, akit mostantól honfi-
társa, az ugyancsak szerb Predrag Rogan 
vált az Újpest kispadján. A lila-fehérek 

Edzőváltás Újpesten

A tabella első négy helyezettje nem 
tudott nyerni

egyformán egyetlen góllal vesztették el a 
Fradi elleni elmaradt párharcukat, illetve a 
hétvégi, Kisvárda elleni bajnokit, így a ki-
esés szélére estek vissza a tabellán.

Érdekesség, hogy a fordulóban a tabel-
la első négy helyén álló csapatok egyike 
sem tudott győzni.

A 26. forduló eredményei: Kapos-
vár – ZTE 0-6, Kisvárda – UTE 1-0, Di-
ósgyőr – Mezőkövesd 1-0, Paks – Mol Fe-
hérvár 0-0, Honvéd – Debrecen 3-1, Pus-
kás Akadémia – FTC 1-1.

Hét fordulóval a zárás előtt az FTC ma-
gabiztosan, 60 ponttal vezeti a tabellát az 
51 ponttal második Fehérvár és 45 pon-
tos harmadik helyezett Mezőkövesd előtt.

A Magyar Kupában lapzártánk után, 
szerdán este Honvéd – Mezőkövesd dön-
tőt rendeznek, miután az elődöntőben a 
kövesdiek a címvédő Mol Fehérvárt, míg 
a Honvéd az új idénytől ismét élvonalbe-
li MTK-t ejtette ki.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Jármű

Ingatlan

Szolgáltatás

Munka

otthon
Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

Lakás eladó
Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          0682126127. 

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

oldalunkon is!

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.netre is.

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Munkalehetőség Hollandiában!
Káposzta-betakarítás

Fizetés teljesítmény után: 9.6 euró/óra
+ prémium

12 órás, kétműszakos munkanap
Szállás 11 euró/nap

két fő egy szobában, WC, zuhany, konyha
Útiköltség ukrajnából Hollandiába 200 euró.

Magyarok 2018 őszétől dolgoznak itt

+380 (67) 50 50 410 (ukránul vagy oroszul)

Hirdessen!
066-2850283

Ház kiadó

Nagybaktán összkomfor-
tos kertes házban 3 szo-
ba kiadó diákok, egyedül-
állók vagy turisták részé-
re, rövid vagy hosszú táv-
ra. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

telek, föld eladó

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő 
gyümölcsfával és 300 db 
lugas csemegeszőlővel el-
adó. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadé-
mia u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 

Ház eladó

Családi ház eladó Bereg-
szászban az Arany János u. 
21. szám alatt, közel a köz-
ponthoz. Áron alul. Mob.: 
066-0162484. 

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

Sürgősen eladó emeletes, 
összkomfortos családi ház 
Gát központjában, a Fő út 
75. szám alatt. Mob.: +3630-
4307088. 
Sürgősen eladó Bereg-
szászban (Búcsú) a Geleji 
Katona István u. 12. szám 
alatt kertes ház bútoros-
tól, víz, gáz, 3 fázisos vil-
lany. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
+38099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

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

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középis-
kola, üzletek, vasútállo-
más – eladó egy régi épí-
tésű ház, benne két szo-
ba és egy konyha. Tarto-
zik hozzá 13 ár földterü-
let. A földgáz bevezetve, a 
vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38098-8063947. 

Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 

lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás sa-
ját fűtéssel Beregszász-
ban a Lónyai úton. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a Muzsalyi 
út 34./B szám alatt 4. eme-
leti 2 szobás, felújított, bú-
torozott lakás eladó. Tel: 
050-6491429. 

lakás kiadó

Lakás kiadó  Bereg-
szász  központ jában. 
Mob.: +38095-2087515, 
+38050-1977011. 

Egyéb ingatlan kiadó

Beregszászban, a Hősök 
tere 4. szám alatt bérbe kiadó 
a Pro100 Pub, 200 m2 terüle-
tű, berendezéssel együtt. Tel: 
066-2030917. 

Autó

Eladó Audi A6 C7 Premium 
Plus Quattro személygépko-
csi (2013-as évjárat, 133000 
km, automata, 2.00 ben-
zin, 215 lóerő) Fogyasztás: 
6-6,5 l.) Ár: 16500 f.e. Mob.: 
+38099-0809890. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
vízelvezetést vállalok. Mob.: 
050-8589288. 

Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 
Fák kivágása, darabolá-
sa, hasogatása. Árkok, ud-
varok, kertek kaszálása, ta-
karítása, gyomirtása. Bozó-
tok irtása, kertek ásása Be-
regszászban és környékén. 
Mob.: 066-5148589. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és gyümölcsfa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Va-
lamint hegesztést, betonozást 
és kéménypucolást is. Mob.: 
050-1948976. 
Síremlékek tisztítása, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása Beregszászban. 
Mob.: 066-5148589. 
Kertek tavaszi szántását, 
gyümölcsfák metszését, ta-
vaszi lemosó permetezé-
sét vállaljuk Beregszászon 
és környékén. Mob.: 066-
5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 

+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműves kollé-
gákat, kőműves brigádo-
kat, gipszkartonost, fes-
tőket, burkolókat. Szál-
lást díjmentesen bizto-
sítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri 
hazautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 

Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

M u n k á s o k a t  k e re -
sünk  sza lagparket ta 
gyártó cégbe. A beta-
nítást vállaljuk. Mun-
kásoknak 10000-12000 
hrivnya, szakmunkások-
nak 13000-15000 hrivnya 
fizetés. Beutazást bizto-
sítunk. Cím: Beregszász, 
Fabricsnaja u. 53. Mob.: 
095-1454223 (magyarul), 
066-2709151 (orosz, uk-
rán nyelven). Hívjanak 
munkaidőben: 7-16 óra 
között (k.e.i.sz). 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Szlovákiába keresünk be-
tanított munkára két fiatal-
embert. Szállás biztosít-
va, fizetés megegyezés sze-
rint. Tel: 095-7391445 (csak 
Viber). 
Tisztelt Munkavállaló! Ma-
gyarországi szarvasmarha 
telepre keresünk munkavál-
lalókat. A szükséges kép-
zést helyben elvégezzük. 
Szállást, versenyképes jö-
vedelmet biztosítunk. Mob.: 
+3620-5692722 (Kovács 
András). 

Építkezés, felújítás

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

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

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

Vas garázskapu eladó Be-
regszászban. 2,10 m ma-
gas, és 2,60 m széles. Tel: 
050-7286367. 

Barkács, szerszám

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

lakásdekoráció

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

Hűtés, fűtés

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

piac, élelmiszer

Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 10 kilogramm-
tól házhoz szállítást vállalok 
Beregszászon belül. Terme-
lői áron. Tel.: 066-2406034. 
Házi bor nagy mennyiségben 
eladó. Mob.: 050-2660111. 
Szárított nyúlbőrt veszek fej, 
farok és láb nélkül. Ár: 50 hr/
kg. Mob.: +380-950045835 
(Attila). 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Jó állapotban lévő 300 és 
100 literes szőlőszedő hordó 
eladó, azonnali használatra. 
Mob.: 066-3967011.
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Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Újságárusokat 
keresünk!

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

www.karpatinfo.net

Egyet fizet, hármat kap!

HIrdESSEn 
A 2019-S ÁrAKon!

HA nÁlunK HIrdEt,  
hirdetése megjelenik: 

a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2020/2021-es tanévre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok 

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

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

A MUNKÁCSI SZENT 
ISTVÁN LÍCEUM 

felvételt hirdet a 2020/21-es tanévre. Idén online 
jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, mely a 
líceum új honlapján található (https://munkacs-katlic.
org.ua/), ahol további információkat (adatokat, tudni-
valókat, fényképeket stb.) is találunk a líceumról és a 
kollégiumról.

Jelentkezni június 10-ig lehet. A felvételi időpont-
ja: 2020. június 20. Szeretettel várjuk a 8., 9. és 10. 
osztályba készülő diákokat!

„Fókuszban a tehetség a 
sport terén” – III. Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány sporttábort 
hirdet harmadik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a 
sport terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12-17 éves kor közötti tanulók jelentke-
zését várjuk.

A tábor ideje: 2020. július 6–10.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. június 6.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat má-

sokéval összevetni, akkor jelentkezz!
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2020. január 27-től 

– 2020. június 6-ig lehet a következő linken: https://
forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9

A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-
mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fej-
lesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért felelős miniszteri biztosság köz-
benjárásával.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvány irodájában (90202 Beregszász, Kos-
suth tér 6.) személyesen vagy a +380-31-41-4-29-68 
(149-es mellék) telefonszámon lehet kérni munkana- 
pokon 8.00-tól 17.00-ig.

Берегівський військовий комісаріат запрошує  
на військову службу за контрактом до лав 

Збройних Сил України.
Військова служба за контрактом це:
стабільне та вчасне грошове забезпечення (від 
12500 до 30000 грн.), яке постійно зростатиме;
соціальний пакет, а саме:

– безкоштовне лікування;
– допомога на оздоровлення у розмірі 2-ох
   зарплат під час відпустки;
– грошова компенсація за піднайом житла;
– щорічна відпустка терміном на 30 діб;
– матеріальна допомога для вирішення
   соціально-побутових проблем;
– забезпечення службовим та постійним житлом;
– забезпечення речовим майном.

При укладанні першого контракту виплата складає 
14 тис. грн.
Звертайтеся за адресою:  м. Берегове, пл. Героїв 8.
Контактні телефони: (03141) 2-20-12, т. 0665563961.

Бенянська сільська рада оголошує проведення 
конкурсу  щодо визначення виконавця послуги з 
вивезення твердих побутових відходів з території 
Бенянської сільської ради Берегівського району 
Закарпатської області на берегівське міське 
сміттєзвалище. 

Для участі у конкурсі запрошуються юридичні 
та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну 
базу для надання вищевказаних послуг,  транспортні 
засоби, які відповідають вимогам статті 35 Закону 
України “Про відходи”.

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 
30 календарних днів з дня опублікування оголошення 
– до 6 липня 2020 року за адресою: с. Бене вул. Ракоці, 
65 Берегівського району Закарпатської області.

Конкурсну документацію, умови проведення 
конкурсу та іншу додаткову інформацію можна 
отримати за вищевказаною адресою або за тел. 
0958840668

Конкурс відбудеться 7 липня 2020 року  о 10 год. 
00 хв. в приміщенні Бенянської сільської ради.
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KoS (3. 21.-4. 20.)

BIKA (4. 21.-5. 20.)

IKrEK (5.21.6.21.)

rÁK (6.22. 7. 22.)

oroSzlÁn (7.23. 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉrlEG (9.23.10.23.)

SKorpIó (10.24.-11.22.)

nyIlAS (11.23.12. 21.)

BAK (12. 22.1. 20.)

Vízöntő (1. 21. 2.20.)

HAlAK (2.21. 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

MAGYARORSZÁG 
BEREGSZÁSZ KONZULÁTUSA 

Tisztelt Ügyfeleink!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Beregszászi Konzulá-

tus 2020. május 12-től kezdődően fokozatosan újrakez-
di a konzuli szolgáltatások nyújtását.

Ennek megfelelően csak és kizárólag előre egyezte-
tett időpontban lehetőséget biztosítunk:
– korábban elkészült okmányok átvételére;
– korábban benyújtott tartózkodási engedély (D vízum) 
iránti kérelmekben a hiánypótlás és döntés átvételére.

A korábban megszokott ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban benyújtható kérelmek:
– útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelem;
– születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem (hozzá 
kapcsolódóan esetlegesen házasságkötés hazai anyaköny-
vezése iránti kérelem és anyasági támogatás / FÉTÁM 
iránti kérelem);
– haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem;
– tartózkodási engedély (D vízum) iránti kérelem;
– június 2-től: házasságkötés hazai anyakönyvezése irán-
ti kérelem.

Az elérhető további szolgáltatások köréről, folyamat-
ban lévő ügyekről és ügyintézésről, kérjük, telefonon 
érdeklődjön a +38-03141-427-63-as vagy +38-03141-
422-96-as vezetékes telefonszámon hétfőtől csütörtö-
kig 8 és 16 óra, pénteken 8 és 14 óra között (közép-eu-
rópai idő szerint).

Ügyintézés kizárólag előzetesen, telefonon történt 
egyeztetést követően lehetséges, melynek során a 2 
méteres távolság betartatása, valamint a szájat és or-
rot takaró maszk viselése kötelező!

Figyelem! Hadigondozottak ellátásával kapcsolatos 
ügyintézés (életbenléti igazolások, aláíráshitelesítés) 
csak a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet ki-
hirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő-
en lehetséges!

Tisztelettel, Beregszászi Konzulátus

XVII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműköd-
ve 2020. november 6-ra meghirdeti a Fiatal Kárpátal-
jai Magyar Kutatók XVII. Konferenciáját. A konferen-
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már 
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel-
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe-

lületen van lehetőség:
https://forms.gle/Gsix8d7xAdv18QA99
A regisztráció során elektronikus formában fel kell 

tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha-
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe-
les 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 (149-
es mellék) telefonszámon és az agora@kmf.uz.ua e-ma-
il címen kaphatnak.

Monotonnak találod 
a munkádat, csupa 
unalmas feladattal ta-
lálod magad szem-

ben. A munkáidat a kisujjad-
ból is kirázod, már vágysz 
némi újdonságra. Azt sze-
retnéd, ha főnököd megbízna 
benned, komolyabb feladato-
kat adna neked. A magánéle-
tedben fontos, hogy egymás-
ra tudjatok hangolódni csa-
ládtagjaiddal. Több időt kel-
lene együtt töltenetek.

Van energiád a ke-
mény munkához, de 
mégis azt tapasz-
talod, hogy az ösz-

szetett és sokrétű feladatok 
megterhelnek. Talán kevés-
bé tudsz figyelni, inkább el-
mélyült munkára vágynál. 
Ha csapatban kell dolgoz-
nod, akkor nehezebben tudsz 
ráhangolódni a többiekre. 
A magánéletedben vágynál 
a szórakozásra, egy kisebb 
utazás jól jönne.

Szétszórttá és köz-
lékennyé válhatsz a 
munkahelyeden, most 

nem megy könnyen az aprólé-
kos munka. Olyan informáci-
ókat is megosztasz a többiek-
kel, amelyeket nem kellene. 
Ügyelj arra, hogy a magán-
életedet mindenképpen hagyd 
otthon. A magánéletedben 
fontos, hogy ne hagyd, hogy 
eluralkodjanak rajtad az indu-
latok. Amikor fáradt vagy, ak-
kor feszültté válhatsz.

Szeretnéd megmu-
tatni a munkahelye-
den, hogy hosszú 

távra tervezel. Erre meg is 
lesz az alkalmad, felelős-
ségteljesebb, de egyben ne-
hezebb feladatokat kapsz! A 
magánéletedben befelé for-
duló hangulatban vagy, pedig 
kedvesed több alkalmat kí-
nál fel neked a szórakozásra. 
Lehet, hogy pihenésre lenne 
szükséged, és akkor kedvet 
kaphatnál a közös bulikhoz.

Céltudatosan keze-
led a munkádat, és 
ez mindig meghozza 

a várt sikereket. Nem lesz ez 
másként most sem, csak any-
nyi a dolgod, hogy alaposan 
végiggondolod, hogy aktu-
álisan mit szeretnél elérni. 
Szerencsére meggyőzően be-
szélsz munkatársaiddal és fe-
letteseiddel! A magánéleted-
ben remek ötleteid adódhat-
nak arra, hogy mivel töltsé-
tek el a szabadidőt.

Kitartasz a véleményed 
mellett, még akkor is, ha 
ezzel nem aratsz osztat-

lan sikereket. Kiderülhet, hogy 
megérte vállalni a véleményedet, 
a tehetségeddel kitűnhetsz mun-
katársaid közül. A határozottság 
lehet most az út, amely az előre-
lépéshez vezet. A magánéleted-
ben fontos, hogy legyen alkal-
matok őszinte beszélgetésekre! 
Most valóban lényeges monda-
nivalótok lehet egymásnak, be-
széljétek meg kedveseddel.

Te mindig kifogás-
talanul dolgozol, de 
ez nem mondható el 
minden munkatársad-

ról. Most hajlasz arra, hogy 
keményen és kíméletlenül 
megkritizáld a rosszul telje-
sítő kollégákat. Talán attól 
félsz, hogy az Ő munkáju-
kat is neked kell elvégezned. 
Próbálj meg finomabban fo-
galmazni, a nyers szókimon-
dás nem eredményez népsze-
rűséget!

L é n y e g e s ,  h o g y 
mennyire vagy pisz-
kálódó hangulatban, 
hiszen a rosszkedv 

is ragadós lehet! Most Te 
határozhatod meg munka-
helyed hangulatát, de saj-
nos túlságosan morcos 
vagy ahhoz, hogy jól mű-
ködjenek a kapcsolataid. A 
magánéletedben nagy sze-
reped lehet abban, hogy 
kedvesed éppen vidám, 
vagy rosszkedvű.

Használd a kapcsola-
taidat a munkahelye-
den, kedvelnek, és szí-
vesen segítenek neked 

a többiek! Ha naprakész szak-
értelmed mellett személyes va-
rázsod is megnyilvánul, akkor 
biztos lesz a siker! Ha egyeztet-
ni szeretnél főnököddel, akkor 
a visszafogottabb, kedves stílus 
lesz célravezető. A magánéle-
tedben izgalmas napokra szá-
míthatsz, minden napra juthat 
kellemes időtöltés.

Sikeresen kezeled 
a munkahelyi kap-
csolataidat, hatéko-

nyan tudsz együttműköd-
ni munkatársaiddal. A fő-
nököddel való kapcsolatod 
is jelentősen javulhat, ami 
megkönnyebbülést jelent-
het számodra. A magánéle-
tedben csendes napokat él-
hetsz meg családtagjaiddal, 
talán egy laza este is bele-
fér az életedbe – kedvesed 
társaságában.

Nagy energiákkal 
dolgozol az előrelé-
pésért, ennek eredmé-

nye is lehet most. Főnököd 
értékeli a munkabírásodat, 
nyilvánosan is megdicsér-
het. Az elismerés szárnyakat 
ad neked, két ember helyett 
dolgozol majd. A magánéle-
tedben felpezsdül az életed, 
több jó programra is van ki-
látás. Sorra keresnek meg a 
régi barátok egy igazán fer-
geteges buli reményében.

Eredményes heted 
lehet, jó érzés, hogy 
ezt csakis önmagad-

nak köszönheted. Jól dolgo-
zol, és ezt a főnököd is ész-
reveheti. Olyan gesztust te-
het feléd, amellyel kifeje-
zi a megbecsülését. Ez nem-
csak pénzbeli juttatás lehet, 
hanem valamilyen kedvez-
mény is. A magánéletedben 
kevesebb időd és energiád 
jut családtagjaidra, kissé el-
hanyagolod őket.

Részvétnyilvánítás
A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesülete 

tagsága nevében szeretnék részvétet nyilvánítani Revák 
János, a Makkosjánosi Szivárvány Nyugdíjasklub tagja 
elhunyta miatt. Béke poraira!

Beregszászban a napokban ünnepelte 
születésnapját

Kocsis István. 
Ebből a szép alkalomból köszönti őt 

édesanyja.
„Vágyaid, álmaid váljanak valóra, 

soha ne érjen egy szo-
morú óra. Az életed le-
gyen egy tündérálom, mindig boldog legyél 

ezen a világon. Hit, remény és szeretet legyen 
hűséges vezéred. Ha őt követed, az ég mindig 
tiszta kék lesz feletted, így életed is könnyebb, 

boldogabb lesz.” 

Beregszászban születésnapja 
alkalmából sok szeretettel köszönti 

Kocsis Istvánt 
felesége, Andrea, fiai: Gergő és Tomika.

„Felvirrad a hajnal, nézd milyen 
szép reggel, köszöntünk 
ma téged sok-sok szere-
tettel. Fogadd el szí-

vünk köszöntő szavát, hogy veled ünnepel-
hessük születésed napját. Adjon a jó Isten 

erőt, egészséget néked!”

Köszönetnyilvánítás
A Derceni Református Egyházközség köszönetét feje-

zi ki a BGA Zrt. és a Magyar Kormány részére a Derceni 
Tábita Szeretetszolgálati Központ közösségi tereinek fel-
újításának, illetve gyermekbarát tevékenységének a tá-
mogatásáért.

Köszönetnyilvánítás
A Beregi Református Egyházmegye köszönetét feje-

zi ki a BGA Zrt. és a Magyar Kormány részére a gyer-
mekbarát tevékenységének a támogatásáért.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi 
ki Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Főisko-
láért Jótékonysági Alapítvány elnökének, az őt ért súlyos 
veszteség, édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászo-
ló család fájdalmában.
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7 gyümölcs, amelyben alig van cukor 6 tuti étel, ami tele van 
vassal

5 dolog, amit biztosan nem tudtál a borsról

Kerüld el a vércukorszint-ingadozást az 
alábbi finomságokkal!

Bárki bármit is mond, szervezetednek igenis szüksége 
van szénhidrátra, mind a fizikai, mind a szellemi funkciók 
megfelelő működéséhez. Azonban a cukorbevitellel köny-
nyen túlzásba lehet esni, még akkor is, ha csak kiélvezed 
a szezont, és gyümölcsöt eszel gyümölccsel. Semmiképp 
sem biztatunk azonban arra, hogy száműzd a gyümölcsö-
ket az étrendedből, hiszen tele vannak C-vitaminnal, rost-
tal és antioxidánsokkal, amelyek gondoskodnak egészsé-
gedről. Érdemes az alábbiakból válogatni, hiszen nem-
csak finomak és tápanyagdúsak, de alig van bennük cukor.

Görögdinnye
A görögdinnye az egyik legjobb töltős táplálék, amit 

csak magadhoz vehetsz egy-egy kemény edzés után. Egy 

kutatás során ugyanis kiderült, hogy a benne található ami-
nosavak segítségével az atléták gyorsabban épültek fel, il-
letve kevésbé számoltak be izomfájdalmakról az edzések 
után. Ráadásul a gyümölcsnek több mint 90%-a víz, víz-
hajtó és emésztést segítő hatása miatt hatékonyan képes 
felgyorsítani a fogyást.

Tápanyagtartalom egy bögrényiben: 46 kcal, 0 g zsír, 
12 g szénhidrát, ebből 10 g cukor, 1 g fehérje, 1 g rost, 2 
mg nátrium.

Avokádó
Bár az avokádót valószínűleg te is zöldségként használod 

fel, valójában gyümölcsként tartják számon. Telítetlen zsír-
savai gondoskodnak a szív- és érrendszer egészségéről. To-
vábbá tele van B-, C-, E-vitaminnal, káliummal, cinkkel és 
rosttal. Rendkívül ízletes, ugyanakkor alig van benne cukor, 
így tökéletes megoldás lehet akár a desszert kiváltására is.

Tápanyagtartalom 1/3 darabban: 80 kcal, 7 g zsír (eb-
ből 1 g telített zsír), 4 g szénhidrát, ebből 0,3 g cukor, 1 g 
fehérje, 3 g rost, 4 mg nátrium.

Alma
Magas víz- és rosttartalma miatt az alma kiváló válasz-

tás köztes étkezésekre, hiszen igen laktató. A kutatások 
is igazolták, hogy azoknak, akik rendszeresen ropogtat-
nak almát, alacsonyabb a testtömegindexe, mint azon tár-

saiké, akik nem szeretik ezt a gyümölcsöt. Mindezt nem-
csak rost, de polifenol tartalmának is köszönheti. Ráadá-
sul csökkenti a rossz, azaz az LDL-koleszterin szintjét, il-
letve a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 77 kcal, 0 
g zsír, 21 g szénhidrát, ebből 15 g cukor, 0 g fehérje, 4 g 
rost, 0 mg nátrium.

Eper
Az eper nemcsak az egyik legfinomabb gyümölcs, de 

igazi C-vitamin-, rost- és antioxidáns bomba is. A lédús, 
zamatos bogyó cukortartalma viszonylag alacsony, a ben-
ne található sok rost miatt pedig nagyon laktató. Segít az 
anyagcsere felpörgetésében, illetve gyulladáscsökkentő és 
méregtelenítő tulajdonsággal is rendelkezik.

Tápanyagtartalom egy bögrényiben: 49 kcal, 0 g zsír, 
12 g szénhidrát, ebből 7 g cukor, 1 g fehérje, 3 g rost, 2 
mg nátrium.

Grapefruit
Az immunerősítő, kesernyés ízű grapefruit is hű ba-

rátod lehet, ha fogyókúrázol. Csupán 35 kalóriát és 7,2 
g szénhidrátot tartalmaz 100 g-ja. A benne található ros-
tok pedig kiválóan telítenek. A kutatások eredményei sze-
rint nemcsak leolvadnak tőle a kilók, de előnyösen befo-
lyásolja az inzulinrezisztenciát is. Emellett már fél darab 
gyümölcs fedezi ajánlott napi C-vitamin szükségletednek 
több mint a felét.  Ha gyógyszert szedsz, azonban feltétle-
nül konzultálj fogyasztásáról háziorvosoddal, ugyanis szá-
mos gyógyszer hatását jelentősen befolyásolja.

Tápanyagtartalom fél darabban: 41 kcal, 0,2 g zsír (eb-
ből 0 g telített zsír), 10 g szénhidrát, ebből 9 g cukor, 0,8 
g fehérje, 1 g rost, 0 mg nátrium.

Lime
A lime-ot legtöbben csak koktélokba vagy limonádéba 

rakják, pedig érdemes gyakran fogyasztani ezt az élénkzöld, 
hűsítő, enyhén fanyar ízű gyümölcsöt. Salátaöntetbe vagy 
túrókrémbe is kiváló. Egy teljes darabban csupán 1 g cu-
kor található, ugyanakkor napi C-vitamin szükségletednek 
közel harmadát fedezheted vele.

Tápanyagtartalom egy közepes darabban: 20 kcal, 0 
g zsír, 7 g szénhidrát, ebből 1 g cukor, 0,5 g fehérje, 2 g 
rost, 1 mg nátrium.

Olívabogyó
Bár az avokádóhoz hasonlóan, az olívabogyót is leg-

inkább zöldségként emlegetik, valójában gyümölcs, ame-
lyet az olajfáról szüretelnek. A Mediterrán diéta alapja, és 
a hosszú élet egyik titkának tartják. A polifenolokban gaz-
dag olíva, egy kutatás során, hatékony gyógymódnak bizo-
nyult a magas vérnyomásban szenvedők számára. Diétá-
ba is könnyen beilleszthető, mivel cukormentes. Nem árt 
azonban mértékkel fogyasztani, ugyanis hazánkban leg-
inkább konzerv változatban kapható, ezért magas a nát-
riumtartalma.

Tápanyagtartalom 4 szemben: 20 kcal, 2 g zsír (ebből 
0,5 g telített), 1 g szénhidrát, ebből 0 g cukor, 0 g fehérje, 
0 g rost, 124 mg nátrium.

Bár a vörös hús és a spenót a legismertebb 
forrásai, számtalan étel áll rendelkezésünk-
re, amelyekből feltölthetjük vasraktárjainkat.

A vas nélkülözhetetlen szervezetünk megfelelő mű-
ködéséhez. Fő szerepe az oxigén hemoglobinon keresz-
tül történő szállítása a vérben, ami testmozgás esetén kü-
lönösen kiemelt jelentőséget kap, hiszen ilyenkor az iz-
moknak rendszeres oxigénellátásra van szükségük. Rá-
adásul még az edzés utáni izomlázat is képes csökkenteni.

Szervezetünk viszont sajnos nem képes önmaga elő-
állítani, így nap mint nap étkezéssel szükséges bevinnünk 
ezt a nélkülözhetetlen ásványi anyagot. Egy átlagos nő-
nek a napi ajánlott vasbevitele 18 mg.

Csicseriborsó
Egy adagja 3 mg vasat tartalmaz
Ez a hüvelyes az egyik legjobb növényi fehérjeforrás, 

ám rosttartalma miatt sem kell szégyenkeznie. Komplex 
szénhidrátként gondoskodik a vércukorszint egyensúlyban 
tartásáról és a jóllakottságérzetről is. Azt azonban már ke-
vesebben tudják a csicseriborsóról, hogy tömve van vassal, 
100 g-ja a napi vasszükségletünknek már 69%-át fedezi.

Tápanyagtartalom egy csészényiben: 270 kcal, 4 g 
zsír, 45 g szénhidrát, 15 g fehérje, 13 g rost.

Zabpehely
Egy adagja 14 mg vasat tartalmaz
A zabpehely a bajnokok reggelije, a benne találha-

tó komplex szénhidrát, fehérje, rost és vas gondoskodik 
a délig kitartó jóllakottságérzetről és az általános egész-
ségünkről. Egy adagjában ráadásul csupán 159 kalória 
van, így, ha nem ízesítjük és díszítjük túl, akkor igazán 
fogyókúrás csemegét kapunk.

Tápanyagtartalom egy csészényiben (főtt, cukor hoz-
záadása nélkül készült): 159 kcal, 3 g zsír, 27 g szénhid-
rát, 6 g fehérje, 4 g rost.

Fehér rizs
Egy adagja 4 mg vasat tartalmaz
A rizzsel érdemes akkor is megbarátkoznunk, ha nem 

vagyunk testépítők. Nagyszerű forrása a komplex szénhid-
rátoknak és némi fehérjét is rejt. Növényi rostjai pedig gon-
doskodnak bélrendszerünk egészségéről. Nemcsak magné-
ziumban és foszforban bővelkedik, hanem vasban is gazdag.

Tápanyagtartalom fél adagban: 338 kcal, 0,6 g zsír, 
74 g szénhidrát, 6 g fehérje, 1,2 g rost.

Chia mag
Egy adagja 2 mg vasat tartalmaz
A chia mag nem véletlenül lett superfood, hiszen iga-

zi tápanyagbomba. Bármilyen hihetetlen, ebben a pirinyó 
magban szinte minden megtalálható, amire szervezetünk-
nek szüksége van. Az összes esszenciális aminosavat is 

tartalmazza, így nagy kedvencünk lehet, ha rendszeresen 
sportolunk. Tele van rosttal, olyannyira, hogy egy evő-
kanálnyi már napi ajánlott rostbevitelünk 20%-át fedezi. 
Ráadásul Omega-3 zsírsavakban és vasban is bővelkedik.

Tápanyagtartalom 28 g-ban: 138 kcal, 8 g zsír, 12 g 
szénhidrát, 5 g fehérje, 10 g rost.

Tofu
Egy adagja 3 mg vasat tartalmaz
A tofu magas fehérjetartalma miatt a vegetáriánusok 

egyik kedvence, de akkor is érdemes fogyasztanunk, ha 
nem mellőzzük az állati eredetű  élelmiszereket sem. Ala-
csony kalória- és szénhidráttartalma miatt bármilyen di-
étába beilleszthető, ráadásul laktóz- és koleszterinmen-
tes. B-vitaminokban, káliumban, kalciumban, nátrium-
ban és természetesen vasban is bővelkedik.

Tápanyagtartalom fél csészényiben: 181 kcal, 11 g 
zsír, 4 g szénhidrát, 22 g fehérje, 3 g rost.

Kagyló
Egy adagja 6 mg vasat tartalmaz
A kagylót Franciaországban királyi csemegeként tart-

ják számon, nem véletlenül. Igazi proteinbomba, de bővel-
kedik glükózaminban is, amely az izmok és a porcok ke-
nőanyaga. Emellett nagyszerű Omega-3 zsírsav forrásként 
gondoskodik szív- és érrendszerünk egészségéről. Egy 
adagja ajánlott napi B12-vitaminszükségletünknek a 3X-át 
fedezi, de 6 mg vastartalmával is méltán büszkélkedhet.

Tápanyagtartalom 85 g-ban: 146 kcal, 4 g zsír, 6 g 
szénhidrát, 20 g fehérje, 3 g rost.

Kicsi a bors, de erős! Tudj meg minden 
fontos dolgot, erről az apró, de igen fon-
tos fűszerről!

Népszerűsége nem csak azért töretlen, mert remek ízt 
kölcsönöz az ételeknek, hanem mert erőteljes gyógyító ha-
tással van a szervezetre.

1. Ősi gyógyszer
Már időszámításunk előtt 4000-ben is használták, 1000 

körül pedig már termesztették is. Ahogy sok más fűszer, a 
bors is Indiából származik. A történelem folyamán szifi-
liszt és kolerát is gyógyítottak vele, de a mai napig meg-
maradt fontos szerepe az emberi fogyasztásban: fontos táp-
anyagokat tartalmaz, mint például a mangán, a K-vitamin, 
a vas, vagy az élelmi rostok.

2. Jó a gyomornak
A bors hatóanyagainak köszönhetően serkenti a gyomor-

sav kiválasztást, így segíti az emésztést, megelőzi a székreke-
dést és a puffadást, valamint a görcsöket. Nagy mennyiségben 
tartalmaz antioxidánsokat, mely képes megállítani, ellensú-
lyozni a szabadgyökök által okozott sérüléseket, így rákmeg-
előző hatása van. De csökkenti a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, valamint a májbetegségek kialakulásának kockázatát is.

3. Segít a fogyásban
A csípős fűszerek zsírégető hatékonyságát régóta ku-

tatják, sőt sikerült is bebizonyítani, hogy a bors is ezek 
közé tartozik, így akár 25 százalékkal is felgyorsíthatja az 
anyagcserét. A borshéj is feloldja a zsírsejteket, ezért a bor-

sos, fűszeres ételeket nem csak be lehet, hanem be kell il-
leszteni az étrendbe, főleg akkor, ha plusz kilóktól szeret-
nél megszabadulni.

4. Jó megfázás ellen
A több ezer éves múltra visszatekintő indiai gyógyítás 

más alkalmazta meghűlés, megfázás, orrdugulás ellen. En-
nek oka, hogy a bors antibakteriális hatású: segíti a szerve-
zetet a fertőzésekkel szembeni harcban és megakadályoz-
za az emésztőrendszerben tanyázó baktériumok szaporo-

dását. Így nem csak akkor segít, ha már baj van, hanem a 
megelőzésben is fontos szerepet játszik.

5. Méregtelenít
Méregtelenítő hatása már ott megmutatkozott, hogy jótéko-

nyan hat a gyomorra. Ám vizelethajtó hatása is van, elősegíti a 
szervezetből kiürülő méreganyagok gyors távozását. Arra azon-
ban mindig vigyázni kell, hogy túlzásba ne vidd a borsos ételek 
fogyasztását. Tarts mértéket! Könnyen irritálhatja az egészsé-
ges bélműködést is, ilyen esetben függeszd fel a fogyasztását.
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Plusz egy vicc

2020. 22. szám meg   -
fej  tése: Van, aki any-
nyira magába merül, 
hogy bele is fullad.   

plusz    egy vicc: – Az 
üzlettel szemben van 
egy teherlift. 

Fekete erdő 
kocka

Tészta: 6 tojásos piskóta (5 evőkanál liszttel és 1 
evőkanál kakaóval).

Krém: 1 csomag puncs ízű pudingpor, 2 dl 
meggylé, 3 evőkanál cukor, 1 maréknyi apróra vágott 
magozott meggy, 25 dkg margarin, porcukor.

Teteje: 4 dl habtejszín, 2 csomag vaníliás cukor, 
meggy.

Elkészítése: A piskótát egy 15 x 25 cm-es tor-
taformában megsütjük. A krémhez a pudingport a 
meggylével a cukorral megfőzzük és belekeverünk ap-
róra vágott magozott meggyet. Kihűtjük. Ekkor hoz-
záadjuk a margarint az ízlés szerint hozzáadott, ha-
bosra kikevert porcukorral. Kihabosítjuk a krémet és 
a kihűlt piskótára kenjük. A tetejére a habtejszínt fel-
verjük a vaníliás cukorral és a krémre kenjük. Csokit 
reszelünk rá és meggyel díszítjük.

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

Két barátnő beszélget:
– Képzeld! A vőlegényem autóbolond. Van egy 

BMV-je, egy Hondája, egy Audija, és most megint 
akar venni egy kocsit... A tiédnek is van valami költ-
séges hobbija?

– Még hogy van-e?
…

Kétbetűsek: AN, ÁM, 
EG, GL, IF, LA, PŐ, PZ, RM, 
RZ, SG, ZK.

Hárombetűsek: GIG, 
MON, NET, OKA, RAC, 
RAI, RÉN, RIN, TÁM, 
UMA, VAD, VÁD.

Négybetűsek: AMAN, 
DÁDÁ,  EMÍR,  ILUS , 
NYÁR, NYSA, RAND, 
S A R K ,  TA K I ,  TA RT, 
TRAM, TRAP.

Ötbetűsek:  AIRES, 
AKALI, AMATI, EGYED, 
ELLÁT, EVITA, FALAZ, 
FIZET, GERLE, GRAMM, 
GYÁVA, KROKI, LELOP, 
LEMAR, LÚDAS, MIATT, 
OLCSÓ, PÁRTA, RADAR, 
ROMAN, SANTA, SERTE, 
STRÁF, SZIRT, TASLI, TE-
REP, TUKÁN.

Hatbetűsek: ATANÁZ, 
ETALON, MENDEL, SI-
RATÓ.

Hétbetűsek: ANOLISZ, 

DÚSULÁS, LEONARD, 
MÁNYOKI.

Nyolcbetűsek: APART-
MAN, ERIKA-NAP, IGEN-
IGEN, NÉGYFELÉ, RINGLÓ-
FA, SZITALAP, TANTEREM.

Kilencbetűsek: ALA-
KULGAT, FÓKATELEP.

Tizenhárom betűsek: 
FIGYELŐTORONY, GYE-
REKTARTÁST, IPARTE-
LEPÍTÉS.

Tizennégy betűsek: IN-
TELLEKTUÁLIS, NYOM-
DÁSZSZAKMA.
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LIGA JUTTAT HIDROGÉN NEWTON SZÍNÉSZ (IVÁN) ZÁNKA RÉSZE ! ☼
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NYILVÁNVALÓ NŐI NÉV

MÚLT IDŐ JELE NŐI ÉNEKHANG

H

HORVÁTH 
IMRE-
IDÉZET

OLASZ ÉNEKES 
(ADRIANO)

RÉGI OROSZ 
HOSSZMÉRTÉK

NYIT A 
SAKKOZÓ

TARTOZÁSA 
VAN

BÓR
UKRAJNAI 

FOLYÓ

KÖZELEDIK

SOMMAG !

HIBÁZTAT

JUHODÁLY

TROMBITA-
HANG

KATONAI 
ALAKULAT

ÁLLATI TETEM

LABILIS

ZENEI 
HANGZAT, 
ÖSSZHANG

FESTŐ (IMRE)

GYENGE 
MINŐSÉGŰ 

TALAJ

GÖRÖG 
OSZLOPREND
MARTIN … - 

(JACK LONDON-
MŰ)

AZONBAN

TÁRNICS

ENERGIA-
HORDOZÓ

PUSZTÍT

ELEKTROMOS 
LEVÉL

STÍLUSHOZ 
MEGFELELŐ

URÁNIUM
FÉRFINÉV, A 

GEROLD RÉGIES 
FORMÁJA

NEON ÉS 
NITROGÉN

SZOLMIZÁCIÓS 
HANG

FÉNYES 
SZABOLCS 
OPERETT

LEVESPOR-
MÁRKA

BALÁZSFALVA 
ROMÁN NEVE

NÉMET ZENE-
SZERZŐ

ÓKORI GÖRÖG 
VERSENY

2
HATÁROZAT-
LAN NÉVELŐ

DÉLKELET-
ÁZSIAI 

NEMZETEK 
SZERVEZETE

LÉGIFORGALMI 
ÉS REPÜLŐ-TÉRI 
IGAZGATÓSÁG

TILTÁS

SIEMENS

EGYNEMŰ 
TŐKE !

KÖZÉPKORI 
MAGYAR PÉNZ

A SZOBÁBA

KETTŐ 
NÉGYZETE

3

CSODÁLKOZÓ 
FELKIÁLTÁS

FADARAB !

TESZI A SZÉPET

SUGÁR

8 megoldás az emésztési 
zavarokra

Megkeserítik a mindennapjaid az emésztési zava-
rok? Íme 8 egyszerű otthoni megoldás, ami enyhíthet 
a diszkomfort-érzésen és a fájdalmaidon.

1. Gyömbér
A legklasszikusabb 

gyomornyugtató, emész-
tésjavító növény. Többféle 
úton is fogyaszthatod: étke-
zés alatt vegyél be gyöm-
bérkapszulát, rágcsálj ma-
gában gyömbért vagy ké-
szíts gyömbérteát.

2. Kamilla
Egy igazi régi motoros, 

ha emésztési zavarok ke-
zeléséről van szó. Nyug-
tatja a gyomrot és csök-
kenti a bélgörcsöket. Egy 
fél teáskanál kamillaol-
datot fogyassz el naponta 
háromszor, vagy igyál ka-
millateát a nap folyamán 
többször.

3. Borsmenta
Ha szereted a mentolos, 

erős ízeket, dob fel magad 
némi borsmentateával. A 
benne lévő olaj megnyug-
tatja a belet, enyhíti az 
izomgörcsöket. Kapszula 
formájában is beveheted, 
de teaként is hatásos.

4. Édeskömény vagy 
kömény

Egy kanál édeskömény 
rágása nagyon jó hatás-
sal van, ha gyomorrontá-
sod van. A magokban lévő 
olajak csökkentik a puffa-
dást, enyhítik a gyomor-
görcsöket és hányingert. 
Az emésztési zavarokat 
akár meg is előzheted vele, 
ha fűszeres étel fogyasztá-
sa után egyből eszel belő-

le, éppen ezért van néhány 
indiai étteremben kirakva 
ez a fűszer.

5. Édesgyökér
Emésztésserkentő és 

májvédő tulajdonsággal 
rendelkezik. Csökkenti a 
görcsöket, savtúltengést, 
gyomorfájdalmat.

6. Meleg víz
Néhány embert gyo-

morpanaszok esetén a lan-
gyos vagy meleg vízre es-
küszik. A gyógyteákat is 
ezért érdemes melegen fo-
gyasztani, mivel így haté-
konyabban csökkentik a 
puffadás és gázképződés 
tüneteit.

7. Almaecet
E l ő s e g í t i  a z  é t e l 

emésztését, ha nem áll 

rendelkezésre elég gyo-
morsav. Megpróbálha-
tod meginni egy teáska-
nál vízzel elkeverve, ek-
kor 1 teáskanál almaece-
tet adj fél pohár vízhez, de 
ha kulinárisabb élményre 
vágysz, adhatsz hozzá egy 
kevés mézet.

8. Szódabikarbóna
Szórj étkezési szóda-

bikarbónát egy pohár víz-
be és idd meg. Ha a gyom-
rod túl savas, a szódabi-
karbóna ellensúlyozni fog-
ja a savasságát és megsza-
badít a fájdalmas és kelle-
metlen gázoktól. Pár csepp 
citromlével ízletesebbé te-
heted italod.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. június 3.

23
18. évfolyam

Ára 8,00 hr

7. oldal

Fizessen elő a 
NAPLOPÓ 

hetilapra a postán!
Index: 37381.

A lengyelek kevesebbet fizetnek 
a kenyérért, mint az ukránok

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

 3. old.

Több mint félmilliárd éve 
tűnhetett fel a világ első állata

4. old.

Brüsszelben is küzdenek az 
afrikai sertéspestissel

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

3. old.
Fejlett beteggondozási 
rendszer  jellemezte Ötzi korát

4. old.

Felmérés: Egyre többen 
elégedettek Ukrajnában

2. old..
A munkavállalók 10%-ának több 
mint 20 ezer hrivnyás fizetése van

2. old.
Ukrajnában a gazdák elveszíthetik 
az újburgonya-termést

2. old.
Lengyelország megszüntette a 
karantént a munkások számára

 3. old.

12 növény, amellyel méhbaráttá 
tehetjük a kertünket

4. old.

Az ukránok gyakran ajánlanak 
fel kenőpénzt a rendőröknek

3. old.
500 hrivnya pótlékot kapnak a 
75 év feletti nyugdíjasok

3. old.
Tartós szárazságra készüljünk 
a kertekben!

4. old.

6. oldal

10. oldal

Színes sütinyalókaSzínes sütinyalóka
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RÉNIUM PUSZTÍT

1 G

BRÓM

RÓMAI 49

MÁR-

TONFFY 

ANDRÁS-

IDÉZET

KELVIN
VÉGTAG
FESTŐ, 

GRAFIKUS 
(MIHÁLY)

MÁJ 
TERMELTE 
VÁLADÉK

RIDEG, 
MOGORVA

KÁLIUM
KALITKA

ROMÁNIAI 
VÁROS

SZELÉN
FINN ÍRÓ 
(JULIUS)

LITER

KÖNYÖRÖG

BRIT-
FRANCIA 

AUTÓMÁRKA

MAGYAR 
EREDETŰ 
NŐI NÉV

FÉLÉV!

RAGADOZÓ 
MADÁR

ESZTERGOM 
EGYIK 

NEVEZE-
TESSÉGE

KIKÜLDÖTT 
TUDÓSÍTÓ

ARRA A 
HELYRE ÖLT

DAUDET 
REGÉNYE

PERZSA 
URALKODÓ

SZLOVÉN 
TORNÁSZ
… KOLB - 
NÉMET 
ÍRÓNŐ

ISME

VALÓSZÍNŰ

GOMBA ÉS 
TÉSZTA IS 
VAN ILYEN

PRÁGA 
LAKOSA
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Retró túrógombóc

A túrógombócért szinte min-
denki rajong! Lehet csodásan 
remegős, enyhén vaníliás és 
citromos, vagy ropogós, eset-
leg vajas, de az aranyszínű 
morzsásat is imádjuk.

Fogyj rizzsel egészségesen
Ez a gazdag és komplex 
szénhidrátforrás szeren-
csére annyiféleképpen 
variálható, hogy egysze-
rűen lehetetlen megunni. 
Zöldséggel, hallal vagy 
hússal párosítva fontos 
eleme lehet a fogyókúrás 
étrendnek, hiszen hosszú 
időre eltelíti az embert.Marozsi LauraMarozsi Laura
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