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Legyen Ön is a partnerünk!
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Munka és közösségépítés

Folytatás a 6. oldalon

Mi kell egy jó faiskolához?

Iluska-ékszerek 
minden alkalomra

Folytatás az 5. 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

Online orvosi 
konzultáció

Évi ötszázezer gyü-
mölcsfaoltvány elő-

állításával Kárpátal-
ján az Ungvárhoz köze-
li Tarnóc község határá-
ban tevékenykedő Hol-
land Plant Ukrajna az 
elmúlt másfél évtized so-
rán az ország egyik piac-
vezető faiskolájává nőtte 
ki magát. Kevés magyar-
országi cég működik az 
ukrajnai agráriumban, 
a most bemutatásra ke-
rülő vállalkozás emiatt 
is üde kivételnek számít. 
A tizenöt esztendővel ez-
előtt alapított faiskola 
anyacége a Magyaror-
szágon komoly szakmai 
múlttal és elismertség-
gel rendelkező Holland 
Alma Kft.

– Mi is a sikeres gyü-
mölcstermesztés alap-
ja – kérdeztük Szűcs Ist-
ván igazgatótól. 

Holland Plant – évi félmillió gyümölcsoltvány

A mostani, szinte folya-
matosan esőre álló 

idő alaposan feladta a lec-
két a szőlősgazdáknak, 
akik pontosan tudják, 
hogy kedvenc növényük-
nek a kórokozóktól való 
megvédése csak rendsze-
res permetezéssel oldha-
tó meg, és ahol a megelő-
zés döntő jelentőséggel 

bír. De miként lehet a ki-
választott, többnyire nem 
is olyan olcsó vegyszere-
ket a lombozatra kijut-
tatni, ha az ég alján bár-
mely pillanatban megje-
lenhet egy-egy esőfelhő, 
s aztán hosszú órákon át 
hullik az égi áldás?

A Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsalá-
dosok Egyesülete 

(KMNE) az egyik legdi-
namikusabban fejlődő ci-
vil szervezet, ami bizako-
dásra ad okot: van jövő-
je a kárpátaljai magyar-
ságnak. Egyébként a ha-

táron túli magyarság köré-
ben – minden nehézség el-
lenére – leginkább Kárpát-
aljára jellemző a több gyer-
mek vállalása. S ezek a szü-
lők, ezek a gyerekek vall-
ják: nagycsaládban élni jó, 
még ha nem is mindig köny-
nyű. Közös nyaralásra bi-

zony keveseknek futja. A 
KMNE ennek a problémá-
nak a megoldásában többek 
között azzal segít, hogy évek 
óta bérelnek a dédai tó part-
ján egy parcellát, illetve két 
évvel ezelőtt a magyar kor-
mány támogatásával meg-
vásároltak a Nagybereznai 

járásban, Viharoskán 
(Viska) egy működő pan-
ziót, hogy kellemes kör-
nyezetben kényelmes és 
anyagilag is elérhető üdü-
lési lehetőséget biztosít-
sanak egész év folyamán 
tagcsaládjaik számára. 

Nagycsaládosok önkéntes hétvégéje a Vadvölgy Panzióban

Most dől el a szőlőtermés 
sorsa
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Vjacseszlav Avljitkovka, a 
Nevetlenfalui Községi Tanács tit-
kára arra panaszkodott a TV21-ri-
porterének, hogy ez az állapot 
igencsak megkeseríti az itt élő la-
kosság életét is. Elmondta, hogy 
az elmúlt héten volt olyan nap, 
amikor 500 jármű is feltorlódott 
a határ előtt, ez pedig legalább 
négyezer embert jelent, ami több 
mint a községi tanácshoz tarto-
zó települések lakossága össze-
sen. Az infrastruktúráról szólva 
elmondta, hogy nincsenek kiala-
kítva sem mosdók, sem pedig il-
lemhelyek. Az ide érkezők nem 
viselnek maszkot, nem tartanak 
távolságot, és viselkedésük is erő-
sen kifogásolható. Őket csak egy 
dolog érdekli: minél hamarabb át-
jutni a határon. Az önkormányzat 
megpróbál ugyan mindent meg-
tenni a feszültség enyhítése érde-
kében – kukákat helyez ki, mos-
dókat alakít ki és rendőri jelen-
létet biztosít –, de mindez kevés 
ahhoz, hogy megoldják a kiala-
kult helyzetet.

A kisbuszok utasai dolgozni 
indulnak külföldre, és nem bán-
ják sem az embertelen várako-
zási körülményeket, sem pedig a 

Hosszú várakozás az ukrán-
román határon

A Nevetlenfalu – Halmi nemzetközi határátkelőhelyhez vezető úton 
napok óta áldatlan állapotok uralkodnak: hosszú kilométereken át 
húzódó mikrobuszsorok várakoznak kilépésre. A napokban a hely-
zet rendezése érdekében Batáron ideiglenes ellenőrző pontot állítot-
tak fel a Románia felé kilépő járműveknek. Mint arról Ivan Ilnickij, 
a Munkácsi Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának fel-
ügyelője nyilatkozott a TV21 Ungvárnak, itt rendőrök és határőrök 
végeznek szolgálatot, hogy biztosítsák a közrend fenntartását és 
megakadályozzák a járművek lakott területen történő feltorlódását. 

megnövekedett szállítási költsége-
ket. Mert, mint a TV21-nek nyilat-
kozta az egyik Csernyivci megyé-
ből érkező utas, már hónapok óta 
pénz nélkül várakoznak idehaza, s 
ha két napot is kell a határátlépés-

re várni, azt is vállalják, mert oda-
át munka, így pénzszerzési lehető-
ség várja őket. Ezért még a mosto-
ha körülményeket is vállalják, meg-
elégszenek az út menti bokrok nyúj-
totta vécézési lehetőséggel, a táská-
ban lapuló kézfertőtlenítővel, meg 
a két flakon vízzel, ami még a ba-
tyuban van. 

Hogy mit hagynak maguk, 
után, arról több videón is beszá-
molnak az érintett települések 
lakói a közösségi oldalakon: az 
út mentén szeméthegyek, üres 
vodkás, sörös üvegek… Vajon 
ki fogja ezt eltakarítani?  

A hosszú sor már néhány hete 
megszokott látvány errefelé, az-
óta, amióta Románia megenged-
te a tranzit forgalmat. A határ-
rendészeti szolgálat szerint ezen 
az átkelőhelyen szokatlan a tor-
lódás. A Munkácsi Határrendé-
szeti Egység területén Romá-
nia felé jelenleg két határátke-
lő üzemel – Nevetlenfaluban és 
Aknaszlatinán –, Csernivci me-
gyében viszont még nem, ezért is 
jönnek erre a fuvarozók a hágón 
túli megyékből, illetve Kelet-Uk-
rajnából is, nyilatkozta Leszja 

Fedorova, a Munkácsi Határren-
dészeti Egység szóvivője.

A nevetlenfalui határátkelő-
helyen növelték a munkatársak 
számát, viszont amíg Kárpátal-
ján mindössze négy határátkelő 
működik, addig hasonló torlódá-
sokra továbbra is számítani kell.

TV21 Ungvár/Kárpátinfo

Volodimir Zelenszkij elnök el-
látta kézjegyével azt a törvényt, 
amely eltörli az iskolai végző-
sök kötelező állami összegző 
attesztációját – közölte az RBK-
Ukrajina Ljubomira Mandzij 
megbízott oktatási és tudományos 
miniszter nyomán.

A Legfelső Tanács még június 
18-án elfogadta az elnök által elő-
terjesztett törvényjavaslatot, még-
hozzá egyetlen módosítás nélkül. A 
jogszabályt haladéktalanul továbbí-
tották aláírásra Dmitro Razumkov 
házelnöknek – emlékeztet a zn.ua.

A törvény ugyanakkor nem tö-
rölte el a külső független értéke-
lést (ZNO) minden végzős számá-
ra – azoknak közülük, akik idén je-
lentkezni szándékoznak a felsőok-
tatási intézményekbe, változatla-

Az elnök aláírta az idei állami összegző 
attesztációt eltörlő jogszabályt

Egészségügyi maszkot csak in-
tézményekben, beltéri helyisé-
gekben és nagy tömegben kell vi-
selni – nyilatkozta Viktor Ljasko 
egészségügyi miniszterhelyettes 
június 22-én az 1+1 tévécsator-
na reggeli műsorában.

Az utcán és nyílt tereken, ahol 
be tudjuk tartani a 1,5 méter távol-

Nyílt területeken nem kötelező a maszk 
viselése

ságot, nem kötelező a maszk vise-
lése – tette hozzá a tisztifőorvos. 

Majd elmondta, hogy a járvány 
idején potenciálisan mindenki ki 
van téve a fertőzésnek. A maszk vi-
selésével és a távolságtartással meg-
akadályozhatjuk a tömeges megbe-
tegedéseket.

Kárpátalja.ma

A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet és a Doktor24 Egészség-
központ közreműködésével össze-
sen 14 szakterületen tesznek el-
érhetővé videókonzultációs lehe-
tőséget a kárpátaljai magyarok 
számára a TeleMed Gondoskodó 
Program keretében. (Erről rész-
letesen a 6. oldalon olvashatnak.)

A Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet és a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola tá-
mogatásának köszönhetően most a 
konzultáció INGYENESEN igény-
be vehető.

Miután az orvosi konzultációhoz 
való hozzáférés limitált számú, így 

Ingyenes orvosi konzultációs lehetőség 
a Rákóczi Főiskola jóvoltából

az ellátás jelentkezési sorrend alap-
ján történik. Azok számára, akik ne-
hezen tudják elmondani magyarul a 
problémájukat, segítségükre lesz egy 
helybeli magyar orvos.

A limitált számú segítséget 
2020. július 13-ig lehet igény-
be venni. A beszélgetés időtarta-
ma 30 perc.

A konzul tác ió  regisz t rá -
cióhoz kötött. Ezzel kapcsolat-
ban Papp Ágotát kereshetik a 
+380956070417-es telefonszámon 
vagy a papp.agotaber@gmail.com 
és az apapp9629@gmail.com e-ma-
il-címeken.

Kárpátalja.ma

A helyi hatóságok döntenek jú-
nius 22-től kezdődően a karan-
tén-intézkedések szigorításáról 
azokban a megyékben, ahol ezt a 
helyzet indokolja – közölte Viktor 
Ljasko egészségügyi miniszterhe-
lyettes, országos közegészségügyi 
főorvos, adta hírül az unn.com.ua 
hírportál.

A helyettes tárcavezető tájékoz-
tatása szerint ott, ahol nem tartanak 
be minden járványvédelmi korláto-
zást, valószínűsíthető a visszatérés a 
szigorúbb karanténhoz. Meggyőző-
dését fejezte ki, hogy nem könnyí-
tés, hanem szigorítás jön azokban a 
régiókban, amelyekben erre szük-
ség van. Jelezte, a kormány dönté-
se értelmében a megyékben jelen-
tősen nő a közegészségügyi főor-

Június 22-től a helyi hatóságok 
döntenek a karantén szigorításáról

vosok szerepe, így az ő előterjesz-
tésük alapján dönthetnek a megyei 
bizottságok az egyes települések 
karantén alá vonásáról vagy egyéb 
szigorításokról.

Ljasko emlékeztetett a száj-
maszk-viselési kötelezettségre a 
középületekben és tömegközle-
kedési eszközökön, továbbá a kö-
zösségi helyiségekben és tömeg-
közlekedési eszközökön tartózko-
dók számára vonatkozó korlátozá-
sok betartására. Szerinte világo-
san látható, hogy amint Ukrajná-
ban elkezdődött a karantén enyhí-
tése, és az ország áttért a járvány-
terjedés visszatartásának stratégi-
ájára, növekedésnek indult a meg-
betegedések száma.

Karpat.in.ua

nul kötelező a külső független ér-
tékelésen való részvétel. A végző-
sök egyébként önként is vállalhat-
ják az állami összegző attesztációt, 
s ezen belül a ZNO-t. Ezenkívül, át 
kell esniük a külső független értéke-
lésen mindazoknak, akik arany- és 
ezüstéremmel fejezték be tanulmá-

nyaikat, ellenkező esetben nem kap-
hatják meg az érmeiket.

A ZNO eltörlésének szükséges-
ségét a súlyos epidemiológiai hely-
zettel magyarázták, illetve azzal, 
hogy meg kívánták védeni a serdü-
lőket a Covid–19 koronavírustól. 
Néhány elemző szerint ugyanak-
kor a jogszabály pontatlanságai mi-
att nemcsak hogy nem oldott meg 
minden problémás kérdést, hanem 
újabbakat is szült.

rbc.ua/zn.ua/Kárpátalja

S z á m o s  á l l a m p o l g á r  a 
karanténkorlátozások enyhí-
tését egyenesen arányosnak 
vette azok eltörlésével. Ennek 
eredményeképp az elmúlt héten 
a koronavírusos betegek száma 
jelentősen ugrott.

A k o r m á n y  ú g y  d ö n -
tött, meghosszabbítja az or-
szágban lévő adaptív karantént 
július 31-ig, hiszen ez a lehető 
leghatékonyabb módszer a vírus 
megfékezésére. A rendeletet el-
fogadták, azonban azzal a felté-
tellel, hogy véglegesíteni a ben-
ne leírtakat csak egy nap múl-
va fogják.

A rendelet értelmében azon-

Meghosszabbították a karantént Ukrajnában: 
milyen korlátozások vannak érvényben?

ban a következő korlátozások már 
érvényben vannak:

– Nyilvános épületekben és a tö-
megközlekedési eszközökön csak-
is szájmaszkban tartózkodhatunk;

– A közlekedési eszközökön ti-
los az ülőhelyek számánál több utast 
szállítani.

– A kormány kidolgozott egy 
mechanizmust, melynek értelmében 
azokban a megyékben, ahol magas a 
betegek száma, további szigorításo-
kat vezethetnek be. A szigorítások a 
következő ágazatokra vonatkoznak:

▪ sport-, kulturális, vallási és 
más tömeges rendezvények;

▪ szállodák;
▪ metrók;

▪ utasszállítás;
▪ óvodák látogatása;
▪ kulturális intézmények, 

edzőtermek működése;
▪ étkezdék működése.
A határozat értelmében a 

korlátozások szigorítása azokat 
a megyéket érinti majd, ahol a 
kórházak leterheltsége megha-
ladja az 50%-ot, ahol az elmúlt 
napokban elvégzett PCR- és 
IFA-tesztek száma 100 ezer főre 
számítva kevesebb 24-nél, ahol 
a Covid–19 fertőzés kimutatá-
si aránya meghaladja a 11% -ot, 
valamint ahol a 100 ezer főre eső 
betegek száma meghaladja a 8-at.

karpat.in.ua

Az utóbbi egy hónapban az uk-
rán Nemzeti Egészségügyi Szol-
gálat (NSZZU) hat panaszleve-
let továbbított a nemzeti rend-
őrségnek arról, hogy pénzt kö-
veteltek a páciensektől a kór-
házakban – jelentette az lb.ua.

A panasztevők kijevi, vala-
mint Szumi, Kirovohrad, Odessza 
és Csernyihiv megyei betegek. A 
levelek másolatait az NSZZU az 
lb.ua megkeresésére bocsátotta 
rendelkezésre.

Valamennyi felpanaszolt eset 
április 1-jét követően történt, va-
gyis miután életbe lépett az egész-
ségügyi reform második szaka-
sza, amely előirányozza, hogy az 

Pénzt követeltek kórházak az 
ingyenes ellátásért

Egészségügyi Garanciák Állami 
Programja keretében minden szol-
gáltatásnak ingyenesnek kell lennie.

Az egyik ilyen levelet az 
NSZZU a kijevi Pecserszki Ke-
rületi Konzultációs és Diagnosz-
tikai Központ pácienseitől kap-
ta, akik közölték, hogy pénzt, 
3-4 ezer hrivnya „jótékonysá-
gi hozzájárulást” követeltek tő-
lük a terhesség regisztrálása és a 
terhesgondozás fejében.

„Tilos az ilyen egészségügyi 
szolgáltatásokért térítést köve-
telni és elfogadni a páciensek-
től vagy képviselőiktől” – írta 
a rendőrségnek írt levelében az 
NSZZU.

Bepanaszolták az NSZZU-
nál a Kirovohrad megyei kli-
nikai onkológiai központot is. 
Ezek szerint a központ és al-
vállalkozójának munkatársai 
több alkalommal pénzt köve-
teltek az orvosok konzultáció-
jáért és a daganatok diagnosz-
tizálásáért.

(lb.ua/Kárpátalja)
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Elejét lásd az 1. oldalon

 Az esküvőn készült fotók a fi-
atal pár életének legemlékeze-
tesebb pillanatait örökítik meg, 
így fontos, hogy profi módon el-
készített, valamint a személyi-
ségükhöz passzoló képek ké-
szüljenek. Az 1840-es években 
készítették el az első klasszikus 
esküvői portrét. Ma már szin-
te elképzelhetetlen a lakodalom 
egy profi fotós és videókészítő 
nélkül.

A Kisbégányban élő Orosz-
Patai Hajni és családja több mint 
tíz éve készít igazán különleges, 
kreatív felvételeket az ifjú párok-
ról. Vele beszélgettünk tervekről, 
értékekről.

– Hogyan alakult ki a fotó-
zás iránti szeretete?

–  A párom ötlete volt, hogy 
az akkor még működő vállal-
kozásunk (ABC) mellett pró-
báljuk ki magunkat az esküvői 
szolgáltató szférában is. Konk-
rétan videofelvétel és fotózás te-
rén. Kevéske tudással, de annál 
nagyobb lelkesedéssel belevág-
tunk. Eleinte ovis és iskolás sze-
repeket rögzítettünk, fotóztunk. 
2006. augusztus 26-án kaptuk 
az első felkérést esküvőre. Az 
egyik kedves utcabelink szava-
zott nekünk bizalmat. A mai na-
pig tisztán emlékszem az érzés-
re, amikor szombat reggel tu-
datosult bennem, hogy ez mek-
kora felelősség! Itt nincs ismét-
lés, itt ma nem lehet hibázni! 

Beszélgetés Orosz-Patai Hajni fotóssal

Egy merész álom megvalósulása
Remegett a kezemben a kis digi-
tális fényképezőgép... Szerencsé-
re a fiatal pár annyira közvetlen 
és kedves volt, hogy ez hamar el-
múlt. Végül jól sikerült minden, a 
videofelvétel és a fotók is megfe-

leltek az akkori elvárásoknak, így 
azt hiszem, ez az esküvő megha-
tározó lett az életünkben.

– Tanulta-e a szakmát?
–  Önképzés útján tanultam meg 

fotózni. Nagy segítségemre volt az 
internet, de a Magyarországról be-
szerzett könyvekből is sokat tanul-
tam. Na meg persze a gyakorlat, és 
az elkövetett hibák. Ezekből tanul 
legtöbbet az ember.

– Akadtak-e nehézségek a pá-
lyája elején?

– Kezdeti nehézségek részem-
ről leginkább technikai téren adód-

tak. A kezdetben automatán hasz-
nált digitális gépet hamar felvál-
totta a tükörreflexes (DSLR) fény-
képezőgép. Meg kellett tanulnom, 
hogyan is működik egy komolyabb 
gép. Mi is az a rekeszérték, záridő, 
ISO, mélységélesség stb. Milyen 
objektívekre, mikor és miért van 
szükségem. Képszerkesztő prog-
ramok (photoshop, lightrom) is-
merete is elengedhetetlen az utó-
munkához.

– Fő profiluk az esküvői fo-
tózás, de emellett más jellegű ké-
pek készítését is vállalják.

–  Így igaz, ügyfeleink jelen-
tős része fiatal párokból áll, akik 
az esküvőjük megörökítésére kér-
nek fel. De én emellett örömmel 
vállalom keresztelők, ballagások, 
konfirmálások fotózását is. Szí-
vem csücske a pocak- és baba-
fotózás. Jó pár éve tablófotózást 
is vállalok. Az Egán Ede pályá-
zat segítségével sikerült egy ko-
moly fotóstúdió felszerelést vá-
sárolnom.

– Elhivatottságát pedig fiai is 
örökölték.

– Nagyon büszke vagyok rá-
juk. Gyermekeink szinte ebben 
nőttek fel, nem csodálom, hogy 
ők is beleszerettek ebbe a szép 
szakmába. Nagyobbik fiunk, Bá-
lint, szinte még gyermekkorában 
„megfertőződött”. Nem sokat kel-
lett tanítani, hamar ráérzett, meg-
szerette és anyai elfogultság nél-
kül mondhatom, hogy remek fotós 
lett belőle, aki az anyaországban 
is megállja a helyét. Kisebbik fi-
unk, Miklós, az apja „jobbkeze”. 
Ő a (mindig vidám) másodkame-
rás a csapatunkban. Édesapja ta-
nítványa.

– Hogyan találhatják meg a 
megrendelők?

– Megtalálhatóak vagyunk kü-
lönböző internetes platformokon 
(Facebook, Instagram), az M&H 
Film-Foto oldalunkon pedig meg-
tekinthető munkánk egy része.

– Mint minden ágazatot, ezt 
is fejleszteni szükséges. Vannak-e 
tervek ezzel kapcsolatban?

– Technikai téren igyekszünk 
szinte állandóan fejleszteni, ter-
mészetesen a lehetőségeinkhez 
mérten. Próbálunk megfelelni 
az egyre növekvő igényeknek. A 
videofelvétel mindig két kame-
rával történik, FullHD minőség-
ben. Felvételkor állványt, elekt-
romos stedicam-t, illetve Ronint 
használunk. A drónnal történő 
légifelvétel sem jelent akadályt. 

Fotózás terén is igyekszem 
mindig a maximálisat nyújtani, 
mint technikailag, úgy emberi-
leg is. Két fényképezőgéppel, 
különböző objektívekkel dol-
gozom, összes tudásomat fel-
használva.

– Visszatérő megrendelői 
kört nehéz kialakítani. Hogy 
érzi, mi az ön sikerének a titka?

– A sikerhez sok minden 
szükséges. Fontos a szakmai 
alázat, a szorgalom, az em-
berség! Jó minőségű munkát 
nyújtani elfogadható áron! 
Nem szabad, hogy az ember 
fejébe szálljon a dicsőség! Ez 
egy olyan szakma, ahol ha-
mar „felkapják” az embert, de 
ugyanolyan hamar le is ejthe-
tik. Számunkra a legnagyobb 
reklám, ha meg vannak eléged-
ve a munkánkkal, és jó szívvel 
ajánlanak másoknak is.

– Gondolt-e arra, hogy 
családjával más országban 
próbál szerencsét?

– Ez a kérdés nálunk is fel-
vetődött már, de csakis az or-
szágban kialakult helyzet mi-
att. Egyébként eszünkbe sem 

jutna! Mi ide születtünk, ide tar-
tozunk! Itt ismernek és szeretnek 
bennünket, itt vannak a rokona-
ink, barátaink és édesanyám!

– Mit üzenne egy kezdő vál-
lalkozónak?

– Elsősorban kitartást kívá-
nok minden kezdő vállalkozónak. 
Nem könnyű kenyér vállalkozó-
nak lenni, még ha kívülről annak 
is tűnik. Nagyon sok munka, ta-
nulás, lemondás van a háttérben, 
de azé a siker, aki mer!

Kurmay Anita

Munka és közösségépítés
Nagycsaládosok önkéntes hétvégéje a Vadvölgy Panzióban

A nagycsaládosok összefo-
gásukat, tenni akarásukat is sok-
szor bizonyították már. A tava-
lyi kezdeményezést idén is foly-
tatták, és önkéntes hétvégét szer-

veztek az üdülő rendbetétele cél-
jából. Mint arról Tarpai József, 
az egyesület egyik alelnöke be-
számolt, a karantén bevezetése 
óta ez az első közös program, s 
olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy két turnusban folyt a mun-
ka: egy csapat szerdától péntekig, 
a másik pedig péntektől vasárna-
pig vette birtokba az üdülőt, hogy 
jó hangulatú közös munkával szé-
pítsék azt. Mint megtudtuk, sike-
rült egy játszóteret vásárolniuk, s 
annak felállítását is erre az időre 
tervezték. A bútorzat cseréje, az 
ágyak, szekrények összeszerelése 
ugyancsak sok szorgos kéz mun-
káját igényelte. 

A Viharoskán szervezett ön-
kéntes munkáról Kajla Brigit-
ta, a KMNE irodavezetője szá-
molt be:

– Az időjárást elnézve nagyon 
féltünk, mit tudunk végül megva-
lósítani az előre tervezett munkála-
tokból, de hála Istennek, mindennel 
sikerült végeznünk, a nap is kisütött 
és csak kisebb záporok szakították 
félbe a kinti munkákat. Az első 40 

fős csapatot szerdán a panzió veze-
tője a már megszokott vendégváró-
val fogadta. Tarpai József alelnök 
köszöntötte a családokat, ismertet-
te a rájuk váró feladatokat. Mivel 
épp vacsorára érkeztünk, ez az este 
már csak az ismerkedésről, a mun-
kára való ráhangolódásról szólt, be-
szélgettek, szaunáztak, fürdőztek a 
családok. Másnap a reggelit köve-
tően munkához láttunk. A férfiak 
hozzáfogtak a melléképület és egy 
kőfal lebontásához, az ebédlő szé-
keinek és asztalainak javításához, 
megmetszették a fákat, bokrokat, 
felástak egy részt kis konyhakert-
nek. A nők ezalatt ablakokat tisztí-
tottak, veteményeztek, sziklakerte-
ket alakítottak ki, virágokot, az ud-
varon található fa szobrokat, asz-
talokat, lócákat festették le. Eköz-
ben megérkezett a játszótér is, a 

gyerekek nagy örömére. Késő éj-
jel pedig Nagybocskóról a panzió-
ba értek az új bútorok, ágyak, éjje-
liszekrények, ruhásszekrények, ru-
hafogasok, tükrök is. Az apukák a 
teherautóról lepakolták még a kö-
zösségi térbe, hogy aztán az újabb 
csapat összeszerelje azokat. Ők pe-
dig másnap délelőtt a régi bútoro-
kat kezdték kipakolni a szobákból. 

Péntek délután aztán váltották 
egymást a csapatok. Este egy kis 
lazítás, beszélgetés, bár egy lel-
kes csapat olyan buzgón nekikez-
dett összeszerelni a bútorokat, hogy 
az egyesületünk másik alelnöke, 
Kurmai István a munkatársak se-
gítségével csak nagy nehezen tudta 
asztalhoz terelni a társaságot. Más-
nap aztán kezdődhetett a kemény 
munka. A bútorok összeszerelésé-
ben a nők is segédkeztek, a férfiak 
kipakolták a még megmaradt régi 
bútorokat, helyükre rakták az új bú-
torokat, ami nem volt könnyű fel-

adat, nehéz volt cipelni, a lépcső-
kön forogni velük. Eközben a nők 
kitakarították a szobákat, folyosó-
kat, folytatták az udvar és a kert 
rendezését. A panzió kemencéjére 
Kurmai Szilvia még a KMNE-logót 
is ráfestette. A nap végén elégedet-
ten ültünk le vacsorázni, látva mun-
kánk eredményét. Vasárnapra mun-
kát már nem terveztünk, így a regge-
lit követően egy rövid áhítattal foly-

tattuk, ebédig pedig túrázhattak a 
családok. Az ebéd elfogyasztását 
követően hazaindultunk. 

Összességében elmondhatjuk: 
eredményesen telt ez az 5 nap, 
zárta beszámolóját Kajla Brigit-
ta. Köszönet a megvalósulásért a 
Magyar Kormánynak és Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

A további tervekről szólva 
Tarpai József a TV21 Ungvár-
nak nyilatkozva elmondta: „Azt 
szeretnénk, hogy ebben a panzi-
óban nem csak a tagcsaládjaink, 
de a Kárpát-medencéből érkező 
nagycsaládosok, illetve bárki, 
aki igénybe veszi szolgáltatása-
it, jól érezze magát. Az üdülő im-
máron tizenkét éves, így mindig 
van mit felújítani. Most például 
az úszómedencénk vár felújítás-
ra. Illetve azt szeretnénk, hogy 
legyen egy nagyobb közösségi 
tér, egy konferenciaterem, ahol 
tudunk programokat szervezni, a 

házashétvégét például, vagy más 
képzéseket, amelyek fontosak a 
nagycsaládosok számára.”

Mi pedig azt kívánjuk, töltse-
nek felejthetetlen napokat abban 
az üdülőben, amelyet a nagycsa-
ládosok olyannyira sajátjuknak 
érzik, hogy hajlandóak önkéntes 
munkával is tenni annak szebbé, 
kényelmesebbé tételéért.

Kósa Eszter

A becslések szerint mintegy 70 ezer 
szavazatot adtak le a pártra. A ren-
delkezésre álló adatok szerint annyi 
képviselője lesz a pártnak a köztársa-
sági parlamentben, amennyi az utób-
bi 27 évben nem volt.

A parlamenti, a vajdasági tartományi 
és az önkormányzati választáson is a ko-
rábbinál nagyobb támogatottságot szer-
zett a Vajdasági Magyar Szövetség a va-
sárnapi szerbiai választásokon, ezzel a párt 
történelmi eredményt ért el, hangsúlyozta 
Pásztor István, a VMSZ elnöke vasárnap 
késő esti sajtótájékoztatóján Szabadkán.

Az előzetes eredmények szerint 
a legnagyobb délvidéki magyar párt-
nak az eddigi négy helyett kilenc kép-
viselője lesz a belgrádi törvényho-
zásban. Pásztor István szerint elkép-
zelhető, hogy a végleges eredmények 
tükrében ennél kevesebb mandátuma 
lesz végül a VMSZ-nek, de nagyon 
már nem változhatnak az eredmények. 
A VMSZ becslései szerint a pártra 
70 ezer szavazatot adtak le vasárnap. 
A Vajdaságban a 2011-es népszámlálási 
adatok szerint mintegy 250 ezer magyar 
él. „Ez az eredmény történelmi, mert 
bebizonyítottuk, hogy nem igaz az állí-
tás, miszerint nem lehet visszafordítani 
a történelem kerekét. Némi túlzással azt 
lehet mondani, hogy a VMSZ megfordí-
totta az idő kerekét, és egy folyamatos 
lefelé menetből fordítani tudott” – han-
goztatta Pásztor István.

A 120 fős tartományi képviselőhá-
zat és a tartományi kormányt az elmúlt 
négy évben a Szerb Haladó Párt, a Szer-
biai Szocialista Párt és a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség koalíciója vezette, és a 
várakozások szerint ez a következő négy 
évben is így lesz.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség üdvözli a Vajdasági Magyar 
Szövetség a vajdasági tartományi és a 
szerbiai parlamenti választáson elért si-
kerét. „Örömmel látjuk, hogy a közös-
ségi összefogás meghozta eredményét, 
valamennyi délvidéki honfitársunknak 
gratulálunk, a többi határon túli terület-
nek is példaként szolgálnak, hisz az el-
ért eredmények azt mutatják, együtt va-
lóban „erő vagyunk”! A magyar érdekek 
hatékony képviseletéhez ezúton szeret-
nénk sok sikert, és eredményes mun-
kát kívánni a megválasztott képviselők-
nek” – áll a KMKSZ közleményében.

hvg.hu/Kárpátinfo
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„Minek jöttél ide, és kire bíz-
tad azt a néhány juhot a pusz-
tában? Tudom, hogy vakmerő 
vagy, és rosszban töröd a fejed. 
Csatát akarsz te látni, azért jöt-
tél ide. Megmentett engem erős 
ellenségemtől, gyűlölőimtől, 
bár erősebbek nálam.” (1Sám 
17,28; Zsolt 18,18)

Dávid volt a legkisebb a nyolc 
testvér közül. Tehetséges legény-
ke volt, faragott nemcsak furu-
lyát, de még hárfát is, és nap-
hosszat pengette azt kint a réten. 
Maga szerzett verset is a dallam-
hoz. Kedves hangon dicsérte, ma-
gasztalta az Urat. Ez időben Izra-
elben az első király uralkodott, 
Saul. Beteg volt ez az ember, őr-
jöngött, ha a Sátán gyötörte – még 
a szolgái is féltek tőle. Egyik okos 
szolga kitalálta: zenét kellene 
hallgatnia a királynak, akkor talán 
megnyugszik. (Ezek szerint nem a 
pszichológusok találták ki a zene-
terápiát.) A legszebb zene a hárfa-
zene – gondolták, és keresni kezd-
tek egy arravaló muzsikust. Vala-
ki Dávidot ajánlotta. Hazahívták 
a mezőről a kis legényt, vitték a 
király sátorába. Alázatos, tisztes-
ségtudó fiú lévén, a király hamar 
megkedvelte Dávidot. A muzsi-
kája pedig valóban megnyugtat-
ta az őrjöngő királyt. 

Izráel háborúba keveredett, a 
filiszteusok megtámadták őket, és 
a király is háborúba ment. Dávi-
dot hazaküldték – gyermeknek 
semmi keresnivalója a háború-
ban. Dávid bátyjai is a harctéren 
voltak. Egy nap apjuk egy rako-
mány ennivalóval elküldte Dávi-
dot a harctérre. Útközben meg-
hallotta a filiszteus Góliát gyaláz-
kodását, istenkáromlását, és hal-
lotta a fegyveres katonák kétség-
beesett tanácstalanságát is. Szíve, 
agya megoldást keresett. A törté-
net folytatását Dávid és Góliát cí-
men jól ismerjük. 

Amikor Dávid elindult a harc-
térre Betlehemből, akkor még nem 
gondolta, hogy Isten nem a néhány 
pusztában legelő juhot bízta rá, ha-
nem egész népét, „Izráel nyáját”! 
Ezek az emberek Isten bárányai 
voltak, még akkor is, ha engedet-
lenek és nehezen vezethetők vol-

Az Úr vezet és tanácsol
tak. Dávidot elhívta az Úr a pusz-
tából, a juhok mellől királynak. 
És Dávid engedelmeskedett a hí-
vásnak. Téged is megbíz az Úr 
küldetéssel, talán egy veszedel-
mes helyre. Ne félj, amiért nincs 
edzettséged, iskolád, rátermett-
séged! Ha megbízatást kaptál, 
menj! Ott, azon a helyen kezed-
be adja Isten azt a fegyvert, azt az 
eszközt, azt a mondanivalót, azt a 
szót és azt a bölcsességet, amivel 
legyőzheted Isten népének ellen-
ségét, „Góliátot”. 

A küzdelemhez elég a parity-
tya és egy kavics, csak hittel lépj, 
hittel cselekedj. Nem szerencse, 
hanem Istenre hagyatkozó hit 
kérdése a győzelem. Az Úr vá-
lasztotta ki Dávidot. Király lett. 
Sok lelki küzdelme, harca, bu-
kása és győzelme volt. Ő írta a 
Zsoltárokat. Sokszor említi zsol-
tárverseiben, hogy „Megszaba-
dított engem az én erős ellen-
ségemtől, gyűlölőimtől az Úr”. 
Megszabadította bűneiből, elesé-
séből felemelte, mert Dávid tu-
dott alázattal és bűnbánattal kö-
zeledni az Úr felé.

Lehet, hogy most csak né-
hány juhocskád van, akikre gon-
dot kell viselned a családban, is-
kolában, gyülekezetben, kórház-
ban, munkahelyeden. Engedd át 
életedet Istennek, hogy Ő ren-
delkezzen veled! Halld meg, ha 
küld! S ne feledd, Isten a legki-
sebb parittyakő útját is megszab-
ta, irányította. Tedd, amire Ő ad 
megbízatást! Ne félj, mert az Úr 
az Ő tervét véghez viszi életed-
ben, ha te hittel és alázattal kö-
veted Őt! Az Úré a győzelem!

Csak parittyája volt, semmi 
más, Dávid mégsem félt, mert az 
Úr adta szívébe a hitet. Uram, én 
sokszor nagy eseményektől, tör-
ténésektől várom a szabadulást, 
a változást, s mivel azok nem 
történnek meg vagy késnek, el-
keseredem, félek. Bocsáss meg 
nekem, kérlek! Szeretlek, Uram. 
Vezess és tanácsolj a Te Igéddel, 
támogass engem az engedelmes-
ség lelkével! Ámen.

(Morzsák 2.)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A drágakövek és kristályok 
gyógyító és védelmező hatásá-
ról már az ókori egyiptomiak 
is beszámoltak. Az ásványok fi-
zikailag és lelkileg is nagyfokú 
energiával töltenek fel. Ha pe-
dig egy gyönyörű ékszerbe fog-
lalva viselhetjük, remek kiegé-
szítője lehet ruházatunknak. 

A Beregsomban élő Kö dö-
böcz-Gerzsenyi Ilona ásványék-
szereit nagy gonddal és odafigye-
léssel készíti, munkája Kárpátal-
ja-szerte kedvelt. Ismerjük meg 
az „Iluska Ékszerek” készítőjét.

– Meséljen magáról.
– Beregsomban születtem, 

ahol máig nagy örömmel lakom. 
A Somi Általános Iskola után a 
Kaszonyi Középiskolában érett-
ségiztem, majd a Kárpátaljai Ma-
gyar Tanárképző Főiskola an-
gol-földrajz szakpárján szerez-

tem diplomát. Belekóstoltam a tu-
dományosságba is, ugyanis a fő-
iskola után a Pécsi Tudomány-
egyetem Földtudományi Doktor-
iskolájába jártam. Jelenleg a bu-
dapesti Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem mentálhigiénés se-
gítő szakember képzésének a fi-
nisében vagyok. A hobbim min-
dig változó. Helyzet-, időszak- és 
hangulatfüggő. Alapvetően a kü-
lönféle kézimunkázás, de emellett 
fel tudok töltődni a logikai kereszt-
rejtvényekkel, olvasással, nyelvta-
nulással vagy utazással, kirándu-
lással is. Inkább az aktív és alkotó 
kikapcsolódást kedvelem. 

– Hogyan alakult ki a kézi-
munka iránti szeretete? 

– Már gyerekkoromban érde-
keltek a különböző kézimunkák. 
A családom, rokonságom női tag-
jai foglalkoznak ezzel. Úgy gon-
dolom, hogy ily módon „bele-
születtem”, így természetes volt, 
hogy én is elsajátítottam ezt-azt. 
Édesanyám pedagógusként ruhá-
kat varrt és pulóvereket, kosztü-
möket készített otthon az iskola 
után. A környékbeli falvakból so-
kak igényeit kielégítette. Nagyon 
szerettem ott lenni a ruhák terve-
zésénél, a méretvételnél, a sza-
básnál és a próbáknál. Hamar el-
kezdtem én is a legnagyobb mé-
retű járóbabámra ruhákat varrni, 
ugyanúgy, mint anyu a megren-
delőknek. Természetesen, varró-
gépen varrtam én is. Hasonlóan 
jött később a kötés és horgolás is. 
Iskolás és felnőtt koromban sok 
pulóvert, ruhát készítettem meg-
rendelésre magam is. Manap-
ság a családtagjaimnak kötöm 
meg a kívánságait. Nem marad-
tam ki a szövés varázsából sem. 
Gyerekkoromban szinte minden 

Iluska-ékszerek minden alkalomra

„A vásárlóim boldogsága 
további lendületet ad”

házban, így nálunk is voltak olyan 
időszakok, amikor felállították az 
esztovátát. Szívesen ültem hozzá. 
A saját szövőkeretem szinte folya-
matosan fel van vetve. Fonalból fo-
tel-, szék-, ill. kanapétakarókat, ta-
risznyákat és logókat szövök. Ha-
sogatott rongyból, zokniból és ha-
risnyából szőnyegeket szeretek ké-
szíteni. Az ásványékszer-készítés 8 
éve jött elém. A kollégáim és isme-
rőseim igényei miatt kezdtem vele 
foglalkozni, majd kedvtelésből is.

– Tanulta ezt valahol, vala-
kitől?

– Gyöngyfűzéssel már középis-
kolásként is foglalkoztam. A Fürge 
Ujjak kézimunka folyóiratból gyűj-
töttem össze leírásokat, és azok alap-
ján készítettem saját részre nyakéke-
ket. Viszont az teljesen más, mint az 
ásványékszer készítése. Az ásvány-
ékszerekhez inspirációt az internetről 

és az ásványkiállításokról szerzek. 
Szabad alkotáskor a hangulatom is 
meghatározza, hogy milyen éksze-
rek és éppen miből születnek.

– Az ilyen ékszerek nagy oda-
figyelést igényelnek, és az alap-
anyagok beszerzése sem egysze-
rű feladat. Mi az, ami megtalál-
ható önnél?

– Alapvetően nyakláncokat, 
karkötőket, fülbevalókat, gyűrű-
ket, rózsafüzéreket, könyvjelzőket 
és kulcstartókat készítek különfé-
le ásványokból. Esetenként üveg-
gel és porcelánnal, bronz és tibeti 
ezüst elemekkel kombinálom őket. 
Ritkábban dróttechnikát és makra-
mét is alkalmazok. Az alapanya- 
gok jelentős része egy budapesti 
barátnőm vállalkozásából szárma-
zik. Tulajdonképpen neki köszön-
hetem az elindulást. Viszont elő-
szeretettel járok a nagyobb buda-
pesti ásványkiállításokra és bör-
zékre is, ahol több száz kiállító 
és forgalmazó jelenik meg külön-
böző országokból. Nem mellékes 
számomra, hogy ezeknek a több-
napos kiállításoknak a programjai-
ban számos szakmai előadás is sze-
repel, amelyek engem különöskép-
pen érdekelnek.

– Emellett több kiállításon is 
bemutatkozott.

– Így igaz, az évek során folya-
matosan kiállítok különböző esemé-
nyeken. Itthon rendszeresen részt 
veszek többek között a Kárpátaljai 
Magyar Turisztikai Tanács, a Pro 
Cultura Subcarpathica civil szerve-
zet, a Kárpátaljai Magyar Vállalko-
zók Szövetsége, az Ungvári Magyar 
Főkonzulátus, a Viski Hagyomány-
őrzők rendezvényein. Külföldön 
volt módom megjelenni többek kö-
zött a Kolozsvári Magyar Napokon, 
a nagybányai Teleki Magyar Ház-

ban, a Kurultájon Bugacpusztán, 
a pilisszentiváni Napforduló Fesz-
tiválon, a penyigei Szenke-parti 
Nagyvásáron, a Hungexpón Bu-
dapesten. 

– Megrendelésre is készít ék-
szereket?

– Természetesen. Igyekszek 
rugalmas lenni, így a készter-
méken is változtatok, ha arra van 
igény. A rendelések mindig kihí-
vást jelentenek. Igyekszem ma-
ximálisan teljesíteni. A készítés 
bizonyos szakaszaiban is szok-
tam pontosítani, hogy elkerül-
jem a félreértéseket, csalódáso-
kat. A megrendelők elégedettsé-
ge a legfontosabb szempont szá-
momra, így külön kérem, hogy az 
elkészült alkotásokat csak akkor 
vegyék át, ha tényleg közel érzik 
magukhoz. Tapasztalataim azt 
mutatják, hogy leginkább a klasz-
szikus és visszafogottan elegáns 
tenyésztett és kagylógyöngyök, 
piros korallok, hegyikristályok, 
rózsakvarcok, fekete színű ásvá-
nyok, illetve a türkiz-bronz vál-
tozatok fogják meg a vásárlókat. 
Természetesen az extrémebb, va-
gányabb darabok iránt is vannak 
érdeklődők.

– Mit érez, mikor viszont 
látja elkészült munkáit a vá-
sárlóin?

– Örömmel látom a darab-
jaimat a viselőjükön. Érdekes, 
ahogy szembe jönnek velem az 
ismeretleneken. Azt hiszem, to-
vábbra is szeretnék hozzájárul-
ni az alkotásaimmal a viselők és 
használók boldogságérzetéhez, 
jobb közérzetükhöz és önbizal-
muk növeléséhez. Ez számomra 
további lendületet ad.

– Vannak-e követői, akiknek 
tovább adja tudását?

– Felkérésre foglalkoztatókat 
szoktam tartani, ahol lehetősége 
van az érdeklődőknek megismer-
kedni egy-egy darab elkészítésé-
nek fortélyaival, illetve saját al-
kotásaik is születhetnek.

– Mit üzenne az olvasóknak?
– Véleményem szerint a hob-

bi, illetve a szabadidőnk öröm-
teli és hasznos eltöltése a lel-
ki egészségünk karbantartására 
(is) szolgál. Feszültségoldó. Si-
kerélményt nyújt. Ezért azt aján-
lom mindenkinek, hogy próbál-
ja megtalálni azt a kikapcsoló-
dási formát, amiben örömét leli, 
mert az erőforrást jelent a min-
dennapokra. Gyakran halljuk, 
hogy nincs rá idő. Ebben az eset-
ben próbáljuk meg átkeretezni 
az időbeosztásunkat, és teremt-
sük meg magunknak a lehetősé-
get a feltöltődésre. Ezután még 
a „muszáj” feladatokat is köny-
nyebb megoldani. Kiegyensúlyo-
zottabbakká válunk, ami a kap-
csolatainknak is jót tesz. Ilyen 
módon a környezetünkben élők 
is profitálhatnak belőle.

– Sok sikert kívánunk a to-
vábbiakhoz!

Kurmay Anita

Váradi Natália több elismerést is kapott már pályafutása során, 
hiszen a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója-
ként fáradhatatlanul dolgozik, szervezi a kulturális és tudomá-
nyos életet Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 
(KMAT) 2019. évi ung-
vári közgyűlésének ke-
retében átvehette a kár-
pátaljai magyar tudo-
mányos utánpótlás ne-
velése és támogatása ér-
dekében kifejtett áldoza-
tos munkája elismerése-
ként a KMAT elnökének 
oklevelét, s most a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démia kitüntetését is ki-
érdemelte.

Az MTA közgyű -
lésének szerves része a 
Külső Tagok Fóruma is, 
amelynek keretében rend-
szerint átadásra kerülnek 
az Arany János-díjak és érmek. Az MTA Magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság 2020. március 9-i ülésén döntött a díja-
zottakról, ám a közgyűlés elhalasztása miatt a Külső Tagok Fórumára, 
így a díjátadóra sem került még sor. Az idei díjazottak neve azonban 
nem titok. Váradi Natáliát az MTA Arany János-éremmel tüntette ki.

Gratulálunk Váradi Natáliának, és további sikereket kívánunk!
karpat.in.ua/Kárpátinfo

Arany János-díjas lett Váradi Natália
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Bogyók kiszolgáltatottságban
Most dől el a szőlőtermés sorsa

– Hol tart mostanság a szőlő 
vegetációja, s a gazdák miként 
próbálják megszervezni a véde-
kezést? Először ezt a kérdést tet-
tük fel Varga István benei sző-
lész-borásznak. 

– A különböző szőlőfajták 
virágzása eltérő képet mutat, 
ám általánosságban elmondható, 
hogy a növényfejlődésnek ezen 
fontos szakasza vidékünkön be-
fejezéshez közeledik. A sok eső 
miatt ez a folyamat ugyan el-
húzódott, ám biztosak lehetünk 
benne, hogy az elkövetkező he-
tekre ígért, a mostaninál jóval 
szárazabb időjárás során a ter-
mészet utoléri önmagát. Ami pe-
dig az utóbbi három hét csapa-
dékos időjárását illeti: még né-
hány száz tőke bepermetezése is 
gondot jelentett, nemhogy egy 
három-néhány hektáros ültetvé-
nyé. A traktoros permetezésről a 
felázott talaj miatt több helyen le 
kellett mondani, tehát ismét elő-
kerültek a háti permetezőgépek. 
És valóban sokszor csak két-há-
rom órán múlott, hogy a terme-
lők megnyerjék a változékony 
időjárással szembeni küzdelmet. 

– Mit ad a két-három órás 
nyereség, hogyha a szer kijut-
tatása után ennyi ideig nem 
esik az eső?

– A legtöbb korszerű, felszívó-
dó hatású szer két-három óra alatt 
bekerül a növény keringési rend-
szerébe, hogy ott fejtse ki jótékony 
hatását, tehát így egy teljes értékű 
permetezést hajtottunk végre. Más 
kérdés, hogy az állandó esőzések 
miatt az előírt 10-14 napnál valami-
vel gyakrabban kellene permetezni.

– Mostanság milyen veszély 
fenyegeti leginkább a szőlőültet-
vényeket?

– Általánosan elfogadott véle-
mény, hogy az esős időjárás alap-
jában véve a peronoszpóra terje-
désének kedvez. Ám azt sem sza-
bad elfeledni, hogy ilyenkor már a 
lisztharmat elsődleges gombakép-
letei ott bújnak meg a szőlőlevelek 
fonáki részén, s várják a számuk-
ra kedvezőbb, melegebb időt, hogy 
gyorsütemű szaporodásba kezdje-
nek. Most ültetvényeink annyival 
vannak kiszolgáltatottabb hely-
zetben, hogy a lisztharmat ilyen-
kor már nem a lombozatot támad-
ja meg elsősorban, hanem a fürtö-
ket. Ezeknek még nagyon vékony a 
héja, és így könnyen megfertőződ-
nek.Tudom, hogy gazdatársaim ed-
dig is rengeteg energiát fektettek a 
szőlő növényvédelmébe, de tisztá-
ban kell lennünk azzal is, hogy az 
előttünk álló időszakban még in-
kább kiéleződik a küzdelem. A sző-
lő már említett két alapvető beteg-
sége, a lisztharmat és a peronosz-

póra mellett nem szabad megfeled-
kezni a többiről sem, elsősorban a 
szürke- és a fakórothadásról. Em-
lékezzünk vissza a korábbi évek-
re. Nálunk a fekete ragyaként em-
legetett rothadásos betegség július 
első felétől kezdődően szokott ta-
rolni, s nem kíméli az Izabella tő-
kéken levő fürtöket sem. A Cabrio 
Top hatékony védelmet jelent elle-
nük, de említhetnénk más szereket 
is (Pergado, Luna, Quadris Max, 

Shavit). A legtöbb esetben ajánlatos 
ezekhez a készítményekhez ként is 
hozzákeverni. A lezárt határ miatt a 
már ismert és bevált készítmények 
mellett hozzá kell szoknunk más 
szerek használatához is, hisz a ré-
giek jelentős része a gazdaboltok-
ból már elfogyott. 

– A szerek hatékonyságának 
növeléséhez mi magunk is többfé-
le módon hozzájárulhatunk. 

– Így igaz. Elsősorban a szel-

lős lombozat kialakítására kell tö-
rekedni, éppen ezért a tetejezést, a 
legfelső huzal fölé növő hajtások 
visszavágását ne siessük el, mivel 
a növény válaszreakciója ilyenkor 
az, hogy rengeteg hónaljhajtást ne-
vel, ami pedig a tőkék besűrűsö-
dését eredményezi. A tetejezéssel 
azért is érdemes kivárni még leg-
alább két hetet, hogy ha idő köz-
ben jégesőt kapnánk, ne legyenek 
olyan védtelenek a fürtök. Folya-

matosan figyeljük a tőkék terhe-
lését. Lelkiismeretfurdalás nélkül 
törjük ki azokat a hajtásokat – sok-
szor a fürttel együtt –, amelyek lát-
ható módon feleslegesek és aka-
dályozzák a többi fürt folyamatos 
fejlődését.

– Aktuális talajmunkák…
 – A szőlő ugyan nem kaszás nö-

vény, ám ilyenkor, a nyár közepén 
bizony a sorok közötti rendszere-
sen gondozott zöld sáv nagy előnyt 

jelent. Aki néhány héttel ezelőtt 
motorkapával vagy traktorral 
fellazította a talajt, az most, ami-
kor kötöz, a zöldválogatást vég-
zi vagy éppen permetez, boká-
ig tapos a sárban. Ne feledkez-
zünk meg a talajerózió megaka-
dályozásáról sem: ha nem figye-
lünk oda, egy heves zápor, zivatar 
rengeteg földet elvisz. Kétségte-
lenül fontos a lehullott csapadék 
megtartása, ám ezt a lehetőséget 
a tavaszi talajmunkák során kell 
megteremteni. A nagyobb táblá-
kon ilyenkor szárzúzóval aprít-
ják össze a nagyobb gazt, a kis-
kertekben pedig motoros fűkaszá-
val, vagy a jól bevált kézikaszával 
gondozzák a gyepet.

– Idén milyen termésre szá-
míthatnak a szőlőgazdák?

– Ahol kora tavasszal kisebb 
fagyokat regisztráltak, ott közepes 
hozamokra van kilátás mind a cse-
megeszőlők, mind a borszőlők te-
kintetében. Sokan félve teszik fel a 
kérdést: a turisták elmaradása mi-
att lesz-e vevő a csemegeszőlőre. 
Való igaz, a korábbi években en-
nek a termésnek a jelentős részét 
a hágón túlról érkezők vásárol-
ták fel, ám örvendetes módon a 
helybéliek közül is egyre többen 
ismerik fel, hogy az itt, helyben 
megtermelt gyümölcs sokkal íz-
letesebb és megbízhatóbb, mint a 
külhoni tájakról behozottak több-
sége. Legyünk tudatos vásárlók, 
részesítsük előnyben az itthonit, 
ezzel is segítve a honi termelőket! 
Mondom ezt azért is, mert a na-
pokban kezdetét vette az ősziba-
rack szezon.

Eszenyi Gábor

A Beregszászi járás, de le-
het, hogy egész Kárpátalja leg-
idősebb aktív doktora 1932. de-
cember 10-én látta meg a nap-
világot Királyházán Hadadi Vi-
oletta néven. Csehszlovák óvo-
dába járt, de 1939-ben már ma-
gyar iskolában kezdhette meg ta-
nulmányait a szülőhelyének szá-
mító nagyközségben, majd pár 
év múlva, 1945-ben, a 7. osz-
tályt már a királyházi ukrán is-
kolában járta végig.

Igazából nyelvi problémái 
sehol nem voltak, hiszen, amel-
lett, hogy magyar családban ne-
velkedett, ruszin közegben nőtt 
fel, és a mai napig hálás szívvel 
emlékezik Révay tanár úrra, aki 
a magyar iskolában ruszin nyel-
vet tanított a számára.

A rendszerváltásig az édesap-
ja jegyző volt Királyházán, de az 
új hatalom elképzeléseinek már 
nem igazán felelt meg a munká-
ja, így a Hadadi család Királyhá-
záról Nagyszőlősre költözött, és 
az ifjú Viola már az ugocsai já-
rási központ ukrán középiskolá-
jában végezte el a 9. és 10. osz-
tályt. Mint visszaemlékezik rá, 
ekkor már az orosz nyelvet is ta-
nították az ukrán iskolában, ami-
nek később nagy hasznát vette az 
egyetemi évei alatt.

Kitűnő tanulóként végzett, 

Viola néni közel a kilencedik X-hez is aktív és teljes állásban dolgozik!

Hatvannégy éve az egészségügyben…
Vasárnap méltattuk az egészségügyi dolgozók napját, és ilyenkor 
legalább egy napra érdemes megemlékezni azokról az emberek-
ről, akiket a jó Isten azért állított az őrhelyükre, hogy a Teremtő 
után megpróbáljanak segíteni embertársaink megromlott egészsé-
gén. Mint oly sok fontos szakma, úgy manapság az orvosi hivatás 
sem élvezi a társadalom kellő megbecsülését, és az állam sem biz-
tosít olyan juttatásokat az egészségügyi dolgozók számára, amely-
ből gondtalanul meg tudnának élni. Ennek ellenére a gyógyítás hi-
vatását választók között nagyon sokan vannak olyan elkötelezet-
tek, akik egész életüket arra áldozták fel, hogy segíthessenek má-
sokon. Ilyen közülük Szpászky Violetta, aki – még kimondani is 
sok – 64 éve dolgozik az egészségügyben. 

és még nem volt 18 éves, amikor 
felvételt nyert az Ungvári Állami 
Egyetem orvosi karára, amit 1956-
ban sikeresen el is végzett. Még az 
egyetemi évei alatt megismerke-
dett a vele egy évfolyamon tanuló 
leendő férjével, Szpászky László-

val, aminek szerelem, majd házas-
ság lett a vége. A két fiatal az ötödik 
évfolyamon jegyezte el egymást, 
majd a hatodik, záró évfolyamon, 
1956 februárjában össze is házasod-
tak. Ennek azért volt jelentősége, 
mivel akkoriban a friss végzősök 
még az egyetemről kaptak munka-
helyi kihelyezést oda, ahol néhány 
évet kötelezően le kellett dolgozni-

uk. Az ifjú Szpászky házaspár így 
közös munkahelyre, az Ökörmezői 
Járási Kórházba került, ahol Violet-
ta röntgenológusként, László előbb 
nőgyógyászként, majd sebészként 
kezdett el dolgozni. 

– Az első hónapokban még szol-
gálati lakásban laktunk, de 1956 de-
cemberére megszületett első gyerme-
künk, Gábor, így számunkra kiutal-
tak egy önálló lakást. 12 évig dolgoz-
tunk Ökörmezőn, majd három éven 
át Nagyszőlősön, közben, 1964-ben 
megszületett a második fiunk, Laci is. 
Ami a szakmát illeti, ez idő alatt rönt-
genológusként és infektológusként is 
dolgoztam, de igazából mindig is a 
röntgenológia iránt éreztem vonzal-
mat – emlékezik Viola néni.

1972-ben már az ifjú férj szü-

lővárosában, Beregszászban talál-
ta magát a család, ahol akkoriban 
Kárpátalja egyik legjobban felsze-
relt kórházában kapott állást Violet-
ta és László. 

– A 70-es években megyei vi-
szonylatban a beregszászi volt az 
egyik legkorszerűbb, legmoder-
nebb járási kórház, magasan kép-
zett, komoly szakmai tudással ren-

delkező orvosokkal, egészségügyi 
személyzettel. És ami még nagyon 
más volt, mint manapság, az a min-
denki iránt tanúsított emberség, a 
betegekért való elkötelezettség és 
felelősségérzet, attól függetlenül, 
hogy a páciens a sebészeten, a bel-
gyógyászaton vagy a szemészeten 
(mert akkor még ilyen osztály is 

volt) gyógyult – idézi fel a múlt szá-
zad második felének időszakát fő-
hősünk. – Hogy csak néhány nevet 
említsek az akkori kiváló doktorok 
közül: Kovács Sándor, Turáncsics 
Jusztina és Panco Sztepan röntge-
nológus, Popovics Iván, Szepessy 
Antal és Leonyid Pusztelnik se-
bész, Jurij Janohin urológus, Nagy 
Károly traumatológus, Hira Kor-
nél, Csapóczi Román, Fábián István 
ideggyógyászok és még folytathat-
nám a sort a jobbnál jobb szakem-
berek nevével…

Ami a Szpászky család további 
sorsát illeti, a folytatásban nem ala-
kultak túl jól a közös dolgok, hiszen 
húsz év házasság után, 1976-ban el-
váltak egymástól, de azért mindket-
ten maradtak a beregszászi kórház 
kötelékében: László sebészként, Vi-
oletta röntgenológusként, aki a csalá-
di iratok bonyodalmainak elkerülése 
végett megőrizte egykori férje nevét.

Mint elmondta, az általa képviselt 
hivatás, a röntgenológia, az elmúlt 
több mint hat évtized során sem vesz-
tette el fontosságát és jelentőségét a 
betegségek diagnosztizálását illető-

en, és természetesen ez a szakág is 
együtt fejlődött a többi szakmával 
együtt, mivel ma már a Computer 
Tomográf és más haladó technikai 
fejlesztés is a képalkotó diagnosz-
tika fontos része.

Az immáron Linner Bertalan 
nevét viselő Beregszászi Járá-
si Kórház legidősebb doktornő-

je mindig is felvállalta magyar-
ságát, és a közéleti szerepekből 
is igyekezett aktívan kivenni a 
részét. Még a KMKSZ 1989-es 
megalakulásakor tagja lett az ér-
dekvédelmi szervezetnek, ma is 
tagja a néhány évvel később lét-
rejött Kárpátaljai Magyar Egész-
ségügyi Dolgozók Társaságának 
(KMEDT) és a Keresztény Or-
vosok Kárpátaljai Egyesületé-
nek (KOKE). 

Viola néni számára manap-
ság a mindennapi munkába járás 
mellett két fia, két unokája és egy 
dédunokája jelentik a felüdülést a 
mindennapokban.

2020. augusztus 13-án lesz 
immáron 64 éve annak, hogy 
az egészségügyben dolgozik 
Szpászky Violetta. Mit is kíván-
hatnánk számára mást, mint jó 
erőt, egészséget, kitartást, hitet, 
sok boldogságot hivatásában és 
családja körében. Lapunk olva-
sói nevében is kívánjuk, hogy Is-
ten áldása legyen Viola néni éle-
tén és munkásságán!

Jakab Lajos

Viola néni ma is aktívan dolgozik

Fiatal doktornőként
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– A gazdaságos gyümölcs-
termesztéshez elsősorban jó mi-
nőségű oltványok, versenyké-
pes, új fajták, megfelelő tech-
nológia és egy nagy adag elkö-
telezettség kell. Mindennek az 
alapja egy jól működő faisko-
la – vallja Szűcs István a fiatal, 
agilis kárpátaljai vezető. – A jó 
faiskolához pedig kiváló minő-
ségű talaj és optimális ökológi-
ai környezet, elit minőségű alap-
anyagok, rengeteg tudás, megfe-
lelő gépesítettségi szint, az új-
donságok iránti nyitottság. No és 
a kísérletező hajlam, valamint az 
újdonságok tesztelésére fordított 
idő. Az utóbbi években számos 
a miénkhez hasonló profilú cég-
nél jártam, és azt tapasztaltam, 
hogy nagyon kevés az olyan fa-
iskolai vállalkozás, ahol mindez 
együtt van. A Holland Plant Uk-
rajna szerencsére egy ilyen fais-
kola. A magas minőség és a nagy 
volumen önmagában még nem 
minden, sőt a sikeres és hosszú 
távú működéshez immáron ke-
vés is. Ennél jóval többre, folya-
matos fejlesztésre van szükség.

– Elsősorban miből állnak 
ezek a fejlesztések? 

– Egy élenjáró faiskolának 
állandóan tökéletesítenie kell 
oltványnevelési technológiáját, 
gépesítettségét, munkatársai tu-
dásszintjét, valamint alany- és 
fajtahasználatát. A magyar Hol-
land Alma Kft. megteszi ezt, sőt 
tovább is lép ezen a téren. A ve-
zetők haladó gondolkodásmódja 
meglátszik a faiskola alany- és 
fajtahasználatán, de még a part-
nerkezelés módján is. Itt, Kár-
pátalján, mi is erre törekszünk. 
Filozófiánk lényege az, hogy a 
termelő és a faiskola között a 
kapcsolat jóval az oltványok ér-
tékesítése előtt kezdődik képzé-
sek, tanfolyamok, tájékoztatók, 
bemutatók formájában, és az olt-
ványok értékesítése után tovább 
folytatódik a közös marketing, 
tanácsadás, piacszervezés, illet-
ve közös inputanyag beszerzé-
se révén.

– Mi jellemzi leginkább gya-
korlati tevékenységüket?

– Legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy a különböző almafajták mel-
lett partnereink olyan más gyü-
mölcsfaoltványokhoz jussanak, 
ezáltal olyan gyümölcsféléket ter-
messzenek, amelyek magas élveze-
ti értékkel rendelkeznek, gazdag az 
íz- és aromaviláguk, hogy ezek mi-
nimális vegyszermennyiséggel elő-
állíthatók legyenek, és ne tartalmaz-
zanak szermaradványokat, hogy aki 
ilyen gyümölcsöt fogyaszt, az való-
ban egészségesen táplálkozzék. Te-
vékenységünk továbbá arra irányul, 
hogy partnereinkkel olyan hatékony 
termesztési technológiákat ismer-
tessünk meg, amelyek alkalmazá-
sa révén a késztermék árujellege ki-
váló lesz, magas hozzáadott értéket 
képvisel, így jelentős mértében nő 
az ágazat jövedelmezősége. Emel-
lett maximális figyelmet fordítunk 
arra, hogy a környezet terhelése ala-
csony maradjon. 

– Mennyire segít önöknek az 
anyavállalat az európai trendek 
érvényesítésében?

– Maximálisan. Alma fajtain no-
vációban igazán egyedülállót alkot 
a faiskolai cégcsoportunk. Ugyanis 
nem a nagy nemzetközi kiállításo-
kon látott új fajták licencét és szapo-
rítási jogát vásároljuk meg, hanem 
mindig egy lépéssel előrébb járunk. 
Anyacégünk megállapodást kötött 
több európai kutatóintézettel és ne-
mesítő műhellyel. Ezek a kutatóhe-
lyek egy kísérleti együttműködés 
keretében tesztelés céljára átadják 
legújabb fajtajelöltjeiket a faiskola 
kutatási részlegének, így párhuza-
mosan több, egymástól jelentősen 
eltérő ökológiai környezetben tesz-
telik a fajtajelölteket. Mire a fajtaje-
löltből védett fajta lesz, és bejelen-
tik uniós fajtaoltalomra, a kutatók-
kal együtt a faiskola már legalább 
4-5 éves termelői tapasztalatra tesz 
szert a fajtaújdonságokkal kapcso-
latban. Ennek függvényében dönti 
el a vezetőségünk, hogy elkezdi-e 
egyáltalán szaporítani az adott faj-
tát. Nem vásárol tehát zsákbamacs-
kát. Az a termelő pedig, aki tőlünk 
szerzi be az oltványokat, biztos le-
het benne, hogy a világ nemesítő 
munkájának élvonalából szárma-
zó termékhez jutott. A faiskola to-
vábbá vizsgálja, folyamatosan nyo-
mon követi a fajták termékenysé-

gét, termékenyülési viszonyait, be-
tegségekkel szembeni rezisztenciá-
ját, virágzási és termésképzési sajá-
tosságait, növekedési jellegzetessé-
geit, metszésre adott válaszreakció-
it, és még sok-sok paramétert. Ezen 
a vizsgán csak a jeles osztályzatot 
szerző fajták mehetnek át. Jelenleg 
is közel száz almafajta és nemesítői 
kóddal rendelkező alma, szilva faj-
tajelölt áll a vizsgálatok alatt. 

– Naturalma program – melyek 
erről a legfontosabb tudnivalók?

– Új fejezet kezdődött cégünk 
életében akkor, amikor 2012-ben 
útjára indítottuk Naturalma prog-
ramunkat. Azóta olyan öt új, vara-
sodással szemben ellenálló almafa-
oltványokat kínálunk a gyümölcs-
kertészeknek, amelyek mind az in-
tenzív, mind az integrált, mind a 
biotermesztésben alkalmazható-
ak. A gyümölcsök ízvilága gazdag, 
továbbá – ahogy errefelé mond-
ják – piacosak, hosszan tárolhatók. 
A Luna, a Sirius, az Orion, a Red 
Topaz és a Rozela fajtákat Cseh-
ország kertészeti kutatóintézetei-
ben nemesítették. Közös jellemző-
jük, hogy az alma egyik legfonto-
sabb betegségével, a varasodással 
szemben ellenállóak. Nemritkán 
előfordul olyan év, amikor a ked-
vezőtlen időjárási körülmények mi-
att az almafaültetvényeket 18-20 
alkalommal is szükséges perme-
tezni a varasodás miatt. Ellenben 
ezeknek a fáknak az esetében ele-
gendő négy-hét kémiai beavatko-
zás, ennek köszönhetően kevesebb 
vegyszerhasználat mellett állítha-
tunk elő magas minőségű, piacké-
pes gyümölcsöt. Mindez jelentős 
piaci előnyökkel jár mind a ráfor-
dítások, mind az értékesítés tekin-

Mi kell egy jó faiskolához?
Holland Plant – évi félmillió gyümölcsoltvány tetében. A fejlesztés itt sem állt le: 

a Naturalma programunkat továb-
bi két, igencsak perspektivikusnak 
mondott Solaris és Allegro almafaj-
tákkal bővítettük.

– Legyen egészséges, ami finom.
– Ezúttal szerencsére nemcsak 

erről van szó. Partnereink jelentős 
piaci előnyhöz jutnak azáltal, hogy 
segítségünkkel olyan rezisztens al-
mafajtákat telepíthetnek, melyeket 

néhány idejében elvégzett permete-
zéssel meg tudnak védeni a legfőbb 
kórokozókkal és kártevőkkel szem-
ben. Érthető módon a csökkentett 
szerköltségek mellett előállított gyü-
mölcs jobb áron értékesíthető, mint a 
hagyományos, így a telepítési költsé-
gek is hamarabb megtérülnek. 

– Évente félmillió oltványt ál-
lítanak elő. Ez a szám önmagá-
ért beszél.

– Elismertségünket jelzi, hogy 
a mögöttünk hagyott másfél évti-
zed alatt Ukrajna 22 megyéjében 
telepítettek gyümölcsfacsemeté-
inkből, ebből hat régióban több 
mint százezres nagyságrendben. 
Valamennyi helyről pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk. Alapelvünk, 
hogy minél alaposabban megismer-
jük a vásárlási céllal hozzánk for-
duló gyümölcskertészek igényeit. 
A bemutatott talajminták alapján 
például segítünk a fajták kiválasz-
tásában, gyakorlati tanácsokkal lát-
juk el az illetőt az ültetvény terve-
zésével és a telepítéssel kapcsolat-
ban is. Cégünket úgy ismerik Uk-
rajnában, mint amelyik folyamato-
san fejleszti termesztési technoló-
giáját, nyitott az újításokra, figye-
lemmel kíséri a piaci mozgásokat, 
a vásárlói szokások változásait. 

– A magyar kormány által fel-

karolt Egán Ede Gazdaságfej-
lesztési Programban részt vevő 
gyümölcskertészeket valóban 
teljes dokumentumcsomaggal 
tudják ellátni?

– Ez így van! Hivatalosan 
bejegyzett faiskoláról lévén 
szó, cégünk minden évben át-
esik az állami attesztációs és 
szertifikációs folyamaton, ami-
nek eredményeként rendel-
kezésünkre állnak a megfele-
lő szertifikátok, amelyek alátá-
masztják a szaporítóanyag faj-
ta- és termékminőségét. Ezúton 
is szeretnék mindenkit óva inte-
ni az ismeretlen eredetű facse-
meték vásárlásától. A viszont-
eladóktól vagy esetleg zugáru-
dáktól vásárolt oltványok eseté-
ben nagyon gyakran előfordul, 
hogy mikor termőre fordul az ül-
tetvény – ha egyáltalán termőre 
fordul –, akkor szembesül vele a 
gazda, hogy egyáltalán nem azt 
a fajtát kapta, amit termeszteni 
szeretett volna. És amikor már 
az ember 3-4 éven keresztül gon-
dozza fáját, akkor ez elég rosz-
szul tud neki esni…

– Milyen célok megvalósí-
tását tervezik a közeljövőben?

– Az élet természetesen a ko-
ronavírus-járvány okozta nehéz-
ségek ellenére sem állt le, folya-
matosan fejlesztünk, és új pers-
pektivikus fajták meghonosítá-
sára, elterjesztésére törekszünk. 
Ilyen közülük a német szelek-
ciójú Topend Plus szilvafaj-
ta, amely Európa nyugati felé-
ben már igen népszerű a vásár-
lók körében, s egyre ismerteb-
bé válik Ukrajnában is. Nagy 
fába vágtuk a fejszénket akkor, 
amikor nemrég útjára indítot-
tuk új BioNaturalma projektün-
ket. Mindez óriási kihívást je-
lent számunkra, emellett azzal is 
tisztában vagyunk, hogy mekkora 
igény mutatkozik egy ilyen alap-
anyag iránt. Már ebben az évben 
befejeződik saját 6 hektáros gyü-
mölcsösünkben a hároméves át-
állási időszak, így az idei termé-
sünk már az Organic Standart ál-
tal bevizsgált, minősített organi-
kus alma lesz. Minden olyan part-
nerünket, aki ebben az irányban 
szeretne elindulni, vagy esetleg 
már meglévő gyümölcsösét sze-
retné átállítani organikus gazdál-
kodásúra, saját és magyarorszá-
gi szaktanácsadók tapasztalatai-
ra épülő tanácsokkal, technoló-
giával tudjuk ellátni. 

Kovács Elemér

Magyarországon immáron több 
mint egy hete valamennyi egész-
ségügyi ellátás korlátozás nél-
kül elérhető, a kárpátaljai ma-
gyarok viszont jelenleg korláto-
zottan vehetnek részt általános 
orvoslást érintő személyes orvo-
si konzultáción, pedig vannak 
olyan egészségügyi problémák, 
amelyekkel nem várhatják meg 
a vírus végét. Ezen szeretne se-
gíteni a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet és a Doktor24 
Egészségközpont, akik összesen 
14 szakterületen tesznek elérhe-
tővé videókonzultációs lehetősé-
get a kárpátaljai magyaroknak.

A járvány miatti korláto-
zások az egészségügyi ellátást 
is befolyásolják. Pedig vannak 
olyan egészségügyi problémák, 
amelyek – bár nem életveszé-
lyesek – a mindennapokban na-
gyon sok kellemetlenséget tud-
nak okozni. Ilyenek például a 
kisebb házi balesetek, a hasi és 

Segít az Ökumenikus Segélyszervezet és a Doktor24

Online orvosi konzultáció
emésztési panaszokkal járó meg-
betegedések, a felső légúti hurutos 
megbetegedések, a bőrelváltozás-
sal járó kiütések vagy gyulladások, 
vagy akár az endokrinológiai beteg-
ségek és az asztma, melyek folya-
matos kontrollt igényelnek. Ezért 
hozta létre a Doktor24 a Magyar-
országról már hónapok óta elérhe-
tő online orvosi konzultációs felü-
letét, amelyet a kárpátaljai Gondos-
kodó Program felelős szervezetével, 
a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezettel együttműködve a teljes díj 
mindössze 3%-áért, vagyis jelké-
pes 400 forintért tesznek elérhető-
vé a kárpátaljai magyarok részére.

A Telemed Orvosi Konzultáció 
keretében összesen 14 szakterü-
let orvosait kérdezhetik a betegek 
15 vagy 30 perces virtuális egyez-
tetésen. A videókonzultációs ta-
nácsadásokon a Doktor24 belgyó-
gyászatának, bőrgyógyászatának, 
fül-orr-gégészetének, sebészeté-
nek, szemészetének, ortopédiai, 

tüdőgyógyászati és allergológiai, 
dietetikai, endokrinológiai, kardi-
ológia, neurológiai, nőgyógyászati, 
valamint onkológiai szakrendelé-

sének orvosai, illetve általános gyer-
mekorvosok állnak rendelkezésre.

Azok, akik szeretnék Kárpátal-
járól igénybe venni a szolgáltatást, 
a programban résztvevő szerveze-
tektől kérhetnek kedvezményre jo-
gosító utalványt, amelynek kódjá-

val aktiválhatják a csökkentett dí-
jat. A konzultációhoz először a ki-
választott orvosnál egy időpont 
foglalására van szükség a táv-

konzultációs oldalon. Ha ez meg-
van, akkor az erre rendelkezésre 
álló 15 perces és 30 perces kon-
zultációs aloldalon van lehetőség 
a fizetésre, melyet bankkártyá-
val és utalással tudnak teljesíte-
ni a betegek. Az összeg beérkezé-

sét és az online konzultációhoz 
szükséges GDPR szabályoknak 
megfelelő nyilatkozat megtéte- 
lét követően az előjegyzett idő-

pontot emailben erősíti meg a 
Doktor24, és a lefoglalt idő-
pontban az emailen megkül-
dött linkkel lehet a konzultá-
cióhoz csatlakozni. 

A Doktor24 és az Ökume-
nikus Segélyszervezet azok-
nak is szeretne segíteni, akik-
nek kimondottan a COVID-19 
kapcsán van kérdése. A koro-
navírus-járvánnyal összefüg-
gésben a TeleMed Gondos-
kodó Program keretében mű-
ködő COVID-19 Telefonszol-
gálatot hívhatják Kárpátaljá-
ról (+380 98 54 38 374, illet-
ve +380 66 789 82 63), amely 
ukrajnai alapdíjas összegért 
tárcsázható magyar idő szerint 
13:00 – 17:00 óráig. 

A kárpátaljai magyaroknak 
kínált kedvezményes szolgálta-
tásról részletesen a https://dok-
tor24.hu/telemed/ internetes ol-
dalon olvashatnak.

A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

sajtóközleménye alapján

Ötszázezer oltvány között
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Ezúttal különösen szeretném 
felhívni a termelők figyelmét 
az uborka legelterjedtebb be-
tegségeire, ami lényegesen be-
folyásolja a termés-
hozamot. 

Lényegében eddig 
a fóliában még nem 
jelentettek nagy ve-
szélyt a betegségek. 
Azért, mert még nem 
voltak jelen azok a té-
nyezők (hőmérséklet, 
relatív páratartalom), 
amelyek lényegesen befolyásol-
ják a betegségek elterjedését.

Eddig csak a fuzáriumos be-
tegségek jelentek meg egyes 
fóliákban, elsősorban ott, ahol 
hosszú évek óta csak uborkát 

Az uborka legelterjedtebb 
betegségei

termesztenek (monokultúrás ter-
mesztés). Ugyanis itt halmozód-
tak fel a betegségeket okozó té-
nyezők. A legelterjedtebb és leg-

veszélyesebb kór az úgy-
nevezett verticillium. Ez 
gyökérrothadást okoz, 
ami a gyökérnyaknál je-
lenik meg és elhaláshoz 
vezet. A növények elpusz-
tulnak, mivel a tápanyag 
nem jut el a növény töb-
bi részéhez. Ha már meg-
jelent a betegség, akkor 

kénytelenek vagyunk ellene véde-
kezni. Igaz, a védekezés nem ol-
csó mulatság, mert egyszerre há-
rom különböző vegyi összetételű 
és hatásspektrumú vegyszert kell 
használnunk. Pl. Fundaszol 0,1% 

+ Previkur 0,1% + Ditane M45 
0,2%, amit a csepegtető rendsze-
ren keresztül adagolunk. A legol-
csóbb megoldás a kultúrák cseré-
je a fóliában.  

A másik nagyon veszélyes be-
tegség a levél felületén jelenik 
meg, ez az úgynevezett baktériu-
mos szögletes levélfoltosság, ami 
minden fajtán megjelenik. A beteg-
ség megjelenésének első tüneteinél 
azonnal el kell kezdeni a védeke-
zést. A leghatásosabb gombaölők a 
réztartalmú szerek. pl. a Champion 
0,3%, Kocide 0,2% vagy a Kasumin 
antibiotikum 0,3% használható.

Egyik legelterjedtebb és leg-
pusztítóbb betegség az uborkánál 
a peronoszpóra, ami napok alatt 
elpusztítja az egész állományt, ha 
nem időben és hatékonyan védeke-
zünk ellene. A betegséget nem ne-
héz felfedezni még szabad szemmel 
sem, eleinte szögletes sárga foltok 
jelennek meg a leveleken, ami na-
gyon gyorsan terjed és összemosó-
dik, majd az egész levélfelületet el-

lepi. A levelek elszáradnak és a 
növények elpusztulnak. 

Nagyon sok gombaölő szer 
áll rendelkezésünkre a pero-
noszpóra elleni védekezésre. 
Pl. Ridomil Gold, Cursate-R, 
Acrobat, Infinito, Consento. A 
felsorolt gombaölőszerek kettős 
hatással rendelkeznek (kontakt és 
szisztemikus), vagyis megóvják a 
növényt akkor is, ha már megje-
lent a betegség első tünete. De ne 
felejtsük el: a betegségeket min-
dig meg kell előzni, megelőző 
(preventív) permetezéseket kell 
végezni. A gombaölőszereket 
rotációs formában kell használ-
nunk, pontosabban mindig más 
kémiai összetételű és más ha-
tásspektrumú szert használjunk. 
Ezzel megelőzzük a rezisztencia 
(ellenállóképesség) kialakulását 
és növeljük a gombaölő vegysze-
rek hatékonyságát.

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója

Hogyan támad?
Az uborka peronoszpóra el-

sődleges fertőzési forrása a növé-
nyi maradványokon áttelelő tele-
pek. Azonban van más módja is a 
fertőzésnek. A spórák – a kiszára-
dást jól tűrve – légáramlatokkal, 
időjárási frontokkal nagy távolsá-
gokra képesek eljutni. Akár távo-
labbi országokba is! Ahhoz azon-
ban, hogy a spórák fertőzni tudja-
nak, megfelelő hőmérséklet, vala-
mint időtartamú nedves levélfe-
lület szükséges. Az optimális hő-
mérséklet a fertőzéshez 15-200C, a 
levélfelület – nedvesség 4–7 óráig 
kell, hogy tartson. Ez lehet meleg 
harmatos éjszaka vagy esős nap 
is. Nehezíti a gazdák hely-
zetét, hogy a kórokozó az ép 
növényi szöveteken át hatol 
be, seb nem szükséges a fer-
tőzéshez.

Hogyan ismerjük fel?
Sajnos mivel évről évre 

visszatérő „vendégről” van 
szó, a gazdák már nagyon 
jól ismerik a peronoszpó-
ra tüneteit. Néha azonban a 
kezdeti tüneteket összeté-
vesztik a baktériumos szög-
letes levélfoltosság tünete-
ivel. Mindkét fertőzésnél 
a levél színén szögletes sárguló 
foltok láthatók. A későbbiekben 
azonban a két tünet jól megkü-
lönböztethető egymástól. A pe-
ronoszpóránál a foltok hátoldalán 
koromszerű szürkés-fekete bevo-
nat képződik, míg a baktériumos 
fertőzésnél ugyanott nedves kö-
rülmények között csillogó nyál-
ka látható, ami nappal sebszerű-
en beszárad. A későbbiekben a 
baktériumos fertőzés foltjai kitö-
redeznek a levéllemezből, míg a 
peronoszpóra foltjai nem.

Védekezés – fűtéssel?
Az uborka peronoszpóra elle-

ni védekezés a megelőzésen kell, 

Csapadékos Medárd – támad a peronoszpóra!

Az uborka peronoszpóra 
elleni védekezésről

Az uborka peronoszpóra tömeges megjelenésének időpontja év-
ről évre változik, azonban az általános tendencia az, hogy a má-
jus végi időszakról egyre inkább áttevődik a 
június végi – július eleji időszakra. Az esős 
medárdi időjárás miatt szabadföldi kon-
zervuborka termesztők már június közepé-
től rákényszerültek a folyamatos védekezés-
re e kór ellen. Súlyosbítja helyzetet, hogy az 
ebben az időszakban növekedő másodveté-
sű uborka palántái is sok helyen befertőződ-
tek. Érdemes tehát komoly hangsúlyt fektet-
ni ennek a betegségnek a megelőzésére, vala-
mint kezelésére.

hogy alapuljon. A fóliasátrak meg-
felelő szellőztetésével és fűtésével 
szárazon tarthatjuk a lombozatot, s 
így megakadályozhatjuk a betegség 
fellépését. Például Hollandiában a 
hajtatott uborkában szinte ismeret-
len a peronoszpóra, hisz a vegetáci-
ós fűtéssel – akár nyitott szellőzte-
tők mellett is – folyamatosan szára-
zon tudják tartani a leveleket, s így 
azok nem fertőződnek meg.

Vegyszeres védekezés
A peronoszpóra elleni védeke-

zésben három fő periódust külön-
böztetünk meg. 

1. Az intenzív növekedés idő-
szaka. Ilyenkor a növények nagyon 
gyorsan fejlődnek, tehát olyan sze-

reket kell választanunk, amelyek-
nek a hatóanyaga „együtt növek-
szik” a növénnyel, s belülről meg-
védi a fiatal leveleket is. Ilyen a 
Ridomil Gold MZ vagy az Amistar.

2. Termőre fordulás után – tü-
netmentes időszakban. Mivel ilyen-
kor az uborka növekedése lelassul, 
eredményesen használhatjuk a rö-
vid várakozási idejű, kontakt sze-
reket (Bordói por, Cuproxat FV, 
Champion, Bravo 500, Dithane 
M45, Rézoxiklorid stb.) 

3. Fertőzés esetén. Ilyenkor új-
ból felszívódó hatóanyagú permet-
szereket kell használnunk, amelyek 
„utána mennek” a fertőzésnek a le-

vél belsejébe. Ilyenkor a Curzate 
R, AcrobatMz, Fórum R stb. sze-
reket lehet alkalmazni. Az el-
múlt évek tapasztalatai alapján 
a súlyos fertőzéseket a Previcur 
+ Bravo500 szerkombinációval 
sikeresen meg tudtuk állítani.  A 
fertőzés megfékezése után visz-
sza lehet térni a második pontban 
feltüntetett szerekhez.
A szer rotációról és a blokk-

szerű permetezésekről
Gyakran felvetődik a gazdák 

részéről a kérdés, hogy nincs-e 
ellentmondás a hatóanyagok ro-
tációja (váltogatása) és a blokk-
szerű, azaz egymást követő több-
szöri használat között. Elsőre 
tényleg ellentmondásosnak tűn-
het a dolog, de ha paraszti jó-
zanésszel átgondoljuk, és a gyó- 
gyászatból vett analógiákkal össze-
vetjük, akkor már nem is annyira. 

A blokkszerű permetezés azt 
jelenti, hogy többször egymás 
után ugyanazzal a hatóanyaggal, 
vagy hatóanyag kombinációval 
végezzük a permetezéseket. Ez-
zel azt érjük el, hogy a fertőzés 
leküzdéséhez elegendő koncent-
rációban, valamint elegendő ide-
ig fenntartjuk a növényvédő szer 
szintjét a növényekben. 

A szerek (hatóanyagok) vál-
togatását, rotációját az indokol-
ja, hogy a rendszeres használa-
tuk esetén a kórokozók és kár-
tevők körében előbb vagy utóbb 
kialakul a rezisztencia ezekkel a 
hatóanyagokkal szemben. Hogy 

ennek a folyamatnak elejét 
vegyük, vagy legalábbis le-
lassítsuk, váltogatnunk kell 
a kijuttatott hatóanyagokat. 

Olyan ez, mint amikor 
egy antibiotikumos injek-
ciós kúrát ír elő az orvos a 
betegnek valamilyen fertő-
zés ellen. Itt is ki kell szed-
ni a megadott idő alatt a tel-
jes kúrát, s csak ez után tér-
nek át esetleg egy másik ha-
tóanyagra. Tehát a növény-
védő szerek blokkban (kú-
raszerűen) történő alkalma-

zásakor is ezt az elvet követjük. 
Természetesen, ha a szükség úgy 
kívánja, a következő permetezé-
si blokkban már egy másik ható-
anyagot, vagy hatóanyag kombi-
nációt fogunk használni.  

A permetszerek kiválasztása-
kor minden esetben a hatóanyag 
legyen a döntő szempont, hisz 
ugyanazt a hatóanyagot a legkü-
lönbözőbb márkanéven is forga-
lomba hozzák, vagy a korábban 
megszokott márkanevet a gyártó 
cég megváltoztatja.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A tavaszi rohammunka után 
júniusban is számtalan feladat 
vár ránk a kertben. Igaz, ilyen-
kor már megkezdődik a termé-
nyek betakarítása is, ami bősé-
ges jutalmat nyújt a kert ápolá-
sára fordított fáradságért.

Ilyen jutalomtermény a sza-
móca (a piacon következetesen 
földiepernek nevezik). A sza-
mócabokrokat naponta, alaposan 
meg kell nézni és az érett gyü-
mölcsöket rövid kocsánnyal kell 
leszedni. Az öntözővíztől vagy 
az esőtől nedves gyümölcs, kü-
lönösen, ha kocsány nélkül vá-
lasztják le a bokorról, nagyon 
gyorsan rothad. A szamóca nem 
utóérő gyümölcs, tehát csak a tö-
kéletesen beérett gyümölcsöt ér-
demes leszedni, viszont az érett 
gyümölcs ne maradjon a bok-
ron, mert gyorsan meglepi a szür-
ke penész, amely azután a többi 
gyümölcsökre is átterjed.

Júniusi kerti 
teendők

A termés betakarítása után is szükség van a szamócabokrok gon-
dozására; ahhoz, hogy jövőre is gazdag termést takarítsunk be, az 
idén öntözni és táplálni kell a bokrocskákat, hogy a nyári, egészsé-
ges lombozatuk elegendő tápanyagot tudjon felhalmozni a termő-
rügyek kifejlesztéséhez. Ha a leveleken egy betegség kerek, sötét 
foltjait észleljük, akkor permetezzük meg a szamóca-ágyást gom-
baölő szerrel. Kedvező időjárás esetén már júniusban elkezdődik az 
indák fejlődése; ezek legyökerezését elősegíti, ha az inda szárát ke-
vés földdel a talajhoz rögzítjük. A gyökeres szamócapalántákat au-
gusztusban telepíthetjük az új ágyásba. 

A szamócaágyást nem ajánlatos három évnél tovább fenntarta-
ni. Ha a tövek háromszor termést hoztak, akkor célszerű róluk gyö-
keres palántát szedni és azokkal új ágyást telepíteni. Ezt indokol-
ja, hogy három év alatt a tövek elöregednek, megritkulnak, a talaj 
tápanyagkészletét felemésztik, a gyomok elszaporodnak. A termés 
mennyisége csökken és az időközben elterjedő új fajták szebb, több 
gyümölcsöt teremnek.
Az őszibaracknak sok ellensége van

Az őszibarackfákat most sokféle károsodás veszélyezteti: esős 
időben újból megjelenhet a levélfodrosodás, a lisztharmat, a rovar-
kártevők közül pedig a levéltetű és a keleti gyümölcsmoly. Ezek ellen 
permetezéssel kell védekezni, gondosan ügyelve az élelmezésegész-
ségi várakozási idő betartására, vagyis csak olyan permetezőszert 
szabad használni, amelynek a hatóanyaga a gyümölcs éréséig telje-
sen elenyészik. Az őszibarackot – a szamócához hasonlóan – a csa-
ládi kertből teljesen éretten szüreteljük le, mert a gyümölcsök ebben 
az állapotukban a legízletesebbek, a legédesebbek és a legszebbek!
A paradicsom legyen finom és illatos

Egyre erősödik a fogyasztóknak az az igénye, hogy jó ízű, il-

latos, húsos paradicsomot fogyaszthassanak. Ezt a követelményt a 
kistermelők és a házikertek tudják a legbiztosabban kielégíteni, fel-
téve, hogy a régi, népi termelésben elterjedt fajták palántáit ültet-
ték el. Ezek a fajták egy-másfél magas bokorrá nőnek és folyama-
tosan hozzák a virágaikat, érlelik a gyümölcseiket. Ennek érdeké-
ben a levelek hónaljából előtörő hajtásokat minél korábban ki kell 
tördelni, mert különben a tápanyagok jelentékeny részét elszívják a 
virágokat viselő főhajtások elől.

A zellert is „metszeni” kell
Egyre nagyobb igény mutatkozik a zeller iránt, amely a köny-

nyű, homokos, vályog, tápanyagokkal és vízzel gazdagon ellátott ta-
lajok termőhelyek növénye. Most a fejlődő zellergumókon képző-
dő gyökereket le kell vágni annak érdekében, hogy a gumó kellő-
en kifejlődjék. A zeller nem csupán a vasárnapi húsleves ízesítésé-
re való, hanem igen kellemes mártás és a saláta is készíthető belőle.

Gyógynövények a kertben
Most kezdődik a gyógy-, fűszer és illatnövények betakarítása. A 

virágzó levendula és rozmaring hajtásokat kössük össze kis köteg-
be és fejjel lefelé akasszuk fel szellős, árnyékos helyre, ahol egy hét 
alatt a nyári meleg időben megszáradnak és a leveleiket lemorzsol-
va akár egy évig is tárolhatóak. Hosszabb ideig ne hagyjuk szárad-
ni a kötegeket, mert megporosodnak és a molyok, valamint egyéb 
rovarok is szívesen közéjük költöznek. 

balintgazda.hu



Csütörtök Július 2.

Köszöntjük Ottó nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 29.

Köszöntjük Péter, Pál nevű olvasóinkat!

Kedd Június 30.

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

Szerda Július 1.

Köszöntjük tihamér, annamária nevű olvasóinkat!

2020. 
június 24.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:15 A tanár

Magyar filmsor.
14:30 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
22:10 Gyilkos lelkek

Am. krimisor.
23:10 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:40 Halálos fegyver

Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:40 Autogram
01:15 Harry Potter és 

a Főnix Rendje
Am.-angol kaland-
film

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

Magyar fikciós sor.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A Piramis
21:25 Ninja Warrior 

Hungary
23:00 Magánnyomozók
00:00 Családi Titkok
01:00 Doc Martin

Angol filmsor.
02:00 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:45 Tények Este
03:25 Lokoléo Party – 

Jollyval

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Napi áhítat
07:55 Fajmentők 

akcióban
08:10 Mozogj otthon!
08:25 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Taka-

rékos konyha
13:15 A fák történetei
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:25 Agatha Raisin
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

21:20 A tengeralattjáró
Német tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Ne ölj!

Olasz krimisor.
23:20 Ne ölj!

Olasz krimisor.
00:10 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:50 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:45 Rúzs és selyem
02:15 Mesterember

05:25 Hagyaték
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'20
07:00 EtnoKlub
08:25 Élő népzene
08:55 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:55 Római katolikus 

szentmise
11:00 Mozogj otthon!
11:15 Rokonok

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

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:30 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Charlie 70
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:46 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Charlie 70
02:15 Rokonok

Magyar játékfilm
03:50 Magyar elsők

05:00 Múlt és Jelen egy 
időben

05:25 Szabadidő
05:55 Forma-1 legendák
06:45 Kékek
07:10 Asztalitenisz ma-

gyar csapatbaj-
nokság

08:30 Labdarúgó 
közvetítés

10:25 Strandkézilabda
10:45 M4 Sport: 

Asztalitenisz
11:00 Asztalitenisz ma-

gyar csapatbaj-
nokság

13:30 M4 Sport: 
Asztalitenisz

13:50 Forma-1 legen-
dák: Ayrton Senna

14:45 M4 Sport: 
Asztalitenisz

15:00 Asztalitenisz ma
gyar csapatbaj-
nokság

17:15 M4 Sport: 
Asztalitenisz

17:30 Forma-2 - 
Chasing the 
Dream

18:05 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

18:35 Góóól2
19:40 Labdarúgó 

közvetítés
21:40 Labdarúgó 

Fortuna Liga

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:35 Muppet Show

Am. animációs víg-
játéksor.

11:55 Fókusz
13:15 A tanár

Magyar filmsor.
14:30 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 Keményítőkúra

Am. vígjáték
01:30 Édesítő
02:00 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

02:40 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:20 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:10 Csapdába csalva
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.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A Piramis
21:25 Ninja Warrior

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

Angol filmsor.
02:00 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:45 Tények Este
03:25 Lokoléo Party – 

Jollyval

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:20 Unser Bildschirm
07:45 Napi áhítat
08:00 Fajmentők 

akcióban
08:10 Mozogj otthon!
08:25 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:15 A legvadabb 

Európa
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Önök kérték
21:30 Az első köztársaság

Cseh tévéfilmsor.
22:20 Kenó
22:30 Doctor Foster

Angol tévéfilmsor.
23:30 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:20 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:10 Rúzs és selyem
01:40 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

05:16 Német nyelvű
hírek

05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Unitárius magazin
10:40 Az utódok 

reménysége
11:10 Mozogj otthon!
11:25 A Molitor ház

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

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:20 Útravaló
17:30 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:25 Pastorale
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:50 A természet 

magyar fotósai
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Nevetni kell, 

ennyi az egész
02:15 A Molitor ház

Tévéfilm
03:40 Magyar elsők

05:30 Labdarúgó 
közvetítés

07:20 Jövünk!
07:50 Bringasport
10:05 Labdarúgó 

közvetítés
12:10 Golf magazin
12:40 Forma-2 - 

Chasing the 
Dream

13:10 Labdarúgó 
Fortuna Liga

15:05 Téli olimpia - 
Műkorcsolya

18:00 Forma-2 - 
Chasing the 
Dream

18:30 Fradi Tv
23:00 Fradi Tv
01:20 Asztalitenisz ma-

gyar csapatbaj-
nokság

02:40 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:15 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
14:30 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

22:55 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:35 Feszültség
Am. akciófilm

01:40 Édes Otthon
02:15 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:05 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:05 Csapdába csalva
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.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A Piramis
21:25 Ninja Warrior 

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

Angol filmsor.
02:00 A vidéki doktor

Német filmsor.
02:45 Tények Este
03:20 Lokoléo Party – 

Jollyval

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
07:45 Fajmentők 

akcióban
08:10 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 A fák történetei
14:10 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó

18:40 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Hölgyek 

paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

21:45 Végre vasárnap!
Játékfilm

23:30 Kenó
23:35 Szabadság tér ́ 89
00:20 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
01:05 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:55 OJD – Irodalom
és könyv 26 
percben

02:20 Mesterember
02:50 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Család'20
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Így szól az Úr!
10:45 Útmutató
11:10 A sokszínű vallás
11:30 Mozogj otthon!
11:45 Nőuralom

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Herman Ottó 100 

- MME 40, avagy 
a természetvéde-
lem hajnala

23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:15 Nőuralom

Tévéjáték
03:15 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
03:45 Magyar elsők

05:00 Múlt és Jelen egy 
időben

05:25 Labdarúgó 
közvetítés

07:20 Röpte
07:50 Szabadidő
10:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:35 Jövünk!
13:05 Forma-2 - 

Chasing the 
Dream

15:30 Téli olimpia - 
Műkorcsolya

16:40 Téli olimpia - 
Műkorcsolya

17:55 Forma-2 - 
Chasing the 
Dream

18:25 Fradi Tv
19:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkő-
zései

22:55 Téli olimpia - 
Műkorcsolya

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:15 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
14:30 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
22:55 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:25 A zöld íjász

Am. akciófilm-sor.
00:30 Szuperzöld
01:05 ÉletmódKalauz
01:40 Cápák között
02:55 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

04:10 Csapdába csalva
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.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A Piramis
21:25 Ninja Warrior

 Hungary
23:10 Magánnyomozók
00:15 Családi Titkok
01:20 Doc Martin

Angol filmsor.
02:20 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:05 Tények Este
03:45 Lokoléo Party – 

Jollyval

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Slovenski Utrinki
07:45 Fajmentők 

akcióban
08:10 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Elveszett festmé-

nyek titkai
14:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
15:00 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:25 Csak színház és 
más semmi
Tévéfilmsor.

21:25 Munkaügyek - 
IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Az iker
Filmvígjáték

23:45 Kenó
23:50 Az ötödik pecsét

Magyar játékfilm
01:40 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
02:25 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

03:15 Magyar gazda
03:40 Kék bolygó

05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:45 Útravaló
10:05 Isten kezében
10:30 Református 

ifjúsági műsor
10:40 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:50 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:05 Mozogj otthon!
11:20 A kertész kutyája

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:20 Család-barát 

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
19:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
20:00 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Keresztesek 

egykor és ma
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul 

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

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019
02:15 A kertész kutyája

Tévéjáték

04:45 Bringasport
05:00 Strandkézilabda
05:15 Labdarúgó 

közvetítés
09:10 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
11:05 Fradi Tv
11:35 Forma-2 - Cha -

sing the Dream
12:05 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkőzései
14:05 Téli olimpia - 

Műkorcsolya
15:55 Téli olimpia - 

Műkorcsolya
17:00 Strandkézilabda
17:20 Pecatúra
17:50 Forma-2 - Cha -

sing the Dream
18:20 Napos Oldal - 

DVTK
19:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
21:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:00 Téli olimpia - 

Műkorcsolya



Szombat Július 4.

Köszöntjük ulrik nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 5.

Köszöntjük Emese, Sarolta nevű olvasóinkat!

Péntek Július 3.

Köszöntjük Kornél, Soma 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 24. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:20 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:15 Doktor Murphy

Am. filmsor.
14:30 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 Jófiúk

Magyar vígjátéksor.
21:55 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

22:55 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:25 Halálos fegyver
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

00:30 Gyilkos lelkek
Am. krimisor.

01:30 Profi a konyhámban
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

03:00 CSI: A 
helyszínelők
Am.-kanadai 
krimisor.

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.
11:25 Mintaapák

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

Angol filmsor.
14:35 A vidéki doktor

Német filmsor.
15:40 Kegyetlen város

Török filmsor.
16:45 Remények földje

Török romantikus 
filmsor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 A Piramis
21:25 Ninja Warrior 

Hungary
23:10 Magánnyomozók
00:15 Családi Titkok
01:20 Doc Martin

Angol filmsor.
02:20 A vidéki doktor

Német filmsor.
03:05 Tények Este
03:45 Lokoléo Party – 

Jollyval

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Fajmentők 

akcióban
08:10 Mozogj otthon!
08:25 Mámoros szerelem

Sp. telenovella
09:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 Tengerek, város-

ok, emberek
14:05 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
19:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:30 Gyilkosságok 
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:10 Róma ege alatt
23:50 Kenó
23:55 Diagnózis

Lengyel tévéfilmsor.
00:40 Hat nővér

Sp. romantikus té-
véfilmsor.

01:30 Rúzs és selyem
02:00 OJD – Irodalom 

és könyv 26 
percben

02:25 Mesterember

05:16 Német nyelvű 
hírek

05:20 Orosz nyelvű 
hírek

05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Kék bolygó
07:00 EtnoKlub
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:45 Útmutató
11:15 Mozogj otthon!
11:30 A zöldköves gyűrű

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

válogatás
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól 

a nóta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Kolozsvári 

operamesék
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
02:15 A zöldköves gyűrű

Tévéfilm

05:00 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

05:25 Forma-1 legen-
dák: Ayrton 
Senna

06:15 Pecatúra
06:45 Forma-2 - Cha -

sing the Dream
07:20 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
09:10 Téli olimpia - 

Műkorcsolya
10:20 Fradi Tv
10:55 Forma-1 - 

szabadedzés 1
12:40 Strandkézilabda
13:00 Napos Oldal - 

DVTK
13:50 Forma-2 - Cha -

sing the Dream
14:00 Forma-3
14:55 Forma-1 - 

szabadedzés 2
16:55 Forma-2
17:35 Boxutca
18:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
19:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:00 Boxutca
23:40 Téli olimpia - 

Műkorcsolya

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

05:10 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

05:35 Pasik!
Magy. vígjátéksor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:40 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

09:10 Teleshop
10:10 ÉletmódKalauz
10:40 Autogram
11:15 Édesítő
11:50 Különben 

dühbe jövök
Am. krimisor.

12:45 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

13:45 Castle
Am. krimisor.

14:50 Castle
Am. krimisor.

15:55 Castle
Am. krimisor.

16:55 Castle
Am. krimisor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Aladdin
Am. animációs ka-
landvígjáték

20:50 Londoni csapás
Am. akcióvígjáték

23:20 Dredd bíró
Am. akciófilm

01:20 Jéghideg otthon
Am.-angol thriller

03:30 Amerika legvic-
cesebb videói
Am. vígjátéksor.

04:30 Csapdába csalva
05:00 Egy rém rendes

család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:00 Trendmánia
10:35 Innovátor
11:05 SzÉpítők
11:40 Poggyász
12:10 EB TV
12:45 Bűvös szakács
13:15 Valami Amerika 2.

Magyar vígjáték
15:50 Columbo

Am. krimi
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:55 A Múmia - A Sár-

kánycsászár sírja
Am.-kínai-német 
kalandfilm

22:10 Die Hard 2. - Még 
drágább az életed
Am. akciófilm

00:45 Elrabolva 2.
Am.-fr. akciófilm

02:30 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:10 Lángoló Chicago
Am. akciófilm-sor.

03:50 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:50 Mozogj otthon!
08:00 Térkép
08:30 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 Nálatok, laknak 

állatok?
Tévéfilmsor.

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Nemzeti kincseink 

a Hungarikumok
13:45 Hölgyek öröme

Angol tévéfilmsor.
14:40 A Durrell család

Angol tévéfilmsor.
15:30 Fügefalevél
17:00 Gasztroangyal

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Az Ezüst-tó kincse

Játékfilm
21:30 A fiam családja

Angol filmdráma
23:25 Kenó
23:30 Csak színház és 

más semmi
Tévéfilmsor.

00:25 Diagnózis
Lengyel tévéfilmsor.

01:10 Hat nővér
Sp. romantikus té-
véfilmsor.

02:05 Hogy volt?!
03:00 A Jászság festő-

je - Gecse Árpád
03:15 Család'20
03:35 Esély

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű

hírek
05:20 Orosz nyelvű 

hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
07:00 Opera Café
07:25 Folkudvar
07:55 Evangélium
09:05 Gasztroangyal
10:00 Rejtélyes 

XX. század
10:30 Öt kontinens
10:55 Mozogj otthon!
11:10 Légy jó 

mindhalálig
Magyar játékfilm

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

lia vetélkedő
14:10 Család-barát 

válogatás 2019
15:10 Mozogj otthon!
15:25 Balatoni nyár
17:25 Családmeséink -

a családi talkshow
18:00 Mit főzzünk ma?
18:10 Mit főzzünk ma?
18:25 Angi jelenti
18:55 Térkép
19:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
22:30 Szőke Duna - Van 

élet a városon túl
23:25 Hagyaték
23:55 MMA portrék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Fügefalevél
03:40 Magyar elsők

05:00 Forma-3
05:35 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
07:30 Forma-2 - Cha -

sing the Dream
08:00 Forma-2
08:35 Szabadidő
09:05 Ute tv
09:30 Boxutca
10:20 Forma-3
11:10 Strandkézilabda
11:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:55 Forma-1 - 

szabadedzés 3
13:05 Forma-1 legen-

dák: Ayrton 
Senna

13:55 Forma-1 legen-
dák: Alain Prost

14:45 Felvezető műsor:
Forma-1

15:00 Forma-1 - 
Időmérő edzés

16:15 Értékelő műsor: 
Forma-1

16:40 Forma-2
18:00 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
20:00 Forma-1 - 

Időmérő edzés
21:25 A labdarúgó vb-k 

legjobb mérkőzései
23:20 Forma-3
00:10 Forma-2

04:00 Star Wars
Am. animációs 
kalandfilmsor.

04:45 Garfield
Am. animációs ka-
landvígjáték-sor.

05:20 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

05:45 Pasik!
Magyar vígjátéksor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:20 Infinity Nado

Kínai animációs 
filmsor.

08:45 Marvel Szuper
hősök - Felturbózva
Am. animációs 
filmsor.

09:15 Teleshop
10:10 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:40 Édes Otthon
11:15 Szuperzöld
11:45 Négy esküvő és 

egy temetés
Am. filmsor.

13:00 A medál hatalma
Am. akciófilm

15:00 Harry Potter és a 
Halál ereklyéi
Am.-angol kaland-
film

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

19:55 Vasököl
Am. akciófilm

22:35 A specialista
Am. akciófilm

00:55 Hurrikán
Am. film

04:35 Mick kell a 
gyereknek!
Am. vígjáték-sor.

05:00 Egy rém rendes 
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes 
család

Am. filmsor.
05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 #KandászMamik 

- Szülőszoba és 
minden, ami 
család

10:55 Több mint 
TestŐr - Best Of 
2020 Nyár

11:30 Super Car
12:00 Életmódi
12:35 OtthonTrend
13:05 Street Racers - 

Formula E ma-
gazin

13:40 Csupasz pisztoly
Am. vígjáték

15:25 James Bond
Am. akciófilm

18:00 Tények
18:50 2012

Am.-kanadai ka-
tasztrófafilm

22:10 Django elszabadul
Am. western

01:50 Kémes hármas
Am. akcióvígjáték

03:20 Víkend
Magyar thriller

04:05 Balatoni nyár
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Kenó
06:40 Mozogj otthon!
06:50 Balatoni nyár
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus krónika
09:05 Így szól az Úr!
09:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű vallás
09:50 Jézus és...
10:00 Új nemzedék
10:25 Vallás és szabadság
10:30 Református 

magazin
11:00 Római katolikus 

szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:40 Nemzeti 
Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez szól 
a nóta

13:20 Lambretta - Egy 
olasz álom tün-
döklése és bukása

14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Mágnás Miska

Magy. filmvígjáték
16:00 Hatoslottó sorsolás
17:05 Mozogj otthon!
17:15 Mozogj otthon!
17:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Egynyári kaland

Tévéfilm
19:45 Katharina meg-

oldja - Az igazi 
"nagyhal"
Romantikus film

21:20 Goretti Szent 
Mária
Olasz életrajzi film

22:55 Kenó
23:05 Halál 

Szarajevóban
Boszniai filmdráma

04:00 Család-barát 
válogatás 2019

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek
05:25 Hagyaték
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:05 Világ
07:30 Multiverzum
08:00 Mesterember
08:30 Noé barátai
09:00 Operatőrmesék
10:10 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:40 Térkép
11:10 Mozogj otthon!
11:25 Daliás idők

Magy. animációs film
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A szövetség - 

Biblia vetélkedő

14:15 Sopi
15:10 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
16:55 Novum
17:25 Családmeséink -

a családi 
talkshow

18:00 Mit főzzünk ma?
18:10 Mit főzzünk ma?
18:25 Divat & dizájn
18:55 Öt kontinens
19:30 Szerelmes földrajz
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 A dalai láma 

menekülése
22:40 Szőke Duna - 

Van élet a vá-
roson túl

23:35 Hagyaték

04:45 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkőzései

06:40 Múlt és Jelen 
egy időben

07:10 Forma-3
07:50 Jövünk!
08:20 Forma-2
09:40 Forma-3
10:30 Szabadidő
11:05 Forma-2
11:50 Ute tv
12:20 Strandkézilabda
12:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:05 Forma-1 - 

Időmérő edzés
14:30 M4 Sport: 

Forma-1
15:10 Forma-1 - 

Nagydíj futam
17:10 M4 Sport: 

Forma-1
17:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
18:00 A labdarúgó vb-k

legjobb mérkő-
zései

20:00 Forma-1 - 
Nagydíj futam

22:10 A labdarúgó vb-k 
legjobb mérkő-
zései
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11 tuti tipp: így szépülj 
citrommal

Valószínűleg szereted a limonádét és a citromos csirkét, de hidd el, 
a bőröd és a hajad még nálad is jobban rajong a citromért – mert 
csodálatos szépítő tulajdonsággal bír. Itt olvashatsz néhányat abból, 
mikre is használhatod ezt a nagyszerű sárga gyümölcsöt.

1. Tisztító hidratáló:
Keverj össze néhány csepp 

kókuszvizet néhány csepp cit-
romlével! A kókusz hidratál-
ja majd a bőröd, a citrom pe-

dig tisztítja és fényessé vará-
zsolja.

2.  Könyök- és 
térdfehérítő:

Ha a könyököd és a térded 
sötétnek látszik, egyszerűen „ra-
dírozd le” azt fél citrommal. Ez 
olyan, mint egy varázslat!

3. Mitesszer kezelésére:
Talán túl szépen hangzik, 

hogy igaz legyen, de mivel a 
citrom antibakteriális tulajdon-
ságú, segíthet az akne kezelésé-
ben. Csak vágj le egy szelet cit-
romot és dörzsöld a levét az arc-

bőrödhöz! Meglátod, a mitesszereid 
azelőtt elhalványulnak, mielőtt egy-
általán észrevennéd őket.

4. Tisztító folyadék:
Keverj össze egy csészében cit-

romlét teafa esszenciális olajjal, va-
lamint körülbelül 170 gramm desz-
tillált vízzel! A kapott folyadékot 
vattával vagy arctisztító kendővel 
az arcre felkenve remekül tisztít-
hatod a problémás bőrt.

5. Fogfehérítő:
Keverj össze szódabikarbónát 

egy citrom levével és használd az 
így kapott elegyet fogtisztítóként! 
Mártsd a keverékbe a fogkeféd és 
dörzsöld át vele a fogaid, majd ala-
posan öblítsd ki a szád!

6. Fekélyes seb gyógyítása:
Kiválóan használhatod a citrom 

esszenciális olaját fekélyes seb 
gyorsabb gyógyítására.

7. Bőrfehérítő:
A citrom C-vitaminban és 

citromsavban igen gazdag gyü-
mölcs, ezért segíthet fehérebbé 
és áttetszőbbé varázsolni a bő-
röd, már kis idővel azt követő-
en, hogy elkezdted használni. A 
C-vitamin csodálatos antioxidáns, 
mely semlegesíti a szabad gyökö-
ket és egyúttal fokozza a kollagén 
termelését – állítja Marin Peredo, 
M.D. bőrgyógyász. Ez azt jelen-
ti, hogy segít elhalványítani az 
öregségi foltokat, valamint a sö-
tét foltokat, vagy a csúnyán nap-
barnított bőrt. Ne felejts el azon-
ban bőrvédő krémet is használni, 
miután citromlével kented be a 
bőröd, mert kimutatott tény, hogy 
a citrusfélék a bőrt még érzéke-
nyebbé teszik az UV sugárzásra.
8. Csillogás megszüntetése:

A citromlével áttörölt arcon 
megszűnik a bőr kellemetlen csil-
logása.

9. Ajakhámlasztó:
Tegyél egy kevés citromlét 

az ajkaidra lefekvés előtt és csak 
reggel mosd le! Ez segít eltávolí-
tani az elhalt bőrsejteket és az el-
száradt bőrt. Ha túlzottan ki van 
repedve a szád bőre, akkor vi-
szont ne próbáld ki ezt a meg-
oldást!

10. Körömerősítő:
Keverj össze olívaolajat egy 

kis citromlével, és ebben áztasd a 
körmöd. A folyadék segít ápolni 
a száraz és töredezésre hajlamos 
körmöket, és eltünteti az esetle-
ges körömsárgaságot is.

11. Hajszín világosító:
Gyakorlatilag festékmentes 

hajszőkítő, világosító a citrom-
lé. Használd, mielőtt napra mész, 
hogy a napsütés felerősítse a ha-
tást! A citromlé szintén segíthet a 
száraz és a korpás fejbőr kezelé-
sében, csak alkalmazd bőséggel.

Mínusz 5 év: tornáztasd az 
arcizmaidat!

Összegyűjtöttünk hét gyakorlatot a szép nyak, a sima arc, a fe-
szes szemkörnyék és a határozott ajakkontúr visszaszerzése, il-
letve megőrzése érdekében.

Próbáld ki, és ismételd napi 
rendszerességgel! Meglátod, 
egy-két hónapon belül minimum 
5 évet letagadhatsz majd.
1. gyakorlat – Szép nyak és 

helyes testtartás
Állj egyenesen, és koncent-

rálj a testtartásodra. Tartsd fino-
man egyensúlyozva a fejed, ah-
hoz hasonlóan, ahogyan a virág 
szára tartja a virágot. A helyes 

testtartás garancia a szép nyak 
megőrzésére.
2. gyakorlat – Hattyú nyak

Állj egyenesen, és nyomd 
előre az alsó állkapcsodat, hogy 
a nyak izmai megfeszüljenek. 
Tartsd ezt a pózt 2-3 másodper-
cig, majd engedd vissza az áll-
kapcsod és lazíts. Ismételd meg 
a gyakorlatot tízszer.

3. gyakorlat – Feszes áll 
és arc

Szorítsd ökölbe a kezed, és 
tedd az állad alá. Enyhén nyisd 
szét a szádat, majd told az alsó 
állkapcsodat lefelé, az öklöd irá-
nyába, amivel ellenállást fejtesz 
ki. Tartsd ezt a pózt 6-10 másod-
percig, majd lazíts. Ez a gyakor-
lat megfeszíti az áll alatti és az 
állkapocs izmokat. Ha ezeket az 
izmokat karbantartod, feszes áll-
ra és arcra tehetsz szert.
4. gyakorlat – Feszes orca

Fújd fel mindkét pofid. Las-

san engedd ki a levegőt, miköz-
ben óvatosan paskolod az arcod 
a tenyereddel.

5. gyakorlat – Felső ajak 
feszesítése

Húzd szélesre az ajkaidat, 
mintha mosolyognál, és nyomd 
őket erősen egymásnak. Érezd 
a nyomást a száj körüli izom-
ban, mely az ajkaid kialakításá-
ban játszik szerepet. Tartsd ezt a 

pózt pár másodpercig, majd la-
zítsd el izmaidat.

6. gyakorlat – Tonizált 
szemkörnyék

Helyezd a mutatóujjadat a 
szemöldök alatt elhelyezkedő 
szemöldökcsontra, a hüvelyk-
ujjadat pedig a szem alá. Nyisd 
tágra a szemed, majd próbáld 
meg becsukni, és pislogni. Min-
den alkalommal, amikor meg-
próbálsz pislogni, érezni fogod 
a szem környéki izmok feszülé-
sét. A gyakorlat végén csukd be 
a szemed, és pihentesd egy kicsit.
7. gyakorlat – Sima homlok

Tedd az ujjaid vízszintesen a 
homlokodra. Emeld meg a szem-
öldököd és a szemhéjakat az ujja-
id tapadását kihasználva. Tartsd 
ezt a pózt 6-10 másodpercig, 
majd engedd el. Érezned kell a 
homlok izmainak feszülését a 
gyakorlat során. Ezután pihen-
tesd a megdolgoztatott területet.

7 sminkes baki, amitől sokkal 
fáradtabbnak tűnhetsz

Egyáltalán nem könnyű frissnek és kipihentnek tűnni reggelente. 
Ha pedig rossz sminket választasz, csak még fáradtabbnak tűn-
hetsz, mint valójában.

Jó hírünk van: el tudod kerül-
ni, hogy úgy nézz ki, mint aki egy 
hete nem aludt egy percet sem. 
Csak annyit kell tenned, hogy el-
kerülöd a következő ordító smink 
hibákat és meglátod, sokkal fris-
sebbnek fogsz tűnni.

1. hiba: Túl egyhangú 
színeket választasz  

Ha kiemeled az arcvonásai-
dat, az segít abban, hogy sokkal 
éberebbnek tűnj. Ahelyett, hogy 
egyszerűen egy színt használsz 
az egész arcodon, játssz a színek-
kel és finoman emeld ki a szem-
öldököd, a szemed, a járomcson-
tod és az ajkaid.
2. hiba: Rossz korrektort 
használnsz a szemed alá

A korrektor, ami túl sötét 
vagy túl világos az arcbőröd szí-
néhez képest, sajnos tuti fárad-
tabb színben tűntet fel. A meg-
oldás: igyekezz jól megvilágí-
tott szobában sminkelni, hogy 
rögtön lásd, mennyire természe-
tes a hatás. Ha pedig új terméket 
tesztelsz, használj kézi tükröt, 
hogy érzékelni tudd a különb-
séget a különböző megvilágítá-
sú szobákban.

3. hiba: Szkippeled a 
szemhéjpúder alapozót
Ez akkor a legveszélyesebb, 

ha sötét szemceruzával húzod ki 
a szemed alatti alsó pillasort. Tu-
dod, az alapozó megakadályoz-
za, hogy a sötét szín szétfoly-

jon vagy elkenődjön, így elkerül-
heted a mosómedve effektust. (Ha 
tutibiztosra szeretnél menni, az alsó 
szempillád alatt csak vízálló szem-
ceruzát használj a kihúzáshoz.)

4. hiba: Túlzásba viszed a 
púderezést

A száraz, vastagon púderezett 
bőr hajlamosabb sokkal öregebb-
nek és fáradtabbnak látszani, mint a 
tiszta és sima bőr. A legjobb, ha nem 
visszed túlzásba a púder-használa-
tot! Részesítsd előnyben a transz-
parens verziót, hogy megszűntesd a 
csillogást, ugyanakkor üdének látsz-
szon a bőröd.

5. hiba: Nem hidratálod a 
bőröd  

Kérlek, kérlek, kérlek, soha ne 

tegyél föl sminket anélkül, hogy 
előtte hidratálóval be ne kennéd 
az arcod. (Piros pont, ha olyat 
használsz, ami tartalmaz SPF-et!) 
Ha ugyanis száraz, szinte pikke-
lyes bőrre viszed fel a makeup-
od, hihetetlenül fáradtnak és nyú-
zottnak fogsz tűnni.

6. hiba: Rossz színű 
szemceruzát alkalmazol  

Ha hideg tónusú a bőröd, 
a bronz vagy arany szemceru-
za sokkal fáradtabbá fog tenni. 
Ha pedig inkább meleg tónusú 
az arcod, akkor az ezüst szem-

ceruza tűntet fel úgy, mintha be-
teg lennél. Kerüld el ezeknek a 
használatát, hogy kipihentebb-
nek látszódj!

7. hiba: Szürke sminket 
használsz

A szürke árnyalatú smink min-
den bőrtípusból kihozza a szürke 
tónusokat, így ennek köszönhető-
en mindenki hihetetlenül fáradt-
nak és sokkal öregebbnek látszik 
a valóságnál. Kerüld ezt a színt, s 
meglátod, mennyivel fiatalosabb-
nak és frissebbnek fogsz látszani! 

3 legjobb otthoni arcpakolás
Az otthon elkészíthető arcpakolások közül mutatjuk a három 
leghatékonyabbat!

1. Banános pakolás
A banán nagyszerűen hidratál, az arcbőr látványra és érzésre is 

puhább.
Tuti recept: pépesíts össze egy közepes méretű, érett banánt, és 

finom mozdulatokkal kend fel az arcodra! 10-20 percig hagyd hatni, 
majd öblítsd le hideg vízzel!

Vedd figyelembe! A legtöbb esetben addig hatékony egy arc-
pakolás, amíg nedves. Ha kiszáradt, jobb, ha lemossuk tiszta 
vízzel.

2. Uborkás pakolás
A vízhiányos bőrre 

nincs is jobb ellenszer, 
mint a hihetetlenül nagy 
víztartalmú kígyóuborka, 
így érdemes kipróbálni ezt 
a könnyedén elkészíthető 
pakolást.

Hozzávalók: 3 evőka-
nál tejszín, fél kígyóuborka

Tuti recept: Reszeld le a kígyóuborkát, és a tejszínnel keverd ösz-
sze! Vidd fel a megtisztított arcbőrre, hagyd fent negyedóráig, majd 
langyos vízzel öblítsd le!

3. Mézes-olajos pakolás
Az olívaolaj tökéletesen táplálja a bőrünket. Mézzel keverve pe-

dig száraz bőr ápolására tökéletes.
Tuti recept: 2 evőkanál olívaolaj és 1 evőkanál méz keverékét vidd 

fel az arcodra, és hagyd 30 percig rajta, majd öblítsd le!
Fontos! Ne gondoljuk azt, hogy minél tovább hagyjuk fent az ar-

cunkon a pakolást, annál kedvezőbb lesz a hatása is: hatóanyagtól és 
összetevőktől függően 15-20 perc elegendő.
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Eljárás indult egy 37 éves munkácsi fér-
fi ellen, akinél fegyvereket találtak, adja 
hírül a pmg.ua.  

Az információk szerint a helyi férfi 
garázsában fegyverarzenálra bukkan-
tak a hatóságok: hét pisztolyra, egy 

Fegyverarzenált találtak egy munkácsi férfinél
puskára, gránátokra és azok tartozé-
kaira. A tárgyi bizonyítékokat a rend-
őrség lefoglalta és szakértői vizsgá-
latra küldte.

Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgá-
latok még tartanak.

Egy técsői járási lakos június 20-án reg-
gel 7 óra 30 perckor értesítette a rend-
őrséget arról, hogy szomszédját holtan 
találta a házban.

Az eset helyszínére kiérkezett rend-
őrök megállapították, hogy Kisuholyka 
(Mala Uholka) községben éjjel 2 óra kö-
rül italozás közben konfliktus alakult ki 
a 68 éves áldozat és egy 23 éves fiatal 
között. Az utóbbi súlyosan bántalmaz-
ta a nyugdíjast: kézzel, lábbal és egy 

23 éves fiatal gyilkolt kegyetlenül
fabottal mért rá ütéseket, amelyek kö-
vetkeztében a nyugdíjas életét vesztet-
te, írja a karpataljalap.net a pmg.ua-ra 
hivatkozva.

Az eset szemtanúja volt a fiú apja is, 
aki próbálta megfékezni őt. A fiú azonban 
nem hallgatott rá, és apját is megsebesítet-
te. A rendőrök rövid időn belül megtalál-
ták az idős férfi halálát okozó 23 éves fi-
atalembert, aki büntetett előéletű. Az ügy-
ben tart a nyomozás.

A szörnyű eset csütörtökön, június 18-
án történt az Ilosvai járás egyik tele-
pülésén.

A 0312.ua híradása szerint dél körül 

Szíven szúrta magát egy férfi
egy 1974-es születésű ilnicai lakos öngyil-
kos lett: szíven szúrta magát egy késsel. 
A rendőrség bűnvádi eljárást indított a 46 
éves férfi öngyilkosságának ténye miatt.

Munkácson egy 17 éves fiú egy magán-
háza udvarára hívta ki a tulajdonost, 
majd fegyverrel fenyegetve autókul-
csot és egy elektromos szerszámot kö-
vetelt tőle. A rendőrök fegyveres táma-
dás miatt eljárást indítottak, olvasható 
a karpatinfo.neten.

Június 17-én az esti órákban a Mun-
kácsi Kerületi Rendőrséghez egy helyi 
lakos fordult, aki támadásról számolt 
be. A feljelentőn a verés nyilvánvaló je-
lei voltak. Kiderült, hogy egy ismeret-

Kiskorú követett el fegyveres támadást 
Munkácson

len fiatalember megtámadta őt és fegy-
verrel fenyegetve autója kulcsait és egy 
szerszámot követelt tőle. Elutasítás után 
a fiú megverte őt és elmenekült a hely-
színről. A nyomozás során a tisztvise-
lők kihallgatták a szomszédokat, meg-
vizsgálták a kültéri kamerák felvételeit, 
s már másnap megállapították, hogy egy 
17 éves fiúról van szó, aki nem dolgozik, 
és nem is tanul.

A kiskorú fiút korábban is felelősség-
re vonták.

Kárpátaljára gyakorlat céljából érkez-
tek a Bohdan Hmelnickij Ukrán Álla-
mi Határőrség Nemzeti Akadémia ka-
détjai.

Első járőrözésük során június 17-én 
a terebesfejérpataki határőrség részlegén 
gyakorlatozó határőrök négy férfit vettek 
észre, akik Romániából Ukrajnába gyalo-
goltak. A határsértők megpróbáltak elme-
nekülni, de a katonáknak figyelmeztető lö-

Négy csempészt fogtak el a gyakorlatozó 
határőrök Kárpátalján

vésekkel sikerült elfogniuk őket. A férfiak 
nem tudtak személyt igazoló okmányokat 
felmutatni, de kiderült, hogy ukrán állam-
polgárok. Az eset vizsgálata során a férfi-
ak bevallották, hogy cigarettát csempész-
tek át a szomszédos országba.

A csempészek további sorsáról a bí-
róság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat Nyugati régiójá-
nak Facebook-oldalán.

A férfi jogosulatlanul megváltoztatta a 
számítógépen feldolgozott információ-
kat, így jogellenesen nagy mennyiségű 
pénzt tulajdonított el a bank ügyfeleitől. 
A férfi tevékenységeit a kiberrendőrség 
munkatársai a Munkácsi Kerületi 
Rendőrség embereivel derítették fel.

Az illetékes hatóságok lelepleztek egy 
kárpátaljai lakost, aki egy zálogházi hite-
lező intézetben szakértőként dolgozott, s 
mintegy 700 000 hrivnyát tulajdonított el 
illegálisan. A rendőrök megállapították, 

700 ezer hrivnyát tulajdonított el egy banki 
alkalmazott Kárpátalján

hogy a férfinak egy számítógépes feldol-
gozó programhoz volt hozzáférése, mely-
ben a gyanúsított információkat változta-
tott meg. A férfi hamis információkat vitt 
be a kölcsön kérelmeiben, így tulajdonította 
el jogellenesen a bank ügyfeleinek pénzét.

A férfi ellen két büntetőeljárást indí-
tottak. A cikkelyek szankciója háromtól 
nyolc évig terjedő szabadságvesztést ír 
elő. Az ügyben még tart a vizsgálat – je-
lentette a Kárpátaljai Megyei Rendőrka-
pitányság sajtóosztálya.

Június 14-én a csapi ukrán-magyar 
ellenőrző ponthoz egy Mercedes 
Sprinter típusú kisbusz érkezett. A 
járművet egy ukrán állampolgár ve-
zette, aki Csehországból Ukrajná-
ba tartott.

A vámellenőrzéshez az ukrán férfi a 
zöld folyosót választotta, amivel megerő-
sítette, hogy nem szállít tilos vagy korlá-
tozott mennyiségű árut.

A jármű és a polgár személyes tárgya-

Több mint 200 kg sebészeti eszközt foglaltak le 
a kárpátaljai vámtisztviselők

inak ellenőrzése során a vámtisztviselők 
4100 darab külföldi gyártmányú sebé-
szeti ollót és szorító eszközt találtak. Az 
áruk a csomagtérben voltak a személyes 
tárgyak között. A termék tömege több 
mint 212 kg.

A jelenlegi törvények szerint a vámo-
sok lefoglalták az árut, az esetről pedig 
jegyzőkönyvet állítottak ki – olvashat-
juk a Kárpátaljai Vámszolgálat hivata-
los Facebook-oldalán.

Néhány sorban
Mint ahogy tavaly, úgy az idén sem sike-
rült a nagy bravúr, a Dinamo Kijev kiejté-
se az Ukrán Kupából a Minaj FC labdarú-
gó-csapata számára.

A mögöttünk maradt héten az Ung-
vár melletti településen került sor a 
Minaj – Dinamo Kijev kupaelődöntőre, 
ahol egyetlen találkozó döntött a finálé-
ba kerülésről.

A továbbjutás sorsa lényegében már az 
első játékrészben eldőlt, mivel a fővárosiak 
dán szerzeménye, Mihnel Duelund előbb a 
9. percben, majd a 39. minutumban is be-
vette Popovics kapus hálóját.

A két gól között a Dinamo büntetőt is 
hibázott, majd a második félidő elején egy 

elsőre megadott, majd a VAR visszaját-
szásnak köszönhetően les címén érvény-
telenített Verbics találatot is annulált a ta-
lálkozón közreműködő Katerina Monzul 
játékvezető.

***
Jelen állás szerint október 8-án rende-
zik Szófiában a Bulgária – Magyaror-
szág labdarúgó Eb-pótselejtezőt. A pár-
harc győztese november 12-én Budapes-
ten találkozik az Izland – Románia talál-
kozó nyertesével.

***
Szeptember 24-én a budapesti Puskás 
Arénában rendezik az európai Szuperkupa 
döntőt, ahol a BL és az Európa Liga győz-
tese mérkőzik meg egymással.

Fennállása 13. bajnoki címét szerezte 
meg a Sahtar Donyeck labdarúgó-csa-
pata. A portugál Luis Castru által irá-
nyított donyecki klub a hétvégén leját-
szott 27. fordulóban biztosította be el-
sőségét, amikor Kijevben 3-2-re nyert 
az FK Olekszandrija ellen. Ez volt a 
Sahtar sorrendben negyedik bajno-
ki aranyérme, 2017 óta kivétel nélkül 
a narancssárga-feketék hódították el a 
bajnoki címet.

Zsinórban negyedszer bajnok a Sahtar
A további érmes helyekért folytatott 

párharcban a Zorja Luhanszk 2-1-re nyert 
a Gyeszna Csernyihiv vendégeként, ami-
vel a bajnoki tabellán utolérte az ugyan-
csak 52 pontos, de egy meccsel keveseb-
bet játszó Dinamo Kijevet. A fővárosiak 
lapzártánk után, hétfő este játsszák majd le 
a Kolosz Kovalivka elleni találkozójukat.

Öt fordulóval a bajnokság befejezése 
előtt a Sahtar 71 ponttal vezeti a tabellát az 
egyformán 52 pontos Dinamo és Zorja előtt.

A Honvéd elleni 2-0-ás győzelemmel be-
biztosította, majd az Újpest elleni der-
bin elért 1-0-ás sikerrel megerősítette 
31. bajnoki címét a Ferencváros labda-
rúgó-csapata.

A bajnokságról 
hátralévő két fordu-
lóban dől el, hogy 
a Kaposvár mellett 
melyik lesz az a má-
sik csapat, amely bú-
csúzik az NB-I-től.  A 
másik kieső a Debre-
cen, Paks, Kisvárda, 
Újpest négyesből ke-
rül majd ki.

Ugyancsak a 32. 
és 33. forduló hi-
vatott dönteni ar-
ról, hogy a jelenleg 

FTC: 31! Megvédték címűket a 
zöld-fehérek!

egyformán 50 ponttal álló Mezőkövesd, 
vagy Puskás Akadémia ér oda a nem-
zetközi kupaszereplés lehetőségét jelen-
tő 3. helyre.

Gyászol a magyar (vízilabda) sport.
Életének 48. évében, sólyos beteg-

ség után elhunyt Benedek Tibor, három-
szoros olimpiai bajnok, Európa- és vi-
lágbajnok, aki szövetségi kapitányként 
2013.-ban vb-címig vezette a magyar 
válogatottat.

Ugyancsak a múlt héten halt meg 
Kárpáti György (1935-2020), szintén 
háromszoros olimpiai bajnok, min-
den idők legfiatalabb olimpiai arany-
érmes vízilabdázó.

Benedek Tibor és Kárpáti György 
emlékére
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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

technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 10 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Minőségi nyílászárók
Műanyag, alumínium 

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

akció
-20 -40 

%!

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

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

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

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

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

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fá-
zisos villany. Ára: 50000 f.e. 
Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett 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 középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Eladó egy 3 szobás csa-
ládi ház Beregszászban a 
Szentföld utcában, garázzsal. 
Irányár: 42000 f.e. Mob.: 
050-1885911. 
Beregszászban a Munkácsi 
u. 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Mob.: 
050-5385374. 
Nagyberegen a Petőfi u. 60. 
szám alatt családi ház eladó 
(3 szoba, előszoba, kony-
ha, fürdőszoba, gáz és az 
udvaron kút). Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
7544644. 

lakás kiadó

Lakás kiadó Beregszász 
központjában. Mob.: 095-
2087515, 050-1977011. 

lakás eladó

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. 

Ház kiadó

Beregszászban kertes csa-
ládi ház eladó vagy ki-
adó, hosszú távra (3 szo-
ba, konyha, 2 fürdőszoba, 
2 WC, folyosó, előszoba). 
Az udvaron nagy garázs, 
térfigyelő kamera és riasz-
tó. A ház nem frontra nyí-
ló, központi fűtéses, össz-
komfortos, újonnan búto-
rozott, elektronikai beren-
dezésekkel ellátva. Mob.: 
+38066-0060133. 

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. 

televízió

Vásárolnék elektronikát: a 
szovjet időből tévéket, rá-
diókat, magnókat és számí-
tógépeket. Mob.: +38050-
8215686. 

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). 

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

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. 
Síremlékek tisztítása, fel-
újítása, sírok ápolása, kar-
bantartása Beregszászban. 
Mob.: 066-5148589. 

Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó he-
t i lapok kézbes í tésére 
Péterfalván, Bökényben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com.

Egyedülálló takarítónőt 
keresek Ausztriába bent-
lakással, hosszútávra. 
Fizetés nettó 700 Euro. 
Mob.: +3620-2708071. 

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. 

Szlovákiába keresünk beta-
nított munkára két fiatalem-
bert. Szállás biztosítva, fize-
tés megegyezés szerint. Tel: 
095-7391445 (csak Viber). 

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. 

Mezőgazdasági eszköz

Tengerivetőgép, váku uomos, 
traktor utánfutó (pricep). 
Mob.: 050-8614374. 
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. 
Mezőgazdasági gépek elő-
adók. K-700 (Kirovec) 1995-
ös évjáratú, jó állapotban el-
adó. Hozzávaló 8 köldö-
kös eke, UDA-4,5-es nehéz 
tárcsa, Quivogne – 6 méte-
res nehéz tárcsa, és Unimat 
– 8,4-es magházkészítő kul-
tivátor. Ár megegyezés sze-
rint. Tel: 050-9667397, 096-
7003545. 
Eladó DON-1500A kombájn 
gabonaasztal, 6 soros Oros 
kukorica adapter szárzúzó-
val, napraforgó lifterekkel. 
Bizon kombájnhoz gabo-
naasztal befogadókamrával 
együtt eladó. Ár megegyezés 
szerint. Tel: 050-9667397, 
096-7003545. 

Piac, élelmiszer

Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 10 kilogramm-
tól házhoz szállítást vál-
lalok Beregszászon belül. 
Termelői áron. Tel.: +38066-
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). 
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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

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

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.

Felhívás
A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács pályázatot 

hirdet „Kárpátalja legvirágosabb vendégháza és legszebb 
konyhakertje” néven a kárpátaljai magyar minősített ven-
dégházak között, melynek célja olyan rendezett környezet 
teremtése, ahonnan a látogatók jó benyomással távoznak.

Az alábbi két kategóriában lehet pályázni:
● Legvirágosabb porta
● Legszebb konyhakert
A pályázaton csak napraforgós minősítéssel rendel-

kező vendégháztulajdonosok vehetnek részt. A pályá-
zathoz jelentkezési lapot kell kitölteni az alább található 
linken, legalább öt fényképet feltöltve a kérdőív végén 
2020. június 30-ig.

A pályázat legeredményesebb résztvevői – kategóri-
ánként az első három helyezett – oklevelet kapnak és tár-
gyi jutalomban részesülnek.

Felhívás a Kárpát-
medencében levő magyar 

középiskolák részére
A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Tár-

sadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-me-
dencében levő magyar középiskolák diákságának a nemze-
ti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében meg-
alapította a Stádium Díjat.

A díj társadalmi fővédnöke Novák Katalin, család- és if-
júságügyért felelős államtitkár, a család részéről felkért fő-
védnök Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája. 
A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diák-
ság szavazata alapján három kategóriában adományozha-
tó azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet 
területén Széchenyi István szellemiségével összefüggés-
be hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelen-
tős eredményt értek el.

A díj adományozására a Kárpát-medencében levő ma-
gyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon, 
hogy minden év januárjától május végéig a díjazottakra 
az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezető-
ségénél írásban jelölteket állíthat. Az iskolák részvételi 
szándékukat (regisztráció) 2020. július 10-ig, majd az írás-
beli jelöléseket legkésőbb 2020. július 31-ig megküldhe-
tik a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.

Arra kérjük tehát a középiskolák tanulóit, hogy arra 
a személyre, akiről úgy gondolják, hogy akár közéle-
ti, akár tudományos, vagy a művészeti munkássága Szé-
chenyi István szelleméhez méltó, s megítélésük alapján a 
Stádium Díjra érdemes lehet, tegyenek írásbeli javaslatot. 
Jelöltté csak az válhat, akire az összesítések alapján leg-
alább 100 diák írásbeli javaslatot tett (kis létszámú is-
kolák esetében lehetőség van az egyedi elbírálásra). 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a diákok elektro-
nikus javaslatainak összesítését tekintjük a javaslattétel 
alapjának, melyet az összesítéssel megbízott diák vagy 
tanár a jelöléshez szükséges űrlap beküldésével az Ala-
pítványhoz eljuttat.

Az érvényes jelöltek listáját – a beérkezett jelölések 
alapján (JELÖLÉS űrlap) – a Gróf Széchenyi Család Ala-
pítvány kuratóriuma az Alapítvány honlapján és Facebook 
oldalán legkésőbb 2020. augusztus 15-én kategóriánként 
közzéteszi. (A jelölésekhez kérjük csatolni a jelölt írásbe-
li bemutatását és fényképét is, amelyeket közzéteszünk.) 
Ezt követően a diákságnak lehetőségé nyílik a jelölteket 
bemutatni és népszerűsíteni, melyhez a Gróf Széchenyi 
Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális 
Hírlap, online felület biztosításával, konferenciák és in-
teraktív játékok szervezésével, publikációk közlésével és 
más hasonló módon segítséget ad.

A díjról a Kárpát-medencében lévő magyar középis-
kolák diáksága szavaz 2020. szeptember 21-től (Széche-
nyi István születésnapjától) 2020. október. 16. 24.00 órá-
ig, oly módon, hogy az közjegyző által is ellenőrizhető. 
Az elektronikus program az Alapítvány honlapján az erre 
a célra kialakított oldalon a szavazás napján megjelenik, 
s a diákok az iskoláknak megküldött regisztrációs tech-
nika segítségével – nevük titokban tarthatóságával – sza-
vazatukat az Alapítvány honlapján keresztül elérhető fe-
lületen a három kategóriában leadhatják.

Az eredmény nyilvánossá tételére 2020. október 18-án, 
a Stádium Díj átadására 2020. november 16-án kerül sor. 
Kérjük az iskolákat, hogy a Stádium Díjjal kap-
csolatos programok minél szélesebb körű megva-
lósulása érdekében jelöljenek ki egy kapcsolattar-
tót, aki a REGISZTRÁCIÓS űrlap elektronikus 
beküldésével jelzi az iskola részvételi szándékát. 
Az Alapítvány minden egyéb ügyben a stadium@
szechenyicsalad.hu levelezési címen elérhető. 
A pályázattal kapcsolatos információkat a www.
szechenyicsalad.hu honlapon megtalálhatják.

REGISZTRÁCIÓS link: https://docs.google.com/…
/1wEgDqK9Gg5XAeQ8xFY0XlG…/viewform…

JELÖLÉS link: https://docs.google.com/…/10C1I_
ElI3GSiGok-SsN7bo…/viewform…

Gróf  Széchenyi  Család  Alapí tvány www.
szechenyicsalad.hu facebook.com/szechenyicsalad

Forrás: Magyarország 
Főkonzulátusa Ungvár facebook-oldal

FELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum felvételt hirdet a 
7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2020/2021-es tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmé-
lyülten, emelt óraszámban tanulhatják, művészeti kép-
zésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói mun-
kákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei ver-
senyeken vehetnek részt. Az érettségizők számára sze-
mélyre szabott tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási 
lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú 
jelentkezésüket.

A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján 
történik, ami a www.nbrl.com.ua címen, a Felvételi, azon 
belül az Online jelentkezési lap menüpont alatt érhető el. 

Az online regisztráción túl a felvételi vizsgára kérjük, 
hozzák magukkal:

– a kiterjesztett lelkészi-hitoktatói ajánlást zárt 
borítékban;

– a keresztlevél vagy a személyi igazolvány máso-
latát – akinek már van; 

– az identifikációs kód másolatát;
– az elmúlt 3 év versenyei során szerzett dobogós 

oklevelek másolatát;
– a felvételi vizsga díját: 100 UAH.
A felvételire való online jelentkezés határideje: 2020. 

június 25.
A felvételi vizsgák időpontja: 2020. június 27., 7.30 óra.

A felvételi vizsgák során kérjük, legyenek tekintettel 
az egészségügyi előírások betartására.

További információkat az intézmény weboldalán, a 
www.nbrl.com.ua internetes címen vagy személyes ér-
deklődés útján az nbrl.kre@gmail.com elektronikus cí-
men kaphatnak.

Szeretettel várja a felvételizőket és kísérőiket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Haszonállat

Eladó százkilós bika-bor-
jú és egy 8 éves fejőstehén, 
napi 25 liter tejet ad. Mob.: 
068-8046789.



www.karpatinfo.net

Kaleidoszkóp2020. 
június 24.14

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!

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

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 ví-
zum) iránti kérelmekben a hiánypótlás és döntés át-
vételére.

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.

Загублене свідоцтво про базову загальну середню 
освіту Б № 375771 видане 9 червня 1989 р. на ім’я Товт 
Тімеа Іванівна, виданий Берегівською середньою 
школою № 5 з поглибленим вивчанням англійської 
мови Закарпатської області вважати недійсним.

2020. augusztus 28-án kerül megvalósításra 
a „Szól a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai 

népzenei és néptánc tehetségkutató 
Kedves érdeklődők!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronaví-
rus következtében kialakult járványhelyzet miatt a „Szól 
a fülemüle!” – VI. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehet-
ségkutató elődöntője, valamint kétnapos edzőtábora el-
maradt. Azonban örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
tehetségkutató 2020. augusztus 28-án 9.00 órai kezdet-
tel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
bázisán megvalósításra kerül!  

A tehetségkutatóra 2020. augusztus 10-ig le-
het jelentkezni 7 és 16 év közötti kárpátaljai tan-
intézményekben tanuló hagyományápoló hangsze-
res szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és 
néptáncegyütteseknek.  A néptáncegyüttesek esetében két 
korcsoportban zajlik majd a megmérettetést: 7-11 éves és 
12-16 éves korosztályban.

Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc 
bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet elek-
tronikus úton.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a je-
lentkező zenei kísérettel szeretne fellépni, abban az eset-
ben hozhatja saját zenekarát, viszont ha hangfelvételt 
használ, azt adathordozón hozza magával a döntő napján. 

Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra 
regisztrálni nem szükséges!

A tehetségkutató megvalósulását támogatja a Magyar 
Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával. A 
program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat 
kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek Nép-
művészeti Egyesület.

Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségen kér-
hetnek: 

e-mail: agora@kmf.uz.ua
tel: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
mobil: +380669189473
Keressenek minket bizalommal!
A felkészüléshez sok sikert kívánunk!

A „Genius” Jótékonysági 
Alapítvány munkatársai, szervezők

A héten az lesz min-
den vágya, hogy se-
gítsen másoknak. Ez 
persze nagyon szép 

dolog, csak arra ügyeljen, 
hogy ne essen túlzásokba és 
tudja elfogadni, ha esetleg 
valaki nem kér a segítségé-
ből. Viszont így lesz lehető-
sége viszonozni azokat a szí-
vességeket, amelyeket Ön 
kapott. Emellett a gyors re-
akcióképessége sokszor men-
ti meg majd Önt a napokban.

Ez a hét érzelmileg in-
tenzív lesz az Ön szá-
mára. Nagy szenve-
délyt fog felmutatni 

mindabban, amit csinál, és a 
siker elkerülhetetlen eredmé-
nyeként kíséri majd, amellett, 
hogy változatos élményekben 
lesz része. Talán mostanáig ha-
logatott egy bizonyos döntést 
vagy problémamegoldását, de 
a napokban annyira dominál-
ni fog, hogy elkerülhetetlenül 
szembe kell néznie vele.

Egész héten elmélke-
dős, filozofikus hangu-
latban lesz. Sokat töp-

reng azon, mihez kellene kez-
denie az életével. Változásokra 
vágyik. Ugyanakkor a héten for-
dulni is fog a kocka és segítsé-
get kaphat! Emellett valaki ma-
gára bíz egy titkot, ami nagy ter-
het jelent Önnek, de nem szabad 
beszélnie róla! Gyakran adód-
nak majd a héten olyan helyze-
tek, amikor azt érezheti, próbá-
ra teszik az erkölcsi értékrendjét.

A héten kerülje a je-
lentősebb kiadáso-
kat. Lehetőség sze-

rint ne a héten akarjon va-
lami nagyobb összegű dol-
got venni, attól pedig pláne 
óvakodjon, hogy kölcsönad-
jon. Viszont valami történhet 
az egyik családtagjával vagy 
valaki közeli ismerősével 
kapcsolatban, ami homályos 
nyugtalanságot okozhat ma-
gában. De nem kell mindjárt 
a legrosszabbra gondolnia!

Szinte folyamatosan 
lesz mit ünnepelnie 
a héten. Egyre csak 

örömteli dolgok történnek 
majd Önnel vagy a szerette-
ivel, amik magát is érinteni 
fogják. Nem kizárt, hogy ha-
marosan esküvőre lesz hiva-
talos! Fogadja el a különbö-
ző meghívásokat, és éljen ki-
csit! Itt az ideje annak, hogy 
őszintén kimutassa érzéseit a 
környezetének, mert ezzel so-
kat javíthatna a kapcsolatain.

Tele van lelkesedés-
sel. Változtatni sze-
retne az életén. Ké-

szen áll arra, hogy elen-
gedje a régit és beeressze 
az újat, és hogy komoly lé-
péseket tegyen vágyai el-
éréséért. Még akár segít-
séget is kaphat mindeh-
hez, amit nem lenne rossz 
elfogadnia. Viszont óvato-
san szelektáljon, ne hoz-
zon meggondolatlan dön-
téseket!

Megérte annyit dol-
goznia egy bizonyos 
projekten, mert végre 
kifizetődő lesz. A ke-

mény munka és az elszántság 
meghozza gyümölcsét. Rá-
adásul kreatív megoldást ta-
lálhat egy olyan problémájá-
ra, ami korábban jelentős fej-
törést okozott. Több tekintet-
ben is azt érezheti a héten, 
hogy sínen van. Visszavehet 
kicsit a tempóból, de még 
nem szabad teljesen leállnia!

Egy bizonyos prob-
léma megoldásához 
a sikeres kulcs egy 
másik személy. Va-

gyis meg kell bíznia valaki-
ben, el kell fogadnia a segít-
ségét. Emellett segít magá-
nak a döntő feladatok elvég-
zésében, amelyek jelentősen 
befolyásolják a jövőjét. Ez 
a hét több tekintetben is ta-
nulságosnak fog bizonyul-
ni és értékes leckéket kaphat 
a sorstól.

Egy idős rokona, is-
merőse, fontos do-
logra mutathat rá 
az életével kapcso-

latban. Érdemes megfo-
gadnia a tanácsát, és akkor 
a dolgok a helyükre fognak 
kerülni. Emellett a napok-
ban egy izgalmas találko-
zásban lesz része, és még 
egy új barátság is kialakul-
hat. De vigyázzon egészsé-
gére, és találjon elég időt a 
pihenésre is!

Sokkal jobban oda 
kellene figyelnie 
arra, mit eszik és 

iszik. Károsíthatja az egész-
ségét olyan ételek túlzott fo-
gyasztása, amelyek irritálják 
a gyomrát. Emellett nem ár-
tana többet mozognia is! Ez 
a hét tökéletes az életmód-
váltáshoz minden téren. Ha 
új frizurára vágyik vagy fel-
újítaná ruhatárát, akkor segít-
séget kaphat hozzá a csilla-
goktól, de az ismerőseitől is.

Minden erőfeszítést 
megtesz egy központi 
kérdés megoldásának 

érdekében, amely jelenleg az 
életében uralkodik. Nagyon 
nagy esély van arra, hogy el 
fog húzódni. Ráadásul a na-
pokban nem várt kiadásokkal 
is kell számolnia, ami kicsit 
beárnyékolja a napjait. Tud-
nia kell azonban, hogy a si-
etés, a kapkodás nem jelent 
megoldást a gondjaira. A tü-
relem itt a kulcs.

A héten meglehető-
sen hangulatingado-
zó lesz. A szokatlan 

viselkedése másokat is ösz-
szezavar. A napokban min-
den helyzetben ragaszkodjon 
az őszinteséghez, mivel ez 
önmagában is segítheti a cé-
lok elérésében. Ugyanakkor 
a héten érdemes kicsit a hát-
térből figyelnie az eseménye-
ket. Egy darabig ne cseleked-
jen, csak figyeljen és tanulsá-
gos élményekben lesz része!

Csetfalván a napokban ünnepelte 70. születésnapját

Panyuscsik Jucika.
Ebből a szép alkalomból köszönti őt Tiszakeresztúrból 

Erzsébet és Sándor.
„Vágyaid, álmaid váljanak valóra, soha ne ér-

jen egy szomorú óra. Az életed legyen egy tündér-
álom, 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.”

Köszönetnyilvánítás
Harangláb közössége köszönetét fejezi ki a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezetnek mindazért a támogatá-
sért, adományért, amelyekkel a községükben élő rászo-
ruló, hátrányos helyzetű családokat és időseket részesí-
tették. Hatalmas segítség ez a kis községben nélkülözés-
ben élők számára. 

Külön köszönettel tartozunk Gál Olga szociális mun-
kás áldozatos munkájáért, aki kis községünkben mindeze-
ket a segélycsomagokat eljuttatja a családoknak. Minden 
rábízott személy sorsát a szívén viseli, gondozza, ápolja, 
meghallgatja, ő mindegyikük, mondhatni édesanyja, aki 
minden helyzetben kitart gyermekei mel-
lett. Hálával tartozunk az Úrnak gondvise-
léséért, hogy ilyen személlyel áldotta meg 
kis falunkat!

Szeretnénk Isten gazdag áldását kérni 
életükre és további munkájukra!
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10 dolog, amit futóként soha ne csinálj Hogyan étkezz, hogy 
jobban tudj aludni?

Mégsem hizlal az éjjeli 
nassolás

Kardió gyakorlatok otthonra

Akár kezdő, akár profi futó vagy, ugyan-
olyan fontos tudni, hogy mit érdemes el-
kerülni az edzések, versenyek vagy éppen 
az étkezések során. A következő 10 tanács 
betartásával okosabban sportolhatsz és 
kisebb lehet az esélye bármiféle vissza-
esésnek.

1. Ne ugord át a bemelegítést!
Nagy a kísértés, főleg, ha kevés időd van. A be-

melegítés kihagyása azonban könnyen sérüléshez ve-
zethet.

2. Ne hagyd figyelmen kívül a fájdalmat!
Finom a határvonal a fáradtság kezelése és a hosszas 

kínok felismerése között. A hirtelen rád törő és gyorsan 
múló fájdalom többnyire nem  utal nagy problémára, de 
hosszan elhúzódó nehézségekkel már érdemes szakem-
bert felkeresni.

3. Ne éheztesd magad futás előtt!
Van, akinek ez nem okoz gondot, de akadnak olya-

nok is, akik könnyebben megéheznek. Az se jó, ha te-
letömöd a hasad, de valami könnyű, tápláló ételt min-
denképp vegyél magadhoz – főleg hosszabb, megterhe-
lőbb futások előtt.

4.  Ne hajtsd túl magad a könnyű 
edzéseken!

A jól felépített edzéstervben biztosan lesznek könnyebb 
napok. Ha ilyenkor túlpörögsz, azzal többet árthatsz, mint 
amennyit használsz.

5. Ne ragaszkodj görcsösen az edzéstervhez!
Igyekezz az elvárásoknak megfelelni, de ne ess túlzá-

sokba! Egy adott napra előírt 10 km-es futás nem biztos, 
hogy az egészségi és családi állapotodat, a hangulatodat 
vagy az időjárást is figyelembe veszi. Változtass okosan!

6. Ne ,,fusd el” az elejét!
A startot követően bárki elkaphat a versenyláz, ám né-

hány túl gyors kilométer az elején bizony sokba kerülhet 
a végén.

7.  Ne akarj minden versenyen egyéni 
csúcsot dönteni!

Kevésbé tapasztalt futóknál gyakrabban fordul elő, idő-
vel persze egyre nehezebbé válik rekordokat dönteni. Jól 
határozd meg a céljaidat! Ha mindig egyéni csúcsot akarsz 
javítani az irreális elvárás, és nem mellékesen szükségte-
len stresszt okozhat.

8. Ne feledkezz meg a pihenésről!
Könnyű elhatározni, de néha nehéz kivitelezni. Heti 

legalább egy szabadnapot iktass be! És éjszakánként pró-
bálj meg minimum nyolc órát aludni!

9. Ne hagyd ki az étkezést!
Könnyen tönkretehetsz egy jó hosszú futást azzal is, 

ha nem pótolod az elveszített kalóriákat. Amint befejezted 
az edzést, 45 percen belül kezdd el a visszatöltést, ideális 
esetben 3:1 arányban szénhidráttal és fehérjével tankolj fel!

10. Ne élj a számok bűvöletében!
Az órádról vagy a telefonodról kapott adatok sokat se-

gíthetnek, de ne vidd túlzásba a számolgatást. Ne idege-
sítsd magad feleslegesen! Ne feledd, a szórakozás miatt is 
döntöttél a sportolás mellett!

Az, hogy mit eszünk, arra is hatással van, 
milyen az alvásunk minősége. Ha rosszul 
alszol, nem tudsz könnyen elaludni, an-
nak lehet az oka az étkezésed is.

Melatoninban gazdag ételek
A zöldségek és gyümölcsök létfontosságú tápanya-

gokat biztosítanak a szervezetünknek – azonban egy kis 
plusz gyümölcsfogyasztás még a jobb alvást is előse-
gíti. Számos gyümölcs, többek között a narancs, a ba-
nán, az ananász, a szőlő, illetve még a paradicsom is 
melatoninban gazdag. A melatonin pedig az alvás-ébren-
lét ciklus szabályozásában kulcsszerepet játszó hormon.

A kutatások szerint a melatonin lerövidítheti az elal-
váshoz szükséges időt, és meghosszabbítja a REM-alvást. 
A már említett gyümölcsökön kívül a cseresznye is remek 
melatonin forrás, de a teljes kiőrlésű gabonák, a zabpehely, a 
diófélék és a magvak is adhatnak egy kis melatonin-löketet.

Túl fűszeres ételeket
Ha a fűszeresebb ételek nagy rajongója vagy, érdemes 

átgondolnod, mikor és milyen gyakran fogyasztasz ezek-
ből, a jobb alvás érdekében. Számos kutatás vizsgálta az al-
vás és a fűszeres ételek kapcsolatát, melyek közül az egyik 
legismertebb egy ausztrál vizsgálat. Ebben a résztvevők 
néhány napig Tabasco szósszal és mustárral készült étele-
ket ettek esténként, majd ezt követően néhány éjszaka úgy 
feküdtek le, hogy nem ettek fűszeres ételeket. Az eredmé-
nyek szerint, amikor fűszeres ételeket fogyasztottak a részt-
vevők, hosszabb ideig tartott, mire el tudtak aludni, és le-
rövidült a mély alvás ideje is. A kutatók szerint a fűszeres 
ételekben előforduló kapszaicin vegyület lehet a fő bűnös.

Koffein és alkohol
A koffein és az alkohol még rosszabb hatással van 

az alvás minőségére, mint a fűszeres ételek. A koffein 
tartalmú italok célja, hogy ébren tartsanak, így érthető, 
hogy nem segítik a jó alvást. Mivel a felezési ideje 6-8 
óra, javasolt a napi utolsó csésze kávét 14 óráig meginni. 
A koffeinhez hasonlóan az alkohol sem tesz jót az alvás 
minőségének: a Pennsylvaniai Egyetem kutatása szerint 
az alkoholfogyasztás összefüggésbe hozható a gyakoribb 
éjszakai ébredésekkel. Az alvás gyakoribb megszakítása 
pedig megnehezíti a REM-fázis elérését.

Magas zsírtartalmú ételek
A magas zsírtartalmú ételek, beleértve a gyorsétter-

mi ételeket és a chipseket is, negatívan hatnak az alvás 
minőségére. Egy tanulmány szerint a nehéz, zsíros éte-
lek ugyanis több alvásidőt eredményezhetnek, de még 
inkább szétaprózódott alvást, így az kevésbé hatékony.

Bár eddig úgy tudtuk, hogy az esti falatozás súlygya-
rapodást okoz, a legújabb kutatások szerint ettől nem 
feltétlenül rakódhatnak ránk pluszkilók.

Dietetikusok és étkezési szakértők sorától hallot-
tuk már, hogy az éjjeli lakmározás káros hatással van az 
egészségünkre és a testtömegünkre. Ezt azzal magyaráz-
ták, hogy a nap végén lelassul az emésztés, a plusz kaló-
riákat pedig nehezen tudjuk elégetni, ami hízáshoz ve-
zethet. A legújabb kutatások viszont azt igazolják, hogy 
a későn elfogyasztott ételek nem hizlalóbbak annál, mint 
amit reggel, vagy a nap folyamán fogyasztunk el.

Ez az állítás merőben megváltoztathatja az étkezési 
szokásainkat, hiszen a professzorok szerint teljesen min-
degy, hogy reggel vagy este fogyasztunk-e el egy 500 ka-
lóriás menüt – a lényeg, hogy energiaraktárainkhoz al-
kalmazkodva étkezzük. Tehát ha este aktívabb vagy az 
átlagnál, bőven belefér egy szénhidrátban gazdag vacso-
ra, ha azonban már korán ágyba bújsz, inkább a reggeli 
órákra tartogasd a több ételt (és finomságot).

A legújabb felfedezés átírja az „este 6 után már ne 
egyél semmit” és a „vacsorázz úgy, mint egy koldus” sza-
bályokat, hiszen az eredmények kimondják, hogy minden 
étrendet az egyén egészségének és életvitelének megfe-
lelően kell kialakítani: nem várható el tehát, hogy az esti 
műszakban dolgozók ne egyenek éjjel semmit, ahogyan 
az éjjeli baglyoknak is megengedett a nassolás.

Ezek után felmerülhet bennük a kérdés: milyen étkezési 
szabályokat kövessünk, ha az egészséges életvitel a cél? A vá-
lasz összetett és minden embernek más diétás praktika válik 
be. Általánosságban azonban elmondható, hogy a sok zöld-
ség és gyümölcs, valamint vízfogyasztás kedvez az egész-
ségnek, ahogyan a változatos (fehérjében, rostban, zsírban, 
szénhidrátban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag) 
étrend is sokat lendíthet a közérzeten és az energiaszinten.

Némi kreativitással és szabad térrel jó kis 
kardió edzést állíthatsz össze otthonra is. 
Nem kell semmilyen felszerelés vagy gép 

ahhoz, hogy alaposan leizzadj. Ezekkel 
az egyszerű, saját testsúlyos gyakorlatok-
kal könnyedén megemelheted 
a pulzusszámodat és több ka-
lóriát égethetsz el. Még akkor 
is, ha odakint éppen zuhog az 
eső…

A kardió edzésnek pörgősnek és kihí-
vást jelentőnek kell lennie. Amikor pihe-
nőt tartasz, akkor a szíved és a tüdőd időt 
kap arra, hogy rendezze a pulzusodat és a 
légzésedet. Szerencsére a saját testsúlyos 
gyakorlatok elég biztonságosak és köny-
nyedén megtanulhatók.

Hogy mire ügyelj? Fontos, hogy ala-
pos bemelegítéssel kezdj, így csökkentsd 
a sérülés veszélyét. Lényeges még az is, 
hogy cipőben végezd a gyakorlatokat. Le-
gyen elég helyed és ne szűk térben kezd el 
a mozgást.

Milyen gyakorlatokat ajánlunk?
1. Magas térdemelés – Állj csípőszélességű terpeszben! 

A térdeidet váltakozva próbáld a mellkasod felé emelni, mi-
közben az ellenkező karral segíted a mozgást. Próbáld meg 

a lábakat minél gyorsabban váltogatni.
2. Hegymászás – Fekvőtámasz tartásból in-

dulj. Dinamikusan, váltogatva húzd fel a térded 
szinte egészen a mellkasodig! A hátad maradjon 
egyenes, a csípőd minél kevésbé forogjon köz-
ben. Lassan kezdj és figyelj a légzésre!

3. Cross Jacks – Csípőszélességű terpeszál-
lásból indulj, a karokat vállmagasságig emeled, a 
tenyerek lefelé fordítva. Kezdj el szökdelni úgy, 
hogy elöl a lábaid és a kezeid is keresztezik egy-
mást, majd ugorj vissza alapállásba!

4. Burpee – Több részből áll a gyakorlat. 
Állásból indulva előbb guggolj le, két kéz-
zel támaszkodj a talajon! Majd ugorj fekvő-
támaszba, vissza guggolásba és végül állj fel! 
Idővel nehezítheted, hogy közben csinálsz egy 
karhajlítást.

5. Lépcsőzés – Ha otthon, vagy a közelben 
van néhány lépcsőfok, akkor ezeket is remekül 
használhatod. Szaladj fel rajtuk, amilyen gyor-

san csak lehet, majd sétálj le! Ismételd addig, amíg túl fá-
radt leszel a folytatáshoz!



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2020. 25. szám meg   -
fej  tése: az álom, lé-
nyege, hogy ha ben-
ne van az ember, ak-
kor mindent elhisz.   

Plusz    egy vicc: – Mert 
ha volna neki két ez-
rese, akkor nem len-
ne itthon. 

Tészta: 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 4 evőkanál finomliszt
Krém: 50 dkg eper, 10 g zselatin, 50 dkg mascarpone, 2 

evőkanál porcukor, 400 ml habtejszín vagy habalap, 150 g fe-
hér csoki

Elkészítése: A sütőt 180 °C-ra előmelegítjük. A 20x30 
cm-es tepsit sütőpapírral kibéleljük vagy vajazzuk és lisztez-
zük. A tojásokat szétválasztjuk. A sárgákat a cukor felével fe-
héredésig keverjük. A fehérjéket a maradék cukorral kemény 
habbá verjük. A sárgákhoz forgatjuk a habot és a lisztet több 
adagban óvatosan. A kész masszát a tepsibe simítjuk és kb. 20 
perc alatt megsütjük, majd kihűtjük. A zselatinhoz por formá-
ban annyi vizet adunk, ami éppen ellepi és hagyjuk, hadd duz-
zadjon meg. Az epret felvágjuk, majd kevés vizet hozzáadva 
(kb. 2 evőkanál) felforraljuk, majd 10 percig főzzük. Ha szük-
séges, adjunk hozzá cukrot. Még forrón összeturmixoljuk. A 
zselatint mikróban kissé felolvasztjuk, majd a forró eperpüré-
hez forgatjuk. Az egészet kihűtjük. A habtejszínt elkezdjük fel-
verni a porcukorral, mikor már majdnem kemény, akkor hoz-
záadjuk a mascarponét, majd az egészet keményre verjük. A 
masszát két részre osztjuk. Arra figyeljünk, hogy az egyik egy 
kicsit több legyen! A fehér masszához, amelyik kevesebb, hoz-
záforgatjuk a kihűlt eperpürét. A maradék fehér krémhez ke-
verjük hozzá az olvasztott fehér csokit!

Fehér csokis epres kocka

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Könyvesboltban.
– Megvan önöknél a VIII. Henrik király élete?
– Sajnos elfogyott.
– És a IV. Henrik?
– Az kapható.
– …

Kétbetűsek: ÁH, ÁN, IÁ, 
KO, NS, ÓD, RA, RL, VÖ, YN.

Hárombetűsek: ALE, 
ARA, AVA, AZT, HIT, KRE, 
TOL.

Négybetűsek: AKÁC, 
AMOR, HAAN, HEKI, 
HÉRA, KSZI, LÁDA, LETT, 
LOLA, LONA, ŐRSI, SÁRA, 
SOKÁ, TERA, TEVE, TIRO, 
TUSA, VOKS.

Ötbetűsek: ABBÓL, AK-
KOR, ALÁÁS, AVERS, DOR-
KA, HATOL, KALIT, KAPÁL, 
KÉREK, KOROM, LATOL, 

LEKAP, PAOLO, RÁDIÓ, 
ROTOR, SÁROZ, STEKK, 
STERC, TERUS, THÉTA.

Hatbetűsek: ADRÉMA, 
AMAZON, AZONOS, BA-
BITS, HORHOS, KET-
TŐT, LOSONC, MBAPPÉ, 
Ó N AT O M ,  R O D O S Z , 
TOLEDO.

Hétbetűsek: ÁRAPÁLY, 
DIADORA, ÖTHATOD, 
PORZSÁK, RENDBEN.

N y o l c b e t ű s e k : 
ANNABELL, CINKELÉS, 
HALETETŐ, IDETETET.

Kilencbetűsek: BRONZ-
KORI, HALSALÁTA, LEPI-
HENÉS, PAVAROTTI.

Tizen egy  b e t ű s ek : 
ITALÁLDOZAT, KALA-
PÁCSHAL, KARBANTAR-
TÓ, NEKITÁMASZT.
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ÁLLÓVÍZ SZERB VÁROS ITTRIUM GYILKOL JÁKOB EGYIK FIA IPSZILON VÉNEBBÉ TESZ FÉL ÁR !

1 E

BELSŐ ELŐJEL !

NEKIKÉSZÜL

☼ A

SZABÓ 
MAGDA-
IDÉZET

HELYSÉG A 
PERECSENYI 

JÁRÁSBAN, MA 
NOVOSZELICA

MÁKSZEM !
FÖLDRÉSZ

2
GYAKORI IGE-

VÉGZŐDÉS
A NÉREIDÁK 

EGYIKE

ZABSZEM !

KERGET

ALAPÍTVÁNYT 
TÁMOGATÓ

BECÉZETT 
JÓZSEF

LANTÁN

GYOMOR 
ÉRZETE

SUGÁR

PELENKA-
MÁRKA

NŐI NÉV

MŰSZÁLFÉLE

KELVIN

SEGÉDTÉTEL

NÉMET JÉG

MAGYAR 
HAGYMA 
JELZŐJE

GYÜMÖLCS-
NEDV

TALÁL

NAPKITÖRÉS

KUTYA

MILLILITER

SZOBABELSŐ !

3
A VÖLGYBE

LITER
TÜNDÉR-
KIRÁLYNŐ

BÓR

IPARI 
ROSTNÖVÉNY

ÉNEKESNŐ 
(JOAN)

ILYEN NÉO AZ 
ASSZIR

EZ A VÁSÁR 
ÓCSKAPIAC

AMERIKAI 
SZÍNÉSZ, ZE-

NÉSZ (JARED)
KALUGA 
FOLYÓJA

KÖNNYCSEPP 
RÉSZE !

NÉMET 
FAGYLALT

ELFOGLAL

IBSEN DRÁMÁJA

ÉNEKLŐ 
SZÓCSKA

FRANCIA ESTE

ADÁSBAN 
VAN !

OSZTRÁK PÁRT

SZOMORÚSÁG

SZIBÉRIAI 
FOLYAM

NITROGÉN

HELYSÉG A 
HUSZTI 

JÁRÁSBAN

FÉLSZ !

SPANYOL 
AUTÓJEL

HÁGÓNAK 
NEVET ADÓ 
HELYSÉG A 

NAGYBEREZNAI 
JÁRÁSBAN

Miért érdemes 
epret enned?

Az eper sokak kedvenc nyári gyümölcse, amely amel-
lett, hogy finom, nagyon egészséges is. Mutatjuk, miért 
érdemes többet enned ebből az ízletes gyümölcsből!

Az eperből 100 gramm 
nagyjából 35 kalóriát tar-
talmaz, és egy csészényi 
adagban megvan a napi mi-
nimum C-vitamin szükség-
letünk több mint 100%-a.

Miért olyan 
egészséges?

Kimutatták, hogy az 
eper fogyasztása az étke-
zés végén elősegíti a vér-
cukor és az inzulin szint-
jének megfelelő szabályo-
zását. Az eperben úgyne-
vezett flavonidok talál-

hatók, melyek segítenek 
csökkenteni az életkor-
hoz kapcsolódó súlygya-
rapodás kockázatát. Ennek 
oka, hogy a flavonoidok 
növelik az izmok glükóz 
felvételét, és/vagy csök-
kentik a zsírszövetek glü-
kóz felvételét.

A bőr és a csontok 
egészségéért

Egy csésze eperben a 
napi mangánszükségletünk 
közel egynegyede található 
meg – ez az ásványi anyag 
segíti elő a kollagén elő-
állítását, illetve a bőr és a 
csontok egészségét.
Fokozza az emésztést

Nagyjából 3 gramm 
rost található egy csésze 
eperben, amely segíti fenn-
tartani a jó emésztést, mert 
támogatja az egészséges 
bélbaktériumokat.

Segíti csökkenteni a 
rákos betegségek 

kockázatát
A bogyós gyümöl -

csök, így az eper is, segí-
tik csökkenteni a dagana-
tos betegségek kockáza-
tát – feltehetőleg segítik 
megállítani a rákos sej-
tek növekedését és ter-
jedését.

A szív egészségéért
Az eper védi a szívet 

azáltal, hogy csökkenti a 
gyulladást a szervezetben, 

fokozza a jó koleszterint, 
véd a rossz koleszterinnel 
szemben, és javítja a ke-
ringést.

Hogy érdemes 
fogyasztani?

Természetesen ön-
magában is érdemes ep-
ret enni, de teheted tur-
mixba is, a reggeli zab-
kásádba, gyümölcssalá-
tába, és számos desszer-
tet feldobhatsz vele. Az 
eperből cukor nélkül ké-
szült szószt vagy dzse-
met is számos ételhez 
használhatod. Vékonyan 
felszeletelve, citrommal 
vagy akár kígyóuborká-
val készíthetsz belőle 
cukormentes, frissítő li-
monádét, míg magas ka-
kaótartalmú étcsokiba 
mártva különleges desz-
szertet.

Olvassa a 
Naplopót!

2020. június 24.

26
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.

Ukrajnában növelik a nyugdíj-
korhatárt

2. old..
A grecska 80 hrivnyába is 
kerülhet

2. old.
Ukravtodor: Ukrajnában nem 
lesznek fizetős utak

2. old.
Az ukrán tisztek számára kötelező 
lesz az angol nyelv ismerete

 3. old.

9 növény, amely jól mutat a 
bejárati ajtó mellett

4. old.

20 ezer hrivnyás bírság a baleset 
után fogyasztott alkoholért

3. old.
Privat24 alkalmazáson keresztül 
is fizethetőek a bírságok

3. old.
Tanácsok a muskátlik 
öntözéséhez

4. old.

6. oldal

10. oldal

Meggyes-tejberizses 
rétes

Meggyes-tejberizses 
rétes
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Mondics MilánMondics Milán

A tökéletes 
habcsók titka

Habcsók készítéshez nem 
mer mindenki hozzálátni, 
ugyanis nem olyan könnyű 
eltalálni az állagát. Most el-
áruljuk, hogyan készíthetsz 
tökéletes habcsókot!

8 sport, ami felpörgeti a fogyást
Ha nemcsak azért spor-
tolsz, hogy növeld az ál-
lóképességed és fittebb le-
gyél, hanem pár kilótól is 
megszabadulnál, bizonyára 
foglalkoztat, hogy melyek a 
leghatékonyabb gyakorla-
tok, amelyek sok kalóriát 
égetnek, és rövid időn belül 
látványos változást hoznak.


