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A Kárpátaljai Református Egyház ünnepi közgyűlésén

V

alljuk be töredelmesen: a XXI. század
technikája elkényelmesít bennünket. Nagyszerű
háztartási gépek – a porszívótól kezdve a mélyhűtőig – tucatjai állnak szolgálatunkban, a számtalan okos
kütyüről nem is szólva. Ez-

zel együtt senkinek nem jutna eszébe, hogy nagyképernyős televízióját, mindentudó fényképezőgépét,
vagy akár az okos telefonját a szervizbe vigye, ha az
amúgy kiválóan működik.
Folytatás a 4. oldalon

Terítéken az oktatás- és
egyészségügy

Ü

nnepi közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület
(KRE). Az alkalomra július 11-én a szigorított
karanténszabályok miatt
nem a templomban, ha-

Részletek a 3. oldalon
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nem a püspöki hivatal udvarán került sor. A hat lelkipásztort – Balázs Antalt,
Bodnár Miklóst, Cserniga
Gyulát, Dénes-Zsukovszky
Elemért, Margitics Jánost
és Szemere Juditot – az elhurcolt lelkészek emlékmű-

ve mellett, az ő helytállásukra figyelve szentelte fel Zán
Fábián Sándor püspök.
A küldötteket és vendégeket Héder János, a KRE
lelkészi főjegyzője köszöntötte. Isten igéjét Zán Fábián Sándor hirdette a Máté

Felemás félidő

Zöldségtermesztés: becsukhatjuk az aranykönyvet

evangéliuma 20. részének 17–19. versei alapján. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a tizenkét tanítványt.
Folytatás az 5. oldalon

F

e l e m á s r a s i k e re dett az idény eddigi része a megye fóliás és szabadföldi zölds é g k e r t é s z e i s z á m ára. Erről győződtünk
meg az Ungvári járásban tett körutunk során. Az elmúlt héten
kisgejőci, tiszaágteleki
és nagydobronyi termelőket látogattunk meg
Molnár Ádámmal, a Pro
Agricultura Carpatika
falugazdászával.
A kívülálló úgy gondolná, hogy a hosszan tartó áprilisi aszály igazából nem jelenthetett gondot a hajtatásban, legfeljebb a növények alá juttatott tápoldat mennyiségét
kellett növelni.
– A problémák nem is
áprilisban jelentkeztek,
hanem májusban, amelynek második fele már
csapadékosra sikeredett.
Folytatás a 6. oldalon
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Híreink

Kuleba: A schengeni övezet határai
biztosan nem nyílnak meg a
közeljövőben az ukránok előtt

A schengeni övezet országai a
közeljövőben biztosan nem nyitják meg a határaikat az ukrán állampolgárok előtt a nem
megnyugtató ukrajnai járvány-

miközben az Európai Unióban ez a
szám 16,3 fő 100 ezer lakosra számítva – mutatott rá.
Kuleba hangsúlyozta, hogy a
schengeni övezetet érintő utazási

helyzet miatt – jelentette ki
Dmitro Kuleba külügyminiszter
a segodnya.ua hírportálon hétfőn
megjelent interjújában.
A külügyi tárcavezető elmondta, hogy Ukrajnában nem megnyugtatóak a koronavírusos esetekre vonatkozó adatok. A legfrissebb információk szerint 100 ezer
lakosra 62 koronavírusos beteg jut,

korlátozások feloldásáról csak azt
követően lehet szó, ha az ukrajnai
mutatók vagy egyenlők lesznek az
EU-s átlaggal, vagy alacsonyabbak.
Ez kulcsfontosságú követelmény –
húzta alá, megjegyezve, hogy az általa említett adatokból ítélve Ukrajna még nagyon messze van az EU-s
követelménytől.

karpat.in.ua

Magyar állampolgárok Magyarországra
történő belépésének szabályai
§ (1) Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar
állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar
állampolgár) személyforgalomban
a) zöld jelzéssel besorolt ország
területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet,
b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton
esik át, amelynek tűrésére köteles.
(2) Ha a magyar állampolgár
esetében az egészségügyi vizsgálat
a fertőzés gyanúját állapítja meg, a
járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban
vagy – ha az nem jelent járványügyi
kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
(3) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
a) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,
b) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.
(4) A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági
házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi.
(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két
alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat
– SARS-CoV-2 teszt – eredményét
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARSCoV-2 koronavírus a szervezetében
a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
(6) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett
személy kérelmére – amennyiben
sárga besorolású ország területéről lépett Magyarország területé-

re – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy
48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris
biológiai vizsgálaton – SARSCoV-2 teszt – vegyen részt.
(7) Amennyiben (6) bekezdés
szerinti esetben az első molekuláris
biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2
teszt – igazolja, hogy a hatósági
házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2
koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására
illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.
(8) A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris
biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2
teszt – lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes
járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el.
(9) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági
házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben piros besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy
48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris
biológiai vizsgálaton – SARSCoV-2 teszt – vegyen részt.
(10) Ha a (9) bekezdés szerint
elkészült, két alkalommal elvégzett,
az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt
– igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Magyar Közlöny

Beutazási korlátozásokról
döntött a magyar kormány

Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter
múlt vasárnap Budapesten.
Magyarországnak meg kell
védenie saját biztonságát, meg
kell akadályoznia azt, hogy a
vírust külföldről be lehessen
hurcolni – mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, Magyarország közös
erőfeszítéssel megnyerte az
első csatát a vírussal szemben,
az életet sikerült május közepe óta több részletben újraindítani. „Hazánk ma egész Európában az egyik legbiztonságosabb ország a járvány szempontjából” – mondta Gulyás
Gergely, hozzátéve, hogy a világban azonban nem mindenhol ennyire sikeres a védekezés, ezért a járvány újra és újra
több helyen fellángol. „Akkor
van esély arra, hogy az életünket korlátozó intézkedések újbóli bevezetését elkerüljük, ha
a vírust sikerül a határokon kívül tartani” – tette hozzá.
A tárcavezető aláhúzta, a
kormánynak továbbra is a magyar emberek egészsége, élete
és biztonsága a legfontosabb,
ezért mindent megtesz, hogy
megakadályozza a vírus vis�szatérését. A kormány az operatív törzs javaslatára ezért arról döntött, hogy a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három – vörös, sárga
és zöld – kategóriába sorolja az
államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők
határátlépését – fejtette ki Gulyás Gergely.
A kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzöttségi adatokat az országhatárokon
kívül is, és a környező országokból, valamint az egész világból aggasztó jeleket tapasztaltak
– mondta. Hozzátette: Magyarországon az aktív fertőzöttek száma
csökkent és a további csökkenést
szeretnék garantálni.
A miniszter szerint ellentmondásosnak tűnik, de igaz, hogy minél jobban tudjuk őrizni a határainkat, kontrollálni, korlátozni az
országba való belépést, annál jobban meg tudjuk őrizni a biztonságos és szabad élet feltételeit Magyarországon. A rendszerváltást
megelőzően évtizedekig éltünk
úgy, hogy a szigorú határellenőrzés, a külföldre vagy külföldről
Magyarországra történő beutazás korlátozása egyet jelentett az
ország rabságával, most viszont

fordított a helyzet, a korlátozó intézkedések a szabadság megóvását,
biztonságunk megőrzését szolgálják – fogalmazott.
Közölte: további hazai korlátozó szabályok bevezetését a kormány nem tartotta indokoltnak,
mivel a fertőzések száma csökken Magyarországon, ugyanakkor
a kedvező folyamat fenntartása a
határellenőrzés szigorításával biztosítható. Ismertette: a zöld kategória esetében a fertőzöttség és a kockázat is alacsony, a belépés vállalható. A sárga kategóriába azok az
országok tartoznak, ahol kevésbé

súlyos a helyzet, a vörösbe pedig
azok, ahol súlyos.
Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve
a nem magyarokra. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be.
Sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14
napos karanténba kell vonulnia.
Ez alól kivételt az jelent, ha a
megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű
országból érkező magyar állampolgár az első koronavírus-tesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.
Nem magyar állampolgárok
esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel
léphetnek be, mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból
történő belépésre viszont nincs lehetőség – mondta.
A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá a hivatalos út
is, ugyanakkor az egészségügyi
vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerülhet – ismertette a
miniszter. Hozzátette: ahogy korábban is, a házi karantén sza-

bálya alól különös méltánylást érdemlő esetben a rendőrség adhat, a kérelmet angol
vagy magyar nyelven kell kérelmezni.
Az országok besorolásával
kapcsolatban rögzítette: a kormány újra és újra felül fogja
vizsgálni az országok listáját a
szerdánként, és ha szükséges,
akkor a sárga vagy a vörös kategóriába tartozó országok száma bővülhet. Ha valahol drámaian romlik a helyzet, azonnal intézkednek. Az európai
uniós tagállamoknál különös figyelmet fordítottak arra, hogy
amennyiben lehet, a mozgás
szabadságát biztosítsák – szögezte le Gulyás Gergely. Sárga
kategóriába tartozik ma a tagállamok közül Bulgária, Portugália, Románia és Svédor-

szág, továbbá az unión kívüli országok közül az Egyesült
Királyság, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína és
az Egyesült Államok.
Vörös kategóriába tartozik az európai országok közül
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-Macedónia, továbbá Moldova, Montenegro és a
környező országok közül egyedüliként Ukrajna, valamint az
említett kivételekkel az ázsiai,
az afrikai és a dél-amerikai országok is.
Horvátországban a fertőzöttek száma alacsony a növekedés
ellenére is, ezért egyelőre a zöld
kategóriában van – mondta.
A vizsgálatok költségeit augusztus 1-jéig vállalja a kormány, ezt követően azonban
mindenkinek magának kell viselnie a tesztelés költségét, ha
sárga vagy vörös jelzésű országból hazatérve nem kíván 14 napos hatósági házi karanténba kerülni – mondta.
Az MTI kérdésére elmondta: szerdától lépnek hatályba
az utazási korlátozó intézkedések. Megerősítette, azok is
számíthatnak az új intézkedésekre, akik Görögországból
közúton, Szerbián keresztül
térnek haza.
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A nyugalmazott bírák kapják a legmagasabb
nyugdíjat Ukrajnában

Ukrajnában a nyugalmazott
bírák kapják a legmagasabb
nyugdíjat, amely 15-szörösen
haladja meg a nyugellátmány
átlagösszegét – tájékoztatott
honlapján az Állami Nyugdíjalap (PFU).
A közlés szerint Ukrajnában
a 2020. július 1-i állapotoknak
megfelelően 11 241 834 fő jogosult nyugdíjra. Az átlagnyugdíj összege 3 394 hrivnya, miközben a nyugalmazott bírák 51
ezer hrivnya ellátmányban részesülnek.

A PFU adataiból kiderül, hogy
öregségi nyugdíjat 8 449 123 fő
kap, a nyugellátmányuk átlagös�szege 3 414 hrivnya. A rokkantnyugdíjasok száma 1 426 038,
átlagellátmányuk 2 641 hrivnyát
tesz ki. A családfő elvesztése után
járó ellátmányt 517 967 személy
kap, átlagosan 3 ezer hrivnyát.
Szolgálati idő utáni nyugdíjban
217 967-en részesülnek 3 060
hrivnya átlagösszegben. Szociális nyugdíj 75 291 főnek jár,
átlagosan 1 730 hrivnya. Életfogytig járó nyugdíjat 3 425 bíró

kap, ellátmányuk átlagösszege
51 172 hrivnya. A nyugdíjas katonatisztek száma 552 026, a
nyugdíjuk átlagösszege 5 454
hrivnya.
A 2020. július 1-i állapotok szerint 10 ezer hrivnyát
meghaladó nyugdíjat 332 588
ukrán állampolgár kapott,
ami a nyugdíjasok 2,9%-a.
A 2020-as év elejétől az átlagnyugdíj összege 310,56
hrivnyával, azaz 10,1%-kal
nőtt.
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Közélet
Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

Terítéken az oktatás- és
egészségügy

Ismét meglehetősen ,,karcsú” részvétel mellett tartotta meg soron
következő, 28. plenáris ülését a VII. összehívású Beregszászi Járási Tanács képviselői testülete, hiszen a 34 képviselőből ezúttal
mindössze 22 tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a járás mindennapjait befolyásoló kérdések megvitatásában.
Első napirendi pontként Sin
József, a járási tanács elnöke
tartott beszámolót az általa vezetett döntéshozói testületnek a

viszonylatban a Beregszászi járásban sikerült leginkább féken tartani
a betegség elterjedését. Mindeközben zajlik és tovább folytatódik az

mögöttünk hagyott, valamivel
több, mint egyéves időszakának
munkájáról.
Mint beszámolójában elmondta, meglehetősen nehéz
időszakon vagyunk túl, hiszen
az elmúlt évben lezajló ukrán elnökválasztás, majd a parlamenti
választások folyamatai sem hozták meg azokat a remélt változásokat, amelyekben joggal bíztak
azok az emberek, akik a döntéshozás felelősségével ruházták fel az érdekelteket. A tavalyi
év után idén a március óta tartó
koronavírus-járvány nehezítette
meg az emberek mindennapjait,
és az elmúlt, mintegy 4 hónapnyi
időszakban a Beregszászi Járási
Tanács időben meghozott és foganatosított intézkedései is hozzájárultak ahhoz, hogy megyei

oktatásban és az egészségügyben
bevezetésre kerülő reformok folyamata, amelyek persze nem mennek
zökkenőmentesen.
Sin József beszámolt arról,
hogy azért nagyon sok pozitív hozadéka volt a reformoknak, a járás egészségügyi intézményei például 18 szolgálati személygépkocsival gazdagodtak – soha ilyen
mértékű fejlesztés nem volt még
az egészségügyben –, Dédában és
Szvobodán új családorvosi rendelőt adtak át, Badalóban pedig most
zajlik annak az építése.
Ami az oktatást illeti, első lépésben az úgynevezett bázisiskolák kijelölése zajlik, amelyek közül a Kaszonyi Arany János Líceum és a Nagyberegi Középiskolában is komoly fejlesztések történtek az elmúlt időszakban.

A beszámolóban szó volt még
a járási tanácson belül működő
bizottságok munkájáról, a községi tanácsokkal való kapcsolattartásról, és egy sor fontos kérdésről is.
A beszámolót követően Kovács Zoltán, az Egységes Centrum pártszövetség frakcióvezetője illette éles kritikával a járási tanács elmúlt évi munkáját,
mint mondta, megítélése szerint
nem történt előrelépés azokban
a fontos kérdésekben, amelyek
a járás mindennapjait érdemben
meghatározzák. Példaként a Beregszászt elkerülő útnak, illetve a
Jánosi Szemétfeldolgozó Üzemnek az esetét hozta fel, ahol nem
történt előrelépés az elmúlt időszakban. A képviselő éppen ezért
elégtelenre értékelte a járás döntéshozó testületének munkáját.
A KMKSZ és az UMDSZ
frakciójának részéről, annak vezetői, Vass Ottó és Bíró Tibor
fejtették ki véleményüket a beszámoló kapcsán, mint elmondták, nagyon sok kérdésben a járási tanács kompetenciáját meghaladják azok az intézkedések,
amelyek a pozitív változásokat
előidézhetnék. Mindketten megjegyezték ugyanakkor, hogy éppen egy olyan frakció vezetője
kéri számon a fejlődést, amelynek képviselői az elmúlt több
mint egyéves időszakban alig látogatták a bizottsági- és tanácsüléseket, és a mostani fórumon
is nyolc tagjukból mindössze hárman vannak jelen…
Mint kiderült, most is csak
ideig-óráig…, hiszen a hozzászólásokat követően, az Egységes Centrum frakciójának három
jelenlévő tagja – Kovács Zoltán,
Román Erika és Mohacsek Natália – a napirendi pont elfogadása előtt tüntetőleg kivonult a teremből… Így aztán 19 igen szavazattal került elfogadásra a beszámoló.
A további napirendi pontok
érintették az egészség- és oktatásügyet, az áldatlan állapotban lévő
járási úthálózat várható fejlesztéseit, valamint a járás költségvetésébe eszközölt változtatásokat.

(jakab)

Áder János az ukrán és a román elnökhöz
fordult a folyószennyezések miatt

Levélben fordult Áder János államfő Volodimir Zelenszkij ukrán,
valamint Klaus Johannis román elnökhöz a Tiszán és a Szamoson
át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék miatt. Áder
János azt kérte a keleti szomszédos országok államfőitől, vessék
latba befolyásukat a szennyezés megállítása érdekében.
A levelekben – amelyek felkerültek a Köztársasági Elnöki
Hivatal honlapjára – az szerepel: az elmúlt időszak áradásai
az ígéretek ellenére ismét nagy
mennyiségű műanyag palackot
és más hulladékot sodortak át
Magyarországra, amely jelenleg
járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van és visszataszító is.
Az államfő mindkét elnöknek címezve megjegyezte: a
magyar kormány több alkalommal kérte már a szomszédos országok hatóságainak segítségét,
de azt részükről az együttműködés hangoztatásán túl kevés érdemi intézkedés és még kevesebb javulás követte. Ahogy arra
Áder János rámutat: a szennyezés legfőbb oka, hogy a lakosság a folyók árterébe rakja le a
hulladékát.

A levelekből az is kiderül, hogy
a Tiszán idén eddig 2258 köbméternyi szilárd hulladék érkezett és június 13. óta 938 köbméter vegyes

uszadékot szedtek ki, míg a Szamosból 846 köbméter vegyes uszadékot, a hulladékmentesítést pedig
már a gépek sem bírják.

„Kiábrándítónak tartom,
hogy a Tisza hulladékkal való
szennyezése a sokszori fogadkozás ellenére sem hagyott alább, és
immár tartós fenyegetést jelent a
folyó törékeny ökoszisztémájára” – fogalmazott Áder János, aki
a jelenségről azt írta: az nem méltó az európai normákhoz.
Az államfő az ukrán elnököt

arra is emlékeztette, hogy a problémára egyszer már felhívta a figyelmét tavaly.
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Hogyan fognak tanulni gyermekeink az
iskolákban szeptember 1-től?

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter egy eligazításon elmondta, hogy az új tanév kezdetével kapcsolatos ajánlások legkésőbb tíz napon belül elkészülnek.
„Az oktatási és tudományos
minisztériummal közösen dolgozzuk ki a megfelelő szabályokat és
algoritmusokat. Egy héten, maximum tíz napon belül tájékoztatást
adunk arról, hogy milyen feltételek mellett és hogyan fognak gyermekeink tanulni a következő tanévben” – mondta az Egészségügyi
Minisztérium vezetője. Hozzátette,
hogy előírják mind a távoktatásra,
mind a hagyományosra, valamint a
két tanulási forma kombinációjára
vonatkozó feltételeket is. Szerhij
Skarlet ideiglenesen kinevezett oktatási és tudományos miniszter kijelentette, hogy a minisztérium az új
tanév kezdetére több verziót készít
elő. Ezt a múlt héten az LB.ua-nak
adott interjújában mondta el.
„Fogalmam sincs, hogyan lehet az első osztályos gyermekeket
távoktatásban tanítani. Lehetséges,
hogy ha romlik a helyzet, akkor ismét távoktatás lesz. Az első osztályosoknak szocializálódniuk kell.
Alternatív megoldásokat dolgozunk
ki. Lehet, hogy vegyes formájú lesz
az iskolai látogatás – részben offline,
részben online. Lehetséges, hogy a
gyerekek felváltva, délelőtti és délutáni műszakokban tanulnak majd.
Nemcsak a higiéniai feltételek, ha-

az országokban az oktatási intézmények megnyitása fokozatosan
történt, és a gyermekek életkorától
függött. Először a kisiskolások számára nyitották meg az oktatási intézményeket. A fő tényező, amely
ezt meghatározta, az a rendelkezésre álló bizonyíték volt, hogy a gyermekek csekély szerepet játszanak a
SARS-CoV-2 vírus terjedésében.
Mindkét országban számos intézkedést megtettek a vírus terjedésének megakadályozására. Ezek
magukban foglalták a reggeli találkozások és a tízórai cseréjének tilalmát, valamint új, megelőző intézkedéseket vezettek be, például
a délelőtti és délutáni műszak bevezetése, az intenzív takarítás és
fertőtlenítés, valamint a kézmosás
gyakorlata.
Dániában, ahol az osztályban
átlagosan 20 tanuló van, az osztályokat két vagy három kisebb csoportra osztották, és ahol lehetséges, az órákat a szabadban tartották
meg. Néhány parkot reggeltől délig erre a célra tartottak fenn, valamint konferencia-központokat, múzeumokat és könyvtárakat. A tanulók kisebb csoportokra való felosztásának hátrányai is voltak, többek
között, hogy ez meghosszabbította
a tanárok munkaidejét és munkaerőhiányhoz vezetett.
Bevezetésre került a fizikai távolságtartás gyakorlása is – az asztalokat 2 méterre egymástól helyez-

nem az oktatás feltételeit is ki kell
dolgozni ahhoz, hogy a gyermekek szocializálódjanak” – mondta
Szerhij Skarlet. Elmondása szerint
csak a távoktatás a tanulók „társadalmi elárvulásához” vezethet.
Vi k t o r L j a s k o o r s z á g o s
tisztifőorvos a napokban a BBC
News Ukraine-nak adott interjújában azt mondta, hogy szeptember
1-jétől a gyermekek egyes tantárgyakat távoktatásban, a többit hagyományos formában tanulhatják.
„Szükséges lehet korlátozni a gyermekek egyidejű jelenlétét az osztályban. Olyan lehetőségeken dolgozunk, mint például hogy a matematikát az osztályteremben tanulják, a történelmet pedig távoktatásban. Vagy műszakokban. Azt hiszem, kidolgozzuk ezeket a modelleket. Szinte lehetetlen előre megjósolni a szeptemberi járványügyi
helyzetet. Felkészülünk a legros�szabb forgatókönyvre, a távoktatásra, a köztes lehetőségekre és a
gyermekek teljes visszatérésére az
iskolába” – mondta Viktor Ljasko.
Vannak olyan országok, ahol a
gyerekek már visszatértek az iskolába. Például Dániában és Finnországban még a tavasz végén. Ezért
figyelembe kell venni tapasztalataikat. Az iskolák megnyitását ezekben az országokban az a tény motiválta, hogy az oktatáshoz való jog
meghaladja az iskolába való vis�szatérés egészségügyi kockázatait. A kormányok arra a tényre összpontosítottak, hogy az oktatási folyamattól való elszakadás rendkívül
negatív következményekkel járhat a
tanulók (akik között sok a migráns)
egyre növekvő egyenlőtlensége
szempontjából. Tehát úgy döntöttek, hogy mindent megtesznek ennek elkerülése érdekében. Ezekben

ték el, a tanulóknak legalább kétóránként kezet kell mosniuk, az oktatáshoz használt eszközöket naponta kétszer fertőtlenítették. Egyes iskolákban pót WC-t és mosdókat
helyeztek el. Hogy lecsökkentsék a
fertőzés kockázatát, sok iskolában
csökkentették az óraszámot, vagy
néhány napra bezárták. A szülőket
nem engedték be az iskola épületébe, külön bejáraton kellett közlekedniük. Ezenkívül az oktatási folyamatban bevezették azt a szabályt,
miszerint minden olyan gyermek
vagy szülő, akinél a betegség még
enyhe tüneteit észlelik, nem mehetnek iskolába. A veszélyeztetett csoportba tartozó gyermekeket, szülőket és tanárokat felkérték, hogy maradjanak otthon. A dán kormány felkérte a családokat, hogy hagyják otthon gyermekeiket, ha legalább egy
szülő pillanatnyilag nem dolgozik.
Új kommunikációs csatornákat hoztak létre a helyzet gyors nyomon követése érdekében. Dániában forródrótot hoztak létre az iskolák számára az új szabályok megismertetésére. Az iskolába való visszatérést
nem kényszerítették. A szülők dönthették el, mikor térjen vissza a gyermek az offline oktatásra.
Míg egyes kormányoknak a
világjárvány időszakában sikerült
megtalálni a kiutat, sőt folytathatták a képzést, addig mások csak a
felkészülést kezdték meg. Ukrajnában továbbra is késik ez a döntés.
Ahelyett, hogy végül is eldöntenék
és elkezdenék az előkészületeket,
a gyermekeket, a szülőket, a tanárokat és mindenkit, aki az oktatási
folyamatban részt vesz, bizonytalanságban tartják. Ez időpazarlás,
amelyet fel lehetett volna használni az előkészítésre.
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Tükör
Most időszerű: gázkazánok karbantartása

Tarts meg a Te házadban!

„Egy dolgot kérek az Úrtól,
azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos
az Úr, és gyönyörködhessem
templomában.” (Zsolt 27, 4)
Gyermekkori kedvenc meséink közé tartoznak a három kívánság típusú mesék, amelyekben a
jó tündér teljesíti a lehetetlennek
tűnő kéréseket is. Vajon felnőttkori kéréseink teljesülnek-e? Kihez
kell fordulnunk ez „ügyben”, tudván, hogy jó tündér nincs?
A 27. zsoltárt 1970-ben szülési vajúdás közben olvastam és
mondtam az Úrnak mint imát,
mint esedezést. Élesen emlékszem, mit kértem akkor az Úrtól (veszélyeztetett terhességem
volt, nem volt biztos a baba élete):
„Uram, ha lehet, add, hogy egészséges gyermekem szülessen. Nem
azt kérem, hogy szép legyen, és
azt sem kérem, hogy tehetséges,
okos legyen. Csak azt kérem, ha
megszületik és majd felnő, szeressen Téged, a szíve a Tied legyen. Legyen a Te szolgád. Ó,
kösd a szívét, lelkét a Te házadhoz! Ámen.”
Megszületett, kisleány lett.
Szép, egészséges, okos gyermek – Anna Boglárka. Sok örömünk volt e kislányban; a legnagyobb örömet az jelentette, amikor 10 éves korában meghallotta
Jézus hívását: döntött és szívébe
hívta az Úr Jézust.
Mit kérek most az Úrtól?
Őrizz meg, Uram, tarts meg a Te
házadban!
Gyakran rettegtem a bukástól,
a kárhozattól, de sem az ifjúkori
vágyak, sem az öregkori megfá-

radás nem tudott elszakítani az
Úrtól. Hála Neki érte.
De ez nem az én érdemem.
Nekem számtalanszor kellett
megállnom sírva és szégyenkezve a kereszt alatt. Számtalanszor
kértem: „Bocsáss meg nekem,
Uram!” És Ő megbocsátott, és
felemelt, és megőrzött.
Több mint 60 éve már, hogy
az Úr gyermeke vagyok, de még
mindig nem ismerem eléggé az
Ő szépségét, jóságát, kegyelmét.
Naponta felfedezem, hogy milyen csodálatos nagy az Ő szeretete, jósága, milyen szép az Ő
munkája, amit emberek életében
végez. Csodálom Isten türelmét,
kegyelmét, nagyságát. Egyre fényesebben látom ragyogni életemben az Ő megtartó, gondviselő jóságát. Emlékszik ígéreteire, és beteljesíti azokat. Most is
azt kérem, amit kislány korom
óta kérek: „Tarts meg, őrizz meg
engem, el ne szakítson se szenvedés, se öröm, se félelem, sem
semmi Tőled, Uram!” Szeretnék
örökös lakosa lenni az Ő men�nyei házának.
Kedves Olvasóm, kérj te is
bátran, mert Ő teljesíti! De ne felejtsd, hogy semmi sem oly szép
és csodálatos, mint Őbenne gyönyörködni, az Ő házában lakni.
Köszönöm, Uram, hogy megőrizted és megtartottad életemet, és csodálhatom szépségedet, jóságodat. Őrizz meg, hogy
a szívem hűséges maradjon Hozzád végig, az utolsó dobbanásáig! Ámen.
(Morzsák 2.)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Bemutatjuk Jakab Tamást

„Igaz legyen, amit csinálok”

A színjátszás forradalmasította a történetek elmesélésének módját.
A 20. században megbecsült művészeti ág lett. Az emberek, akik nem
dolgoznak színházi közegben, gyakran mondhatják, hogy a színészet nem is igazi munka, inkább egy hobbi. Azonban a színház egy
varázslatos hely, ahol bármi megtörténhet.
A színjátszás egy olyan terület, ahol az önkifejezés kerül előtérbe. Megmutathatjuk magunkat, tehetségünket a nagyközönségnek. Ezen a területen helytállni pedig nem kis feladat egy útját
kereső, önmagát felfedezni kívánó kárpátaljai magyar fiatal számára. A badalói születésű Jakab
Tamást is magával ragadta a színpad varázsa. Előbb a Beregszászi
Illyés Gyula Nemzeti Színháznál
bontogatta szárnyait, majd a budapesti Keleti István Művészeti
Iskola diákjaként igyekezett elsajátítani a színészet csínját-bínját,
most pedig felvételt nyert a Kaposvári Egyetem művészeti karára. Ismerjük meg őt!
– Mit lehet tudni Jakab Tamásról?
– Én egy falusi emberke vagyok. Badalóban nőttem fel szüleimmel, nagyszüleimmel és a nővéremmel. Azt gondolom, hogy
egy pont megfelelő időben születtem, amikor még a technika
nem úgy volt része az életünknek,
mint most, ezért kialakult bennem
egy egészséges kreativitás és fantázia, ami nagyon fontos, hogy az
legyek, aki ma vagyok. Általános
iskoláimat ukrán nyelven végeztem, majd magyar nyelven foly-

tattam tovább a tanulmányaimat.
Először nehéz volt a váltás, de később felismertem, hogy mi mindenre vagyok képes, megnyílt előttem
a világ. Ekkor találtam egy fontos
barátot is, az irodalmat.
– Mit szeret olvasni?
– Korábban a kortárs műveket
kedveltem nagyon, azok álltak közelebb hozzám, de emellett sok műfajjal ismerkedem. Nagyon szeretem azokat az írásokat, amelyek tele
vannak kimondatlan gondolatokkal,
és ettől válnak személyessé.
– Hogyan alakult ki a színészet
iránti szeretete?
– Valamiért minden színészettel foglalkozni akaró fiatal életében fontos szerepet játszik a magyartanára, ezért is van nagy felelősségük a tanárainknak. Azt hiszem, velem is ez történt. Érettségi
után volt egy „oké, tök jó, leérettségiztem, de most mi lesz?” érzésem,
és ezzel szerintem nem csak én voltam egyedül. Ott állunk 16-17 évesen, tele bizonytalansággal, és azt
hiszem, ilyenkor nem is lehet még
jól dönteni. Én is kapkodtam, elmentem egy egyetemre egy olyan
szakot tanulni, ami valójában nem is
érdekelt. És ez talán rendben is van
addig, amíg rá nem döbbenünk arra,
hogy mit szeretnénk valójában. Ne-

Hőcserélő – a leggyengébb
láncszem
Elejét lásd az 1. oldalon

Ám mint az alábbiakban látni fogják, a gázkazánok esete
egészen más. Mert mind az álló
gázkazánok, mind az egyre népszerűbb falikazánok rendszeres karbantartást igényelnek. A
szakemberek azt tanácsolják,
hogy átlagos igénybevétel esetén
minderre kétévente kerítsünk
sort. Az is kézenfekvő, hogy ezt
a munkát, amelyik fél napig is
eltarthat, a fűtési idényen kívüli
időszakban, tehát nyáron végeztessük el a szakemberrel.
– Miért is van erre szükség? – kérdeztük Tóth Sándor
fűtéstechnikustól.
– Legfőképpen azért, hogy kazánunk legkényesebb, ahogy ma
mondják, legnagyobb kitettségű
részének, a hőcserélő(k)nek a
tisztítását elvégezzük, belsejükből a különböző lerakódásokat
eltávolítsuk.
– Ha jól értem, annak a radiátorszerű alkatrésznek a tisztításáról van szó, amelyben a
rendszerben keringő víz melegítése történik.
– Ez pontosan így van. De mivel falikazánunk a hideg idő beálltával nem csupán a radiátorokat fűti, hanem egész évben bojlerként egyben melegvizet is szolgáltat mosogatáshoz, fürdéshez
stb., éppen ezért két ilyen hőcserélő is található a berendezésben.
Első hallásra talán meglepő, hogy
a kisebb, a konyhai-fürdőszobai
melegvizet szolgáltató hőcserélő
igényli leginkább a karmantartást.
Ez azért van így, mert rajta ke-

resztül állandóan friss víz áramlik,
amelyben a finom homok- és agyagszemcséktől kezdve másfajta szen�nyeződések is megtalálhatók. Ezért
fontos, hogy a háztartásunkat ellátó
vízszivattyúk vezetékére szűrőt szereljünk fel. A körültekintőbb háztulajdonosok mind a szivattyú előtti,
mind a szivattyú utáni csőre felszereltetnek ilyen szűrőket. S ha jól belegondolunk, nekik van igazuk. Hisz

25-30%-os teljesítménynövekedést is elérhetünk. A hőcserélők tisztítása különösen azokban az esetekben indokolt, ha
az adott fűtési idényben különböző berendezésekkel úgynevezett váltott üzemmódban – például falikazán és hagyományos
(vegyes fa- és széntüzelésű) kazán segítségével biztosítjuk lakásunkban a meleget. A hőcserélőt azért is nevezik a fűtési rendszer leggyengébb láncszemének,
mert az olyan ötvözetből készült,
amelyik különösen érzékeny a
szennyeződésekre. Ezek pedig a
váltott üzemmódú fűtésnél gyakran előfordulnak a rendszerben.
Általános követelmény, hogy a
fűtési rendszerben keringetett
Illusztráció

nézzük csak meg, hogy ásott kútjainkból egy nagyobb eső után milyen
opálos vagy rosszabb esetben zavaros víz kerül kiemelésre!
– Visszatérve a kazánok karbantartására. Ha jól értem, ilyenkor a szakember szétszedi a készüléket, és a megfelelő vegyszer segítségével eltávolítja a hőcserélőkben
lerakódott szennyeződéseket.
– És egyben elvégzi a kazán általános és időszerű karbantartását.
Amúgy pedig a hőcserélő megtisztításával két legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt meghosszabbítjuk
az említett, igencsak drága alkatrész élettartamát, másrészt javítjuk
kazánunk hatásfokát. Ezzel akár

víz desztilált legyen. Tegyük a
szívünkre a kezünket: hányan
tartják be ezt az előírást?
– A hőcserélő tisztítása mellett mit tehetünk gázkazánunk
biztonságos működtetése érdekében?
– A falikazán villamosener
giával való ellátása feltétlenül
feszültségszabályozó készüléken
keresztül történjen. Higgyék el,
hosszú évek tapasztalata bizonyítja, hogy érdemes erre odafigyelni! Mint ahogy az is bölcs
dolog, ha viharok közeledtével
áramtalanítjuk nagy értékű villamos háztartási készülékeinket.

kem ebben az időszakban volt egy
rácsodálkozásom a világra, hogy
amiben élünk, az sokkal több, mint
amit mi hiszünk róla. Ekkor nagyon
sokat segített a művészet. Ez a világ
egyszerűen megmutatja a valóság
zsenialitását, hogy amiben élünk, az
mennyire különleges. Még az egyetemi éveim alatt volt az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházban egy
meghallgatás. Úgy mentem el oda,
hogy fogalmam sem volt a színház-

– Ezt követően hozott egy döntést, és egy magyarországi művészeti iskolába felvételizett.
– Jött egy kérdés az életemben,
mégpedig, hogy mire lehetek még
képes? Kárpátaljai fiatalként hogyan tudom megállni a helyem a
világban? Egyáltalán felvehetem-e
a versenyt egy budapesti kortársammal? Felvételiztem a budapesti Keleti István Művészeti Iskolába
(KIMI), és ott pár hónap alatt ha-

ról, hogy miről szól, hogy mi történik ott, nem is nagyon láttam előtte színházat. Csak egyszerűen azt
éreztem, hogy nekem ott kell lennem, de a mai napig nem tudom a
választ, hogy akkor miért éreztem
azt. A meghallgatás jól sikerült, és
később lehetőséget kaptam kipróbálni magam több előadásban is,
amiért nagyon hálás vagyok a beregszászi színháznak. Ott azt éreztem, hogy megérkeztem, egyszerre
minden igaz volt.

talmas változáson mentem keresztül. Másképp láttam a dolgokat, és
szinte azonnal kaptam hozzá társakat, akik nagyon gyorsan befogadtak, találtunk egy közös irányt.
Nagyon izgalmas volt számomra az, ahogy a kárpátaljai és budapesti életérzés találkozik. Rájöttem,
hogy kis eltérésekkel, de ugyanolyan emberek, mint én. Mindan�nyian nagy érdeklődéssel figyeljük a másikat, és most ezekkel az
emberekkel van egy közös felada-

tunk. Igyekszem, ha Budapestre
megyek, vagy bárhová a világban, egy kicsit magammal vinni
azt, amit itthon kaptam, amiket
átéltem. Talán ezért állok a dolgokhoz egy kicsit érzékenyebben. A következő tanévben már a
Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai
Művészeti Karon fogom folytatni ezt a keresést.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott ennek a világnak
a megismerésével?
– Budapesten és a KIMI-ben
is rengeteg dolgot tapasztaltam és
tanultam. Ott tapasztaltam meg,
hogy valójában miről is szól a
színészet. Kaptam egy új irányt,
azt a felismerést, hogy amit eddig a színészetről gondoltam, az
teljesen más, mint ami a színjátszás valójában. Olyan tanárok kezei alatt tanulhatok, akiknek fontos az, aki én vagyok, hogy ne színészek, hanem emberek legyünk.
Csak az számít, hogy amit csinálunk, az igaz legyen. A képzésen
azt tanuljuk meg, hogyan lehet
magunkból táplálkozni, hogyan
fedezhetem fel a saját egyéniségemet. Minél mélyebb kapcsolatban vagy magaddal, annál inkább
tudsz értéket mutatni. Bár az utóbbi időben nagyon sokat tanultam,
de még közel sem vagyok színész,
inkább egy útkereső.
– Milyen jövőbeli tervei vannak?
– Szeretnék tovább haladni ezen az úton, törekedni az
őszinteségre. Amit csinálok, azt
csakis hittel és szenvedéllyel tegyem, és a legfontosabb, hogy
mindig adjak.
– Sok sikert kívánunk ehhez!

Kovács Elemér
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Közösség
A Kárpátaljai Református Egyház ünnepi közgyűlésén

Lelkészszentelés Beregszászban
Elejét lásd az 1. oldalon
Útközben ezt mondta nekik:
„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe,
és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják,
megkorbácsolják és keresztre
feszítsék, de harmadnapon feltámad”. Jézus Jeruzsálembe készül. Nehéz és fontos út vár rá.
Mindenki, így a lelkészek életé-

ben is lehetnek, vannak fontos
utak, ahová készülnek, és ahová
jó lenne nem egyedül menni. Jézus maga mellé vette a tizenkét
tanítványt. Ő most is maga mellé
vesz külön tanítványokat, akik –
akár életük odaadásával – mennek vele Isten szolgálatára. Valamilyen formában mindannyian

tatása. Az ünnepélyes fogadalomtételre a mártír lelkészek emlékművénél került sor. „Urunk a főpa-

a beregszászi gyülekezet kamarakórusa szolgált.
Ezután a küldöttek meghall-

egy határozatot, mely szerint – elkerülve a tömeges összejöveteleket – vészhelyzetben a közgyűlés

pi imádságban ezt mondja: én
őérettük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal” – idézte a
Szentírást Zán Fábián Sándor,
majd a fogadalomtételt követően felszentelte a lelkészeket.
„Igyekezzél, hogy Isten
előtt becsületesen megállj,
mint oly munkás, aki szégyent
nem vall, aki helyesen hasogatja az
igazságnak beszédét” (2Tim 2,15)
– hangzott Nagy Béla, a KRE főgondnokának igei köszöntése, ezt
követően az egyházmegyék gondnokai üdvözölték a felszentelt lelkészeket, majd a Cserniga házaspár koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán. Az ünnepi alkalmon

gatták Zán Fábián Sándor püspök beszámolóját, amelyben ös�szefoglalta a 2019-es év történéseit és eredményeit. Hálát adott
többek között a megújult templomokért, az óvodákért, az egyházi iskolákba jelentkezők magas számáért, a reformáció gyermekeiért – az elmúlt évben harminc gyerekkel több született,
mint azt megelőzően. „Az is
nagy dolog, hogy ma hat lelkészt
szentelhettünk fel, ami azt jelenti, hogy van utánpótlás és vannak
elhivatott emberek, akik az Isten országát kívánják építeni itt,
Kárpátalján”, mondta a püspök.
A közgyűlés a jelenlegi járványügyi helyzetre reagálva elfogadott

átadja a döntések jogát a zsinati
tanácsnak.
Újságírói kérdésre a közgyűlést követően Héder János elmondta: „Normális esetekben a
templomokban szoktunk lelkészszentelést tartani, erre jelenleg
azonban nincs lehetőség, ezért az
elhurcolt lelkészek emlékműve
mellett, az ő bátorságukra figyelve szentelte fel a püspök úr a lelkészeket. Úgy érzem, hogy ennek
üzenete is van: mi semmiképpen
sem adjuk fel. Ez az alkalom egy
megerősítés volt mindannyiunk
számára, s hiszem, hogy a Jóisten megtart bennünket” – fogalmazott a főjegyző.

tosabb darabokra. Emellett elegáns, alkalmi ruhák is megtalálhatóak nálam. Tapasztalataim szerint
a vásárlók olyan ruhát keresnek,
amit a mindennapokban is ki tud-

nálam, ilyen a MISSQ, MASCA,
Mya, Tara, Rensix, La Pierre, Blue
Nature, Envy, Mystic Day, Caremo,
Wannabee. Mindenki megtalálhatja a hozzá illőt.

nak használni. Például egy olyan
nadrágot vagy blúzt, amelyet fel
tudnak venni munkába is, baráti
találkozáshoz is, de akár diszkóba
is. Több márkanév is megtalálható

– A visszatérő vásárlói kör kialakítása nem egyszerű feladat.
Önnek hogyan sikerült?
– Nagyon szeretek beszélgetni a
vásárlóimmal. Szinte baráti viszo-

nyok alakulnak ki ez által. Az én
üzletem nem csupán egy ruhabolt. Itt megbeszéljük az élet kisebb-nagyobb dolgait, ki hogyan
érzi magát, milyen napja volt, és
így kialakul egy bizalmi kapcsolat. Emellett megismerem az illető stílusát, és hozzá illő ruhákat
tudok neki ajánlani.
– Tehát egy elárusítónak jó
emberismerőnek is kell lennie.
– Így igaz. A tapasztalataim alapján már fel tudom mérni,
hogy kinek mi áll jól, így tudok
segíteni a választásban. Ha valaki
úgy tér be az üzletbe, hogy nem
tudja, épp mit is akar, akkor tanácsot kell neki adni, több lehetőséget megmutatni. Ezt örömmel
fogadják a vásárlóim.
– Egy vállalkozás folyamatos fejlesztést kíván. Milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban?
– Természetesen kell a megújulás. Mindig odafigyelek arra,
hogy a kínálatom megfelelő legyen, olyan, amilyet szívesen választanak a hölgyek. Próbálom a
vásárlók igényeihez igazítani a
készletemet.
– Mit jelent önnek a vállalkozása?
– Nagyon szeretem ezt a
munkát. Sokat tanultam és fejlődtem az évek során. Nagyfokú türelem szükséges egy ilyen
munkakörben, sokaknak meg
kell felelni. De igyekszem mindenben a pozitívumot látni.
– Mit üzenne egy kezdő vállalkozónak?
– Egy vállalkozónak céltudatosan el kell döntenie, hogy mit
szeretne. Határozottság és kitartás kell egy saját üzlet fenntartásához. Jól dolgozni csak szívvel-lélekkel lehet.

tanítványok vagyunk. A lelkészeket
nemcsak a palást különbözteti meg
a többi tanítványtól. Ők elhívatást
éreznek erre az útra, nekik ez a küldetésük. Ma hatan indulnak el ezen
az úton. Olyan út ez, amelynek az
elején semmi biztatót nem ígér. Ám
mindig van egy „de” (harmadnapon
feltámad). Jézus ezt mondta a tanítványainak, ma én is ezt mondom a
hat fiatal lelkésznek – zárta szavait a püspök.
Ezután Dávid Árpád jegyző is-

mertette, a közgyűlés határozatképes.
Az alkalmat Zán Fábián Sándor püspök nyitotta meg. Dávid
Árpád ismertette a napirendi pontokat, majd Héder János felolvasta
a szentelésre vonatkozó határozatot. Ezután következett a felszentelésre jelentkezett lelkészek bemu-

Márkás ruhák Nagy Anikótól

Divat, stílus, egyéniség

Az öltözködés mindig is fontos önkifejezési eszköznek számított a
történelem során. Persze nem mindig volt ekkora szabadságunk
kifejezni az önmagunkról alkotott képünket, és minden időben
más eszközök álltak ehhez rendelkezésre. Viszont az alapvető emberi vágy, hogy megmutassuk másoknak, kik vagyunk, mindig
is jelen volt az idők során. A 19. század végén kevesen hitték volna, hogy a nők valaha is kibújnak a fűzőből, vagy hogy egy napon
miniruhát fognak hordani.
Divatirányzatok jönnek,
mennek, és mi megpróbáljuk
követni azokat. Ebben nagy segítségünkre vannak a különböző
ruhaboltok vezetői. Széles kínálataikból megtalálhatjuk mindazt, ami a stílusunknak leginkább
megfelelő. Ilyen ruhabolt a beregszászi Imidzs piacon található Sziluett üzlet is. Vezetőjével,
Nagy Anikóval beszélgettünk divatról, stílusról, értékekről.
– Mikor indult a vállalkozása?
– Ukrajnában a ’90-es évek
végén nehéz volt a megélhetés,
ezért Magyarországon próbáltam
szerencsét. Budapestre kerültem,
ahol kis- és nagykereskedelmi
üzletben ruhaneműt árusítottunk.
Ez pedig nagyon megtetszett nekem, szeretek kommunikálni az
emberekkel, megismerni őket.
Ott megtanultam kialakítani a
saját stílusomat, hogyan kell öltözködni, hogyan kell dekorálni
egy üzlethelyiséget. Időközben
itthon megnyílt az Imidzs piac,
és egy merész ötlettől hajtatva
úgy döntöttem, hogy hazajövök
és saját boltot nyitok. 2003-ban
sikerült elindítani a vállalkozáso-

5

mat, amelyet azóta is nagy lelkesedéssel folytatok.
– Milyen tapasztalatokkal tért
haza Magyarországról?
– Megtapasztaltam azt, hogy
ott teljesen más volt az élet, mint
itthon. A munka által sokat tanultam az emberekről, a viselkedésükről, az egyéniségükről, hogy mindannyian egyediek és értékesek vagyunk. Azt az életérzést, amit Magyarországon tapasztaltam, szerettem volna itthon is átadni, ezért is
döntöttem a vállalkozásom mellett.
– Sziluett a bolt neve. Miért
esett erre a választása?
– Az Imidzs piac megnyitásakor
szabályozták az üzletek névválasztását, magyarul nem, csak ukrán
nyelven lehetett elnevezni a boltokat. Sokat gondolkodtam, hogy milyen nevet is válasszak, amely kifejez engem, a stílusomat, de mindkét nyelven jól hangzik. A sziluett
egy alaknak az árnyrajza, egy egyéniség. Itt mindenki megtalálhatja a
magához illő darabokat. Így esett
erre a választás.
– Milyen választékkal várja a
vásárlókat?
– Eleinte fiatalos ruhaneműt
árusítottam, majd áttértem a spor-

-kósa-
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Figyeljünk a levéltetvekre!

A levéltetvek biológiájának két olyan különös jellemzője van,
amely csak nagyon kevés állatcsoportnál fordul elő. Az egyik
a szaporodással, a másik a táplálkozással kapcsolatos. A legtöbb levéltetűfaj teljes életciklusa egy nőstényből és hímekből
álló nemzedéket és számos szűznemzéssal szaporodó, rendszerint csak nőstényekből álló nemzedéket nevel. A teljes életfolyamat rendszerint egy évig tart, de ismeretesek kétéves fejlődésű fajok is.
A levéltetvek egy csoportjának a másik fontos jellemzője a
tápnövényváltás, ami rendszerint fás szárú téli és lágy szárú
nyári gazdanövény között ingázik. Az ősszel lerakott tojások a
fás szárú téli gazdanövény ves�szőin, ágain telelnek át. Tavas�szal, a rügyfakadás idején ősanyák kelnek ki a téli tojásokból. A tavaszi nemzedékek a fán
fejlődnek, majd szárnyas nemzedékek vándorolnak át a nyári
lágyszárú tápnövényre. Nyár végén, ősszel újra a szárnyas alakok fejlődnek, amelyek elhagyva a lágyszárú növényeket, vis�szarepülnek a fás szárú téli gazdanövényre. Ott a szárnyas hím

megtermékenyíti a szárnyas nőstényt, az pedig lerakja az áttelelő tojást. Így záródik a folyamat.
Az ismert fajok tizedére jellemző a tápnövényváltás. Ezek között több a gazdaságilag jelentős
kártevő, például a zöld őszibarack-levéltetű, a fekete répa-levéltetű.
A fekete répa-levéltetű a cukorrépa egyik legveszedelmesebb állati kártevője, de kukoricán, mákon, paradicsomon és
burgonyán is szívogat. A kecskerágó- és jezsámenbokrokat elhagyó szárnyas egyedek már áprilisban betelepednek a néhány leveles cukorrépa-állományba. A
közvetlen kártételét vírusbetegségek terjesztésével súlyosbítja.
A sárga szilva-levéltetű szilvaültetvényekben és faiskolákban

Zöldségtermesztés: becsukhatjuk az aranykönyvet

Felemás félidő

Elejét lásd az 1. oldalon
A hűvös, borús időben még a fólia alatt sem úgy fejlődtek a növények, ahogy az elvárható lett
volna, magyarázza a fiatal szak-

totta a város egyik piacán. A retek
után következő uborka túlnyomó
részét ismerős viszonteladóknak
adjuk oda. A felvásárlási ár mostanság 3 – 3,5 hr/kg között mozog,
ami még most is biztosít némi jö-

okoz gondot. A káposzta-levéltetű a káposztafélék, a retek és a
mustár gyakori kártevője.
A gyümölcsfélék nagy részén
a levéltetvek a tenyészidőszak
elején lépnek fel. Az almán és a
ribiszkén szívogató levélpirosító
levéltetvek kártétele már közvetlenül a rügyfakadás után észrevehető a levelek pirosra színeződése és torzulása miatt. Ezek ellen
áprilisban szükséges védekezni.
A hajtásnövekedés időszakában kedvezőek a feltételek a levéltetvek szaporodására, aminek
rendszerint a nyári hőség vet véget. A telepek elnéptelenedése
után a nyár végén újabb népességnövekedés következik be.

A kajszi-, az őszibarack és
a szilva legveszélyesebb vírusbetegsége a himlővírus, amelynek a terjesztésében fő szerepet
játszanak a levéltetvek. A vírusmentesség megőrzéséhez feltétlenül szükséges a vírusvektor a fajok, például a zöld őszibarack-levéltetű, sárga szilva-levéltetű, a
hamvas szilva-levéltetű, a komló-levéltetű elleni hatékony védekezés.
Jó, ha tudják a gazdák, hogy
a levéltetvek elleni védekezésre
több hatóanyagcsoportba – szerves foszforsavészter, karbamát,
piretroid, kloronikotinil, olajszármazék stb. – tartozó nagy számú
készítmény alkalmazható.

ember. – Még korábban a márciusi lehűlések következtében
az uborkatövek egy része megfázott, s ezt nehezen heveri ki a
növény. Ahol pedig megemelkedett a talajban a vízszint, és tartósnak bizonyult a helyzet, ott a kiültetett paradicsom gyökerei károsodtak, néhol oly
jelentős mértékben, hogy
a fóliaházakban is újra
kellett telepíteni az állományt. Már akinek volt
ehhez energiája, pénze és
nem utolsó sorban hite.
Ne feledjük, ilyenkor a
különböző kórokozók és
kártevők elszaporodásának a veszélye sokkal nagyobb, mint napos, meleg
időben. A júniussal beköszönő esős évszak tovább
súlyosbította a helyzetet
és július első dekádjának
időjárása sem kényeztette el a termelőket.
A Kisgejőcön élő nagycsaládos Ulihánics Gabriella férjével,
Zsolttal idén először termeszt fűtetlen fóliasátorban uborkát. A
hajtató közeget igyekeznek minél jobban kihasználni.
– Az idényt sorstársainkhoz
hasonlóan, mi is hónapos retek-

vedelmet. Ameddig csak lehet, óvjuk az állományt, mivel már látszik, hogy a szabadföldi uborkadömping és a vele együtt járó árzuhanás elmarad. A kiskerttulajdo-

kel indítottuk, amelyet a vírushelyzet okozta karantén ellenére is elfogadható áron tudtunk
értékesíteni – számol be a korábbi hetek-hónapok fejleményeiről a fiatalasszony. – Ebben bizonyára Ungvár közelsége ugyanúgy közrejátszott, mint
az a körülmény, hogy férjem a
termés egy részét maga árusí-

szasan azt beszélte meg, hogy milyen feltételek mellett időzíthető a növény virágzása az október
végi napokra. Bizony, a tápoldatozásnak, a növényvédelemnek,
valamint a sötétítésnek kiemelt
szerep jut.
A Tiszaágteleken élő Hidi Tamás és párja, Éva, szintén a második fordulónál tart. Náluk a re-

nosok jelentős része ugyanis feladta a növényt megtámadó kórokozókkal szembeni végeláthatatlan
küzdelmet.
Ulihánicsék ezzel egyidőben
már a harmadik fordulóra készülnek: a fóliaház egy részét krizantémtövek foglalják el. A gazdaasszony a szaktanácsadóval hos�-

Bodnár István
kertészmérnök,
Nagybakta

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

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

tek után a hajtatóközegbe paradicsom került, amelyből az első
tételeket már el is adták.
– A felvásárló itt helyben 1718 hrivnyát ad a termés kilójáért.
Tavalyelőtt ilyenkor még 24-26
hrivnyánál tartottunk – mutatja
a gazdanapló bejegyzéseit a háziasszony.
– Az állomány fejlődési állapotából, a virágok kötéséből már az is látszik, hogy a
közepesnél valamivel gyengébb hozamra van kilátás – magyarázza a férj. – Árban persze még kompenzálható a kiesett
termés, mivel látjuk,
hogy nemcsak a szabadföldi uborkaállomány, de a kinti paradicsom is számos betegséggel küszködik.
Most már az is kijelenthető, hogy felemásra sikeredett az
újburgonyaszezon a
dobronyi termelői kistérségben. Ezt nem
csupán Hidi Tamás állítja. Következő látogatásunk helyszínén,
Nagydobronyban, hasonlóképpen fogalmazott Balogh Nikoletta is. Mint elmondta, ritkán fordul elő, hogy Kárpátaljára a nyár közepén burgonyából komoly tétel érkezzen a

hágón túlról. Minek is, hisz van
itt ilyenkor a gumókból bőséggel! Ám, mint kiderült, Ukrajna
több hozzánk közeli megyéjében az esőzések nyomán hatalmas krumpliföldek kerültek egy
időre víz alá. Az ár ugyan mostanra már elvonult, ám a vízjárta ültetvények termése jelentősen károsodott. Azt
mihamarabb fel kellett szedni és vevőt
találni rá. Így telítődött a kárpátaljai piac
volinyi, lvivi, ivanofrankivszki burgonyával, egy időre jelentősen letörve az itteni árakat.
Hasonló folyamat
játszódott le a paradicsomtermesztők körében. Nagykomját,
Nagycsongova,
Szilce fóliáinak egy
részét szintén elöntötte a víz, s az ottani gazdák kénytelenek voltak piacra dobni a gyorsított
eljárással megérlelt
bogyókat.
Probléma probléma hátán.
Ahogy az egyik termelő fogalmazott: egyelőre becsukhatjuk
az aranykönyvet. Mert most úgy
tűnik, hogy egyetlen kiemelkedő pozitív esemény sem kerül a
2020-as esztendőnek fenntartott
oldalak lapjaira.

Kovács Elemér

2020.
július 15.

Gazdaoldal

Alapvető tudnivalók a
szőlőtermesztésről

Ez a téma is felmerült az egyik tudományos konferencián, amelyen
részt vettem. Egy professzor adott elő a Krími Szőlészeti Egyetemről. Mint tudjuk, a Krím félszigeten, ami valamikor még Ukrajna
része volt, többezer hektáron termelnek szőlőt
és nagy tapasztalattal rendelkeznek a szőlőtermesztés terén. Az előadó csak kimondottan
a szőlő kártevőiről és kórokozóiról számolt be
a hallgatóknak, azért, mert náluk is az utóbbi
időkben nagy fejtörést okoz és nagy pusztítást
végeznek a kórokozók és kártevők. Sok érdekes és tanulságos védekezési módszerről számolt be, ami hasznos lehet nekünk is itt, KárTel.: 2-41-74
pátalján.
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk
a kórokozók okoznak problémát, a kártevők kevésbé. A kártevők közül csak a kora tavas�szal megjelenő gubacsatka okoz
nagyobb problémákat, azért is,
mert sokan nem tudják idejében
felfedezni a kártevők, kórokozók, megjelenését, és ebből ki-

folyólag egyáltalán nem, vagy későn védekeznek ellenük. Nálunk,
Kárpátalján, például egy nagyüzemi cégben átlagosan 8-10 permeteznek évente. Az előadó különösen aláhúzta és felhívta a termelők figyelmét, hogy a védekezést
meg kell kezdeni már a virágzáskor, mert a szőlő ebben a stádiumban a legfogékonyabb és legérzé-

A másodvetésű uborkatermesztés problémái (1.)

A kezdetektől figyeljünk a növekedési
egyensúly fenntartására!

Vidékünkön egyre népszerűbb a másodvetésű uborkatermesztés a
fóliasátrakban. Ennek több oka is van. Az egyik legfontosabb talán
az, hogy a korai fűtött fóliasátrakban az állomány állapota nyárra annyira leromlik, hogy nem igazán éri meg fenntartani. Természetesen nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az utóbbi években megnövekedett az őszi időszakban is az igény a salátaméretű
uborkára, jó áron lehet értékesíteni azt. Ehhez jön még a nyár közepi pangó időszak, amikor általában nagyon
nyomott az uborka ára. A nyári állomány cseréje lehetőséget biztosít a letömörödött talaj
fellazítására, feljavítására. Ilyenkor végezhetjük el – amennyiben szükség van rá – a
részleges vagy teljes talajfertőtlenítést a totális talajfertőtlenítő szerekkel. A másodvetésű
uborka termesztésének azonban megvannak
a maga buktatói. Most ezekkel a problémákkal szeretnénk foglalkozni.
Ne dzsungelt neveljünk!
Nagyon gyakori jelenség, hogy
a nyár közepén kiültetett uborkapalánta túlságosan is szépen (intenzíven) fejlődik, hatalmas leveleket növeszt, s szinte hetek alatt fölfut a felső huzalig. Igen ám, csak
hogy eközben „elfelejt” termést
nevelni. A gazda gyönyörködhet a
buja lombozatban, de nem a nagy
termésben. Ennek oka a vegetatív-generatív egyensúly felborulásában keresendő. A növények generatív-vegetatív egyensúlya tulajdonképpen nem más, mint a termés (ez a növények generatív szerve) valamint a lombozatnak az aránya. Például, jelen esetben, amikor
a nagy lombozathoz képest a növényen csak kevés termést nevel, akkor vegetatív túlsúlyról beszélünk.
A maximális uborkatermés eléréséhez szükséges ideális növekedési egyensúly fenntartásához számos eszköz áll a rendelkezésünkre.
A fajtatípus kiválasztásánál
figyelembe kell venni a fóliasátrunk adottságait. Ha alacsony,
rosszul szellőző fóliasátrunk van,
nem igazán érdemes dús növekedésű, nagy lombot nevelő fajtával
kísérleteznünk. Ilyen esetben inkább generatív típusú, viszonylag
kis lombozatú fajtákat válasszunk.
Palánták fejlettsége. A helyrevetés, vagy fiatal, tálcás palánták kiültetése vegetatív irányba
hat, míg fejlettebb, „megvénített” palánták használata generatív irányba viszi a fejlődést.
A fényviszonyok. A fóliasátrak túlzott beárnyékolása is okoz-

hatja a vegetatív túlsúly kialakulását. Az árnyékoló rashel-háló vásárlásakor 40%-osnál nagyobb árnyékoló hatásút (túl sűrű szövésűt)
ne válasszunk.
Hőmérséklet-ingadozás. A kiegyenlített hőmérséklet, azaz a kis
különbség az éjszakai és a nappali
hőmérséklet között vegetatív irányba visz az állományt, míg a nagy
hőingadozás generatív irányba.
Páratartalom. Magas páratartalom tartása a fóliasátorban a lombozat buja növekedésének kedvez,
míg a túl alacsony páratartalom a
levelek elaprósodásához vezetnek.
Öntözés. A gyakori öntözés vegetatív irányba viszi az uborka fejlődését, míg a ritkább öntözés generatív irányba. A palánták megfoganását
követő időszakban ajánlott enyhe vízmegvonás generatív irányba, azaz a virágképződés és kötődés irányába hat.
Tápoldatozással is tulajdonképpen folyamatosan az egyensúly
fenntartását célozzuk meg.
A túl magas nitrogéntartalmú tápoldat buja lombozatnövekedéshez, súlyosabb esetben virág és terméselrúgáshoz vezethet. Azonban termések
kineveléséhez folyamatosan szükség
van nitrogénre is. Töményebb tápoldattal (magasabb tápoldat EC-vel) generatív irányba hat, míg a hígabb tápoldat és a tisztavizes öntözések a buja
levélzet növekedését segítik elő.
Fellevelezés és „ablakolás”. Ez
egy drasztikus utólagos beavatkozás a
növény fejlődésébe. Az alsó levelek eltávolításával („fellevelezés”) valamint
egy-egy levél eltávolítása a lombozat
felső részéből növekedési egyensúly

kenyebb a gombafertőzésre, és ha
ezt a permetezést kihagyjuk, akkor már hiábavalók a következő
permetezések. Mindenkinek tudni
kell, hogy a lisztharmat téli stádiuma a rügyeken telel át, ezért nagyon korán fertőz, már a virágzáskor. Azért hasznos lenne egy lemosó olajos permetezés, hozzáadva ként tartalmazó szereket, hogy
minél több spórát tudjunk elpusztítani. Virágzáskor, amikor a legfogékonyabb a növény, a leghatásosabb gombaölőszer a Topas, Topsin
Metil, a Cabrio Top és Cabrio Duo.
Minden 10-14 napban megismételjük a permetezést, függetlenül attól, milyenek is az időjárási viszonyok. Mint tudjuk, a terjedéséhez
nem fontos szőlőlisztharmat hideg
esős időjárás, mint a szőlőperonoszpórának megjelenésekor, elég a magas relatív páratartalom, ami nagy
reggeli harmatban jelenik meg. Aki
idejében végzi el a védekezést, figyelembe véve az időjárási viszonyokat, megvédheti a szőlőültetvényeket ettől a kórokozótól.
Még egy nagyon fontos betegségre hívta fel a figyelmünket. Nászabályozásán túl jótékony hatással
lehet a betegségek megelőzésében
(szellősebb állomány).
Mit tehetünk?
Ahhoz, hogy irányítani tudjuk ezt a folyamatot, minden fent
felsorolt rendelkezésünkre álló
eszközt igénybe kell vennünk.
A másodvetésű uborkatermesztésre igyekezzünk generatív, kis lombú fajtát választani.
Bármennyire is „macerás” ez a
nyár közepén, viszonylag hosszú
ideig kell a palántákat nevelnünk
a poharakban. Egy kicsit készakarva el kell „rontanunk” a palántanevelést, s kissé megvénített, 4-6 lombleveles uborkapalántát kellene kiültetnünk. (Természetesen poharas palántákról van szó és nem sejttálcásról!)
A kiültetés utáni első két héten
ne sajnáljuk a magas foszfor tartalmú „starter” műtrágyát az uborkától. Ez nem csak egy nagyobb,
erősebb gyökérzet kifejlődését segíti elő, de a növény fejlődését is
a generatív, azaz a termésképzés
irányába viszi. A termőre fordulásig csak nagyon indokolt esetben
adjunk pótlólagos nitrogént a tápoldatba. A tapasztalatom szerint
az esetek többségében ez az időszak tisztán káliumnitrátos tápoldatot igényel, 1-1,5kg/1000 liter
víz töménységben. A termőre fordulástól aztán áttérhetünk egy nitrogéndúsabb tápoldatra a hajtáscsúcs vastagságának és az uborkák
lesárgulásának függvényében. Ebben az időszakban az esetleg még
mindig fennálló buja növekedést a
termés nagy méretben történő szedésével is visszafoghatjuk.
Ha mindezek az erőfeszítések
esetleg mégsem vezettek eredményre, akkor bevethetjük a legdrasztikusabb, ám kétélű fegyverünket – a vízmegvonást. Ha néhány napig csökkentett mennyiséggel és magasabb EC-vel tápoldatozunk, az szinte biztosan a generatív fejlődési irányba billenti az állományunkat. Azonban, ha
túllövünk a célon, az erős stressz
a termések lesárgulásához, a talaj
EC-jének (sókoncentrációjának)
megnövekedése pedig a hajszálgyökerek elpusztulásához vezethet. Ez nagy terméskiesést eredményezhet, valamint a hajszálgyökerek leperzselődése után a sérült
gyökérzet könnyen befertőződhet
különböző hervadásos tüneteket
okozó gombabetegségekkel.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

lunk is megjelent az utóbbi időben a fakórothadás, ami a leveleket is, de inkább a szőlőbogyókat
támadja meg, gyakorlatilag, ha
nem védekezünk ellene időben,
elveszíthetjük az egész termést.
Ami pozitív ebben az esetben,
hogy azok a gombaölő szerek,
amelyek hatásosak a lisztharmat
azok hatásosak a fakórothadás ellen is. A vegetációs időszakban,
amikor a lisztharmat ellen védekezünk, például a megnevezett Topaz gombaölő használatával, plusz egy fél dózis kéntartalmú gombaölőszert keverünk.
Ezt azért tesszük, mert a megnevezett gombaölőszer ellen hamar
kialakul a rezisztencia. A korábban már felsorolt gombaölő szerek hatásosak a szőlőperonoszpóra ellen is, kivéve a Topazt és
a kéntartalmú szereket.
Várom továbbra is kérdéseiket, és szívesen válaszolok
Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.
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Itt a másodvetés
ideje

Lehetőség nyílt arra, hogy
megduplázzuk a termelhető friss, házi zöldség men�nyiségét, hiszen nyár közepére a konyhakertek ágyásaink
fele megüresedett. Mit hogyan
vessünk?
A nyár derekáig a veteményes ágyások egy részéből már
elfogyasztottuk az ott termett
zöldborsót, a spenótot, a hónapos retket, a fejes salátát, a korai karalábét és a föld kihasználatlan, csak a gyomok szaporodnak rajta. A gondos kertész ezt azonban megelőzi azzal, hogy kettős termesztési
rendszert alkalmaz, vagyis másodvetést végez. Számos zöldségféle magját lehet még július
közepéig elvetni azzal a tudattal, hogy ezek – a nálunk szokásos időjárás mellett – még kifejlődnek és fogyasztásra alkalmas
Novák András,
terményt érlelnek.
a Terra Dei
Ennek természetesen vannak
következetesen betartandó feltészaktanácsadója
telei, amelyek azt a célt szolgálják,
hogy az elvetett magvak gyorsan kikeljenek és tempós növekedéssel kifejlődve még a kora őszi fagyok előtt betakaríthatóak legyenek.
A munka a kiürült veteményes ágyak kitisztításával kezdődik:
minden növény maradványait ki kell szedni a földből és ki kell kapálni a gyomokat is.
Feltétlenül szükséges a talajt felfrissíteni; erre a célra a kötött
agyagtalajokon folyamihomokot, vagy érett komposztot, a laza homoktalajokon rostos tőzeget, komposztot, vagy érett istállótrágyát használhatunk. Ezek felvehetőségét négyzetméterenként 5-10 dkg nitrogéntartalmú műtrágya (péti só, ammóniumnitrát, karbamid) kiszórásával segíthetjük elő. Ezután következik a talaj felásása, meglazítása
és összekeverése a talajjavító anyaggal és a műtrágyával, majd a rögök szétaprózása, elegyengetése, a kedvező magágy elkészítése. Tartós szárazság idején már ilyenkor feltölthetjük a talajt öntözővízzel.
Az elvetésre kerülő növényeknek azokat a fajtáit válasszuk, amelyek rövid tenyészidejűek, de jól tűrik az augusztusi kánikulát éppen úgy, mint az októberi hirtelen hőcsökkenést. Előnyös helyzetet
teremt, ha betegségeknek ellenálló fajták magját vetjük.

Milyen zöldségféléket
termeszthetünk nyári másodvetéssel?

Az uborkának a fürtös, berakó fajtái alkalmasak másodvetésre.
Ez a növény tipikusan vízpazarló természetű, csak ott érdemes termelni, ahol folyamatos öntözésre van lehetőség. Meghálálja a kéthetenkénti tápoldatos öntözést is!
A zöldbab magja akkor kel ki gyorsan, ha a vetőmagot elvetés előtt 3-4 órára beáztatjuk és megszikkadás után vetjük el, majd
a vetést azonnal megöntözzük. Ajánlom a nálunk még kevéssé ismert zöldhüvelyű fajtákat, amelyek nem szálkásak, de húsosak, ezért
már a magvak kifejlődése előtt is érdemes a hüvelyeket fogyasztani.
A zöldbab különösen a kelése és a virágzása idején kíván sok vizet!
A burgonya nyáron is ültethető. A kb. 50 grammos apró gumókat
hűvös, nyirkos helyen egy rétegben kiterítve előcsíráztathatjuk; így az
elültetett gumók – ha elegendő vízhez is jutnak – gyorsan kikelnek.
A cékla gumója rendkívül értékes saláta alapanyag, különösen
a vitaminszegény őszi és téli időszakban. Magjai gomolyban érnek
be (egy gomolyban 3-4 mag), ezért a vetést úgy kell kiegyelni, hogy
a szomszédos növények egymástól 10 cm-re legyenek. Egyébként:
a fölöslegessé vált növényeket más helyen el is lehet palántázni!
A téli retek új fajtái már most vethetőek. Mélyrétegű, laza, folyamatosan nyirkos talajban nagy, húsos, kellemes zamatú, nem csípős gyökeret fejlesztenek.
Csemegekukorica: gyorsan kelő és lendületesen növekvő zöldségféle, amely a kertben egyes részek szétválasztására, kulisszanövénynek is
alkalmas. Kiváló, magyar, szuperédes fajták magjai vannak forgalomban!
Sárgarépából is a rövid tenyészidejű karotta fajták alkalmasak
másodvetésre. A magokat érdemes vetőszalagra ragasztva ültetni,
mert ezzel megtakaríthatjuk a kellemetlen egyelési munkát és vetőmagot is takarítunk meg vele.
A kapor bármikor vethető (noha a rossznyelvek szerint ott kel ki,
ahová nem vetették és ahová vetették, ott meg nem kel ki). De érdemes szárítani is a téli időszakra!
A sóska magját a fák árnyékába is vethetjük, igen szívós, évelő levélzöldség. A most vetett spenót még ősszel az asztalra kerülhet, de ha lombbal alaposan betakarjuk, akkor a legkorábbi friss főzelék ebből készülhet.
A salátaféléket (téli fejes saláta, rukkola, mezei saláta) és a káposztaféléket (fejes, kel, vöröskáposzta, karalábé) palántázással termeljük, de az idő előrehaladt, ezért ajánlatos most már inkább palántát vásárolni és azt elültetni, mint saját palántát nevelni. Most vethető
a teljesen fagytűrő fodros, vagy leveles káposzta, amely 80-100 cm
magas, nagylevelű bokrot nevel; ez nemcsak kitűnő zamatú és vitaminokban gazdag táplálék, de dísze is lehet télen a kertnek.
A gumós kömény – amelyet még kevesen ismernek – nagyobb
figyelmet érdemelne. Most kell vetni és őszig kifejlődik; kiváló saláta, köret és töltenivaló alapanyag.
Tessék tehát beszerezni a vetőmagokat és elővenni a sufniból a
tavasz óta pihenő ásót, mert ősszel csakis az arathat, aki nem volt
rest nyáron vetni!

balintgazda.hu
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2020.
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Heti műsor

Köszöntjük Illés nevű olvasóinkat!

Hétfő

Július 20.

19:30 Rex felügyelő

Köszöntjük Dániel, Daniella nevű olvasóinkat!

Kedd

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:25 Bosszú

20:30 Agatha Raisin

04:50 Teleshop

Angol bűnügyi tévé05:15 Barátok közt
filmsor.

21:25 A tengeralattjáró 06:00 Reggeli
Német tévéfilmsor. 09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
22:25 Kenó
11:55 Fókusz
22:35 Ne ölj!
13:25 Bosszú
Olasz krimisor.
Török filmsor.
Török filmsor.
23:25 Ne ölj!
14:40 A mi kis falunk
14:40 A mi kis falunk
Olasz krimisor.
Magyar vígjátéksor. 00:15 Don Matteo
Magy. vígjátéksor.
15:45 A mentalista
15:45 A mentalista
Olasz tévéfilmsor.
Am. krimisor.
Am. krimisor.
01:05 Hat nővér
16:45 Elif - A
16:45 Elif - A
Sp. romantikus tészeretet útján
szeretet útján
véfilmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.
02:00 Rúzs és selyem
18:00 RTL Híradó –
02:25 OJD – Irodalom 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Esti kiadás
és könyv 26
18:50 Fókusz
18:50 Fókusz
percben
20:15 A mi kis falunk 02:50 Mesterember
20:15 A mi kis falunk
Magyar vígjátéksor. 03:20 Unió27
Magy. vígjátéksor.
21:15 Barátok közt
21:15 Barátok közt
03:40 Summa
21:55 Gyilkos lelkek
21:55 Magnum
Am. krimisor.

22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:00 Híradó
23:25 Coco
05:15 Angol nyelvű hírek
Am. animációs ka05:16 Német nyelvű
landvígjáték
hírek
01:35 Autogram
05:20 Orosz nyelvű hírek
02:15 CSI: A
05:21 Kínai nyelvű hírek
helyszínelők
05:25 Hagyaték
Am.-kanadai
05:55 Öt kontinens
krimisor.
06:20 Summa
03:00 Jófiúk
Magyar vígjátéksor. 06:40 Család'20
09:05 Jó ebédhez szól
a nóta
09:30 Jó ebédhez szól
a nóta
05:20 Családi Titkok
10:00 Római katoli06:15 MOKKA
kus szentmise a
06:25 Tények Reggel
Tihanyi Bencés
06:55 MOKKA
Apátságból
08:45 MOKKACINO
11:00 Mozogj otthon!
09:35 TELESHOP
11:15 A Pendragon
10:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor.
legenda
Magyar játékfilm
11:25 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 12:50 V4 híradó
12:00 Tények Délben 13:00 Híradó
12:30 Tények Plusz
13:20 Roma magazin
13:25 Doc Martin
13:45 Domovina
Angol filmsor.
14:20 Család-barát
14:35 A vidéki doktor
válogatás 2019
Német filmsor.
15:15 Mozogj otthon!
15:40 Kegyetlen város 15:30 Balatoni nyár
Török filmsor.
17:25 Ízőrzők
16:45 Remények földje 18:00 Ízőrzők
Török romantikus
18:30 Borbás Marcsi
filmsor.
szakácskönyve
18:00 Tények
19:00 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
a nóta
19:40 A hegyi doktor
19:25 Jó ebédhez szól
újra rendel
a nóta
Ném.-osztrák filmsor.
20:00 Akusztik
20:40 A Piramis
22:25 Sztárok és párok 21:00 Híradó
23:55 Magánnyomozók 21:25 V4 híradó
01:00 A hegyi doktor 21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor. 23:25 Hagyaték
02:00 A vidéki doktor 23:55 Határtalanul
magyar
Német filmsor.
02:45 Sherlock és Watson 00:30 Hetedhét kaland
Am. krimi-sor.
00:40 M2 matricák 03:25 Tények Este
Hevül a vegyület
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:15 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:20 Akusztik
06:30 Nemzeti
02:15 A Pendragon
Sporthíradó
legenda
Magyar játékfilm
06:40 Kenó
06:50 Roma magazin 03:50 Nyitott stúdió
07:20 Domovina
07:55 A természet
magyar fotósai
08:05 Mozogj otthon! 05:30 Forma-3
08:20 Mámoros szerelem 06:25 Strandkézilabda
06:40 Labdarúgó
Sp. telenovella
közvetítés
09:10 Fogd a kezem!
08:30 Forma-2
Török tévéfilmsor.
09:35 A labdarúgó vb-k
10:00 Balatoni nyár
legjobb mérkőzései
12:00 Déli harangszó
11:35 Téli olimpia –
12:01 Híradó
Műkorcsolya
12:40 Nemzeti
14:55 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Ligája közvetítés
12:50 A fák történetei
13:50 Sorsok útvesztője 16:55 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
Török tévéfilmsor.
17:30 A labdarúgó vb-k
14:45 Rex felügyelő
legjobb mérkőzései
Olasz bűnügyi tévé19:30 Boxutca
filmsor.
20:00 A labdarúgó vb-k
15:40 Don Matteo
legjobb mérkőzései
Olasz tévéfilmsor.
22:00 Forma-1 Magyar
16:50 Gasztroangyal
Nagydíj
17:45 Mozogj otthon!
00:05 Labdarúgó
18:00 Híradó
közvetítés
18:25 Nemzeti
01:50 Forma-2
Sporthíradó
02:45 Téli olimpia –
18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
Műkorcsolya

Július 21.

18:00 Híradó
18:30 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Köszöntjük Magdolna nevű olvasóinkat!

Szerda

Július 22.

16:50 Gasztroangyal
17:45 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:30 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!

Köszöntjük Lenke nevű olvasóinkat!

Csütörtök

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
19:35 Rex felügyelő
06:00 Reggeli
Olasz bűnügyi tévé- 09:05 Asztro Klub
Török tévéfilmsor.
filmsor.
19:35 Rex felügyelő
10:05 Teleshop
20:30 Önök kérték Olasz bűnügyi tévé11:55 Fókusz
Válogató adások 13:25 Bosszú
filmsor.
21:30 Az első köztársaság
20:30 Skandináv Lottó
Török filmsor.
Cseh tévéfilmsor.
14:40 A mi kis falunk 20:40 Hölgyek
22:20 Kenó
paradicsoma
Magyar vígjátéksor.
22:30 Doctor Foster
Olasz romantikus
15:45 A mentalista

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:25 Bosszú

23:25 Don Matteo

16:45 Elif - A
szeretet útján

Török tévéfilmsor.

Angol tévéfilmsor.
Olasz tévéfilmsor.

00:25 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

Am. krimisor.

16:45 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
01:20 Rúzs és selyem
01:50 OJD – Irodalom 18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk
és könyv 26
Magyar vígjátéksor.
percben
21:15 Barátok közt
21:55 Négy esküvő és
Am. akciókrimi-sor.
egy temetés
22:50 RTL Híradó Am. filmsor.
Késő esti kiadás 05:00 Híradó
22:50 RTL Híradó 23:25 Itthon, édes otthon 05:15 Angol nyelvű hírek
Késő esti kiadás
05:16 Német nyelvű
Am. vígjáték
23:30 Alvilág
hírek
01:40 Édesítő
Magyar krimisor.
05:20 Orosz nyelvű hírek 00:35 Alvilág
02:20 CSI: A
05:21 Kínai nyelvű hírek
Magyar krimisor.
helyszínelők
05:25 Hagyaték
Am.-kanadai
01:40 Gyilkos lelkek
05:55 Esély
krimisor.
Am. krimisor.
06:15 Kék bolygó
03:10 CSI: A
02:45 CSI: A
06:40 Magyar gazda
helyszínelők
helyszínelők
Am.-kanadai
Am.-kanadai
09:05 Jó ebédhez szól
krimisor.
krimisor.
a nóta
09:35 Jó ebédhez szól 03:25 Amerika legviccesebb videói
a nóta
Am. vígjátéksor.
10:10 Református
04:55 Csapdába csalva
magazin
05:20 Családi Titkok 10:35 Rome Reports 06:15 MOKKA
Vatikáni híradó
06:25 Tények Reggel 11:00 A sokszínű vallás 04:55 Csapdába csalva
06:55 MOKKA
11:20 Mozogj otthon! 05:20 Családi Titkok
08:45 MOKKACINO 11:30 Ivan Iljics halála 06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel
09:35 TELESHOP
Tévéjáték
06:55 MOKKA
10:50 Mintaapák
12:50 V4 híradó
Magyar fikciós sor. 13:00 Híradó
08:45 MOKKACINO
11:25 Mintaapák
09:35 TELESHOP
13:20 Srpski ekran
Magyar fikciós sor. 13:50 Unser Bildschirm 10:50 Mintaapák
12:00 Tények Délben 14:20 Család-barát
Magyar fikciós sor.
12:30 Tények Plusz
11:25 Mintaapák
válogatás 2019
Magyar fikciós sor.
13:25 Doc Martin
15:15 Mozogj otthon!
Angol filmsor.
12:00
Tények Délben
15:30 Balatoni nyár
14:35 A vidéki doktor 17:20 Útravaló
12:30 Tények Plusz
Német filmsor.
13:25 Doc Martin
15:40 Kegyetlen város 17:35 Ízőrzők
Angol filmsor.
18:05
Ízőrzők
Török filmsor.
14:35 A vidéki doktor
16:45 Remények földje 18:35 Borbás Marcsi
Német filmsor.
szakácskönyve
Török romantikus
15:40 Kegyetlen város
19:00 Jó ebédhez szól
filmsor.
Török filmsor.
a nóta
18:00 Tények
16:45 Remények földje
19:30 Jó ebédhez szól
18:45 Tények Plusz
Török romantikus
a nóta
filmsor.
19:40 A hegyi doktor
20:00 Nevetni kell,
18:00 Tények
újra rendel
ennyi az egész
Ném.-osztrák filmsor.
18:45 Tények Plusz
21:00 Híradó
20:40 A Piramis
19:40 A hegyi doktor
22:25 Sztárok és párok 21:25 V4 híradó
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.
23:55 Magánnyomozók 21:35 Ridikül
20:40 A Piramis
01:00 A hegyi doktor 22:30 Pastorale
22:25 Sztárok és párok
23:25 Hagyaték
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor. 23:50 Határtalanul
23:55 Magánnyomozók
02:00 A vidéki doktor
01:00 A hegyi doktor
magyar
Német filmsor.
újra rendel
00:25 Hetedhét kaland
02:45 Sherlock és Watson 00:35 M2 matricák Ném.-osztrák filmsor.
Am. krimi-sor.
Hevül a vegyület 02:00 A vidéki doktor
03:25 Tények Este
Német filmsor.
00:55 Himnusz
02:45 Sherlock és Watson
01:00 Híradó
Am. krimi-sor.
01:15 Angol nyelvű hírek
03:25 Tények Este
01:25 Nevetni kell,
05:55 Hajnali
ennyi az egész
gondolatok
02:15 Ivan Iljics halála
06:00 Híradó
Tévéjáték
06:30 Nemzeti
03:30 Borbás Marcsi 05:50 Hajnali
gondolatok
Sporthíradó
szakácskönyve
06:00 Híradó
06:40 Kenó
06:30 Nemzeti
06:50 Srpski ekran
Sporthíradó
07:20 Unser Bildschirm
07:50 A természet
04:55 Múlt és Jelen egy 06:40 Kenó
06:50 Hrvatska
magyar fotósai
időben
Kronika
08:05 Mozogj otthon! 05:25 Szabadidő
07:20 Ecranul nostru
08:20 Mámoros szerelem 05:50 Téli olimpia –
Sp. telenovella
07:50 A természet
Jégkorong
09:10 Fogd a kezem!
magyar fotósai
08:10 Labdarúgó
Török tévéfilmsor.
08:00 Mozogj otthon!
közvetítés
10:00 Balatoni nyár
08:15 Mámoros szerelem
10:25 Boxutca
12:00 Déli harangszó 11:00 Jövünk!
Sp. telenovella
12:01 Híradó
11:30 A labdarúgó vb-k 09:05 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
12:40 Nemzeti
legjobb mérkőzései
10:00 Balatoni nyár
Sporthíradó
13:30 Forma-2
12:50 A világ egy
14:35 A labdarúgó vb-k 12:00 Déli harangszó
terített asztal
legjobb mérkőzései 12:01 Híradó
Nemzeti
13:15 A legvadabb
16:35 UEFA Bajnokok 12:40 Sporthíradó
Európa
Ligája közvetítés 12:50 A világ egy
14:10 Sorsok útvesztője 18:35 Fradi Tv
terített asztal
Török tévéfilmsor.
19:05 A labdarúgó vb-k 13:20 A fák történetei
15:00 Rex felügyelő
legjobb mérkőzései 14:15 Sorsok útvesztője
Olasz bűnügyi tévé- 21:05 A labdarúgó vb-k
Török tévéfilmsor.
filmsor.
legjobb mérkőzései 15:00 Rex felügyelő
15:55 Don Matteo
23:05 Téli olimpia –
Olasz bűnügyi tévéOlasz tévéfilmsor.
Műkorcsolya
filmsor.
16:50 Gasztroangyal
03:05 Téli olimpia –
15:50 Don Matteo
17:45 Mozogj otthon!
Jégkorong
Olasz tévéfilmsor.

tévéfilmsor.

21:40 Garni-zóna

Angol játékfilm

Török filmsor.

14:40 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

15:45 Castle

Am. krimisor.

23:40 Kenó
Török filmsor.
23:45 Szabadság tér ´89 18:00 RTL Híradó –
00:30 Don Matteo
Esti kiadás
Olasz tévéfilmsor.
18:50 Fókusz
01:25 Hat nővér
20:15 A mi kis falunk
Sp. romantikus tévéfilmsor.

Magyar vígjátéksor.

Július 23.
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 tévéfilmsor.

20:30 Csak színház
és más semmi
Tévéfilmsor.

21:30 Munkaügyek IrReality Show
Tévéfilm

22:00 Casanova visszatér
Francia romantikus
dráma

23:35 Kenó
23:40 Édes Emma,
drága Böbe

Magyar filmdráma

01:05 Don Matteo

02:20 OJD – Irodalom 21:15 Barátok közt
Olasz tévéfilmsor.
21:55 Doktor Murphy 01:55 Hat nővér
és könyv 26
Am. filmsor.
Sp. romantikus tépercben
22:50 RTL Híradó véfilmsor.
Késő esti kiadás
23:25 Halálos fegyver
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
06:10 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
09:05 Jó ebédhez szól
a nóta
09:35 Jó ebédhez szól
a nóta
10:05 Rome Reports Vatikáni híradó
10:35 Új nemzedék
11:00 Tanúságtevők
11:30 Mozogj otthon!
11:45 Só Mihály kalandjai
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska
Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
válogatás 2019
15:10 Mozogj otthon!
15:25 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
19:25 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Hogy volt?! Válogató adások
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A láthatatlan
generáció
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul
magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák Hevül a vegyület
00:50 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:25 Hogy volt?! Válogató adások
02:20 Só Mihály kalandjai

Am. akcióvígjáték-sor.

00:35 ÉletmódKalauz 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
01:10 Kalandozó
01:45 Doktor Murphy 05:16 Német nyelvű
hírek
Am. filmsor.
05:20 Orosz nyelvű hírek
02:40 CSI: A
05:21 Kínai nyelvű hírek
helyszínelők
05:25 Hagyaték
Am. krimisor.
03:25 Amerika legvic- 05:55 Novum
06:20 Summa
cesebb videói
06:40 Világ
Am. vígjátéksor.
08:40 Jó ebédhez szól
a nóta
09:35 Útravaló
04:55 Csapdába csalva 09:50 A sokszínű vallás
05:20 Családi Titkok 10:05 Így szól az Úr!
10:10 Kereszt-Tények
06:15 MOKKA
06:25 Tények Reggel 10:20 Kérdések a
Bibliában
06:55 MOKKA
08:45 MOKKACINO 10:30 Biblia és irodalom
10:45 A sokszínű vallás
09:35 TELESHOP
11:05 Mozogj otthon!
10:50 Mintaapák
Magyar fikciós sor. 11:20 Fent a
Spitzbergáknál
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 hegyi doktor
újra rendel

Ném.-osztrák filmsor.

20:40 A Piramis
22:25 Sztárok és párok
23:55 Magánnyomozók
01:00 A hegyi doktor
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

03:25 Tények Este

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Tévéfilm
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:20 Alpok-Duna05:00 Szabadidő
Adria
05:25 Múlt és Jelen egy
07:50 A természet
időben
magyar fotósai
05:55 Téli olimpia –
08:00 Mozogj otthon!
Jégkorong
08:20 Mámoros szerelem
07:55 Boxutca
Sp. telenovella
08:25 Labdarúgó
09:05 Fogd a kezem!
közvetítés
Török tévéfilmsor.
10:20 Jövünk!
10:55 UEFA Bajnokok 10:00 Balatoni nyár
Ligája magazin 12:00 Déli harangszó
11:25 Strandkézilabda 12:01 Híradó
11:45 A labdarúgó vb-k 12:40 Nemzeti
Sporthíradó
legjobb mérkőzései
12:50 A világ egy
15:45 Fradi Tv
terített asztal
16:15 UEFA Bajnokok
Ligája közvetítés 13:15 Jövőnk, a víz
18:30 Aranyoroszlánok 14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.
19:05 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései 15:00 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé23:00 Téli olimpia –
filmsor.
Műkorcsolya
15:50 Don Matteo
00:35 Labdarúgó
Olasz tévéfilmsor.
közvetítés

Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-DunaAdria
14:20 Család-barát
válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:30 Balatoni nyár
17:25 Ízőrzők
18:00 Ízőrzők
18:35 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez szól
a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Andreával
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 A láthatatlan
generáció
23:25 Hagyaték
23:55 Határtalanul
magyar
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek

04:30 Múlt és Jelen egy
időben
05:00 Forma-3
05:50 Forma-2
06:50 Bringasport
07:10 Téli olimpia –
Jégkorong
09:15 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
11:15 Labdarúgó
közvetítés
13:15 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
15:05 Aranyoroszlánok
15:40 Pecatúra
16:15 Strandkézilabda
16:30 UEFA Bajnokok
Ligája
18:30 Vívás magazin
19:00 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
21:00 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
23:00 Téli olimpia –
Műkorcsolya
01:00 Pecatúra

2020.
július 15.

Heti műsor
Köszöntjük Kinga, Kincső nevű olvasóinkat!

Péntek
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Asztro Klub
10:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:25 Bosszú
Török filmsor.

14:40 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

15:45 Castle

Am. krimisor.

16:45 Elif - A
szeretet útján
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Fókusz
20:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

21:15 Barátok közt
21:55 Doktor Murphy
Am. filmsor.

22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 Elárulva
Am. akciófilm

01:25 Édes Otthon
02:10 Doktor Murphy
Am. filmsor.

03:00 CSI: A
helyszínelők
Am. krimisor.

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

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 hegyi doktor
újra rendel

Ném.-osztrák filmsor.

20:40 A Piramis
22:25 Sztárok és párok
23:55 Magánnyomozók
01:00 A hegyi doktor
újra rendel
Ném.-osztrák filmsor.

02:00 A vidéki doktor
Német filmsor.

02:45 Sherlock és Watson
Am. krimi-sor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Életkerék
07:20 Öt kontinens
07:50 A természet
magyar fotósai
08:00 Mozogj otthon!
08:20 Mámoros szerelem
Sp. telenovella

09:05 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

10:00 Balatoni nyár
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Tengerek, városok, emberek
13:40 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:35 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

15:25 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

16:50 Gasztroangyal
17:40 Mozogj otthon!
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 Rex felügyelő
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Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Kristóf, Jakab nevű olvasóinkat!

Szombat

20:30 Gyilkosságok
Franciaországban 04:55 Pasik!
Bűnügyi tévéfilmsor.

Magy. vígjátéksor.

22:10 Jesse Stone - Rej- 06:00 Teleshop
télyes bankrablás 06:30 Kölyökklub
Angol bűnügyi té09:00 Infinity Nado
véfilm
Kínai animációs
23:35 Kenó
filmsor.
23:40 Don Matteo
09:30 Teleshop
Olasz tévéfilmsor.
10:30 ÉletmódKalauz
00:35 Hat nővér
Sp. romantikus té- 11:05 Autogram
11:40 Édesítő
véfilmsor.
01:25 Rúzs és selyem 12:10 Glades – Tengerparti gyilkosságok
01:55 OJD – Irodalom
Am. krimisor.
és könyv 26
13:15 Magnum
percben
Am. akciókrimi-sor.
02:25 Mesterember
14:25 Castle
02:50 Magyar Krónika
Am. krimisor.
03:20 Élő egyház
15:30 Pán
03:40 Itthon vagy!
Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Nyomás utána!
05:00 Híradó
Olasz-am. akció05:15 Angol nyelvű hírek
vígjáték
05:16 Német nyelvű
21:20 Dunkirk
Angol-am. háborús
hírek
kalandfilm
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:21 Kínai nyelvű hírek 23:35 Cápa-tó
Am. thriller
05:25 Hagyaték
01:25 Fél lábbal a
05:55 Multiverzum
paradicsomban
06:20 Kárpát-medence
Olasz vígjáték
06:40 Kék bolygó
09:10 Jó ebédhez szól 03:15 CSI: A
helyszínelők
a nóta
Am. krimisor.
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
10:10 Katolikus krónika
10:40 Isten kezében
05:00 Egy rém rendes
11:10 Mozogj otthon!
család
11:25 A Molitor ház
Am. filmsor.
Tévéfilm
05:25 Egy rém rendes
12:50 V4 híradó
család
13:00 Híradó
Am. filmsor.
13:20 Életkerék
05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
13:45 Öt kontinens
09:30 Trendmánia
14:15 Család-barát
10:05 Agrártúra#Tejút
válogatás 2019
10:35 Bitter magazin
15:10 Mozogj otthon! 11:10 Poggyász
15:25 Balatoni nyár
11:40 Babavilág
17:25 Ízőrzők
12:15 EB TV
18:00 Ízőrzők
12:45 Bűvös szakács
18:30 Borbás Marcsi 13:20 Az élet ízei
szakácskönyve
Am. romantikus film
19:00 Jó ebédhez szól 15:55 Columbo
a nóta
Am. krimi
19:25 Jó ebédhez szól 18:00 Tények
a nóta
18:55 Tények Plusz
20:00 Önök kérték 19:55 Az ördög jobb és
Válogató adások
bal keze 2.
21:00 Híradó
Olasz akcióvígjáték
21:25 V4 híradó
22:35 Die Hard - Drá
21:35 Ridikül
gább, mint az
22:30 Kolozsvári
életed
Am. akciófilm
operamesék
00:35 X-Men 2.
23:25 Hagyaték
Am. sci-fi akciófilm
23:55 Határtalanul
03:00 Lángoló Chicago
magyar
Am. akciófilm-sor.
00:25 Hetedhét kaland
03:40 Lángoló Chicago
00:35 M2 matricák Am. akciófilm-sor.
Hevül a vegyület
00:40 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:15 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:20 Önök kérték Válogató adások 06:30 Nemzeti
Sporthíradó
02:15 A Molitor ház
06:40 Kenó
Tévéfilm
03:35 Borbás Marcsi 06:45 Magyar Krónika
szakácskönyve 07:15 Szerelmes földrajz
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
04:45 Bringasport
09:25 Nálatok, laknak
05:00 Forma-2
állatok?
05:55 Labdarúgó
Tévéfilmsor.
közvetítés
10:00
Balatoni nyár
07:50 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései 11:50 Nyaralj itthon!
12:00 Déli harangszó
09:45 Vívás magazin 12:01 Híradó
10:20 Fradi Tv
12:40 Nemzeti
10:45 Labdarúgó
Sporthíradó
közvetítés
12:50 Jó ebédhez szól
12:40 Aranyoroszlánok
a nóta
13:15 A labdarúgó vb-k 13:15 Nemzeti kincseink
legjobb mérkőzései
a Hungarikumok
15:10 A labdarúgó vb-k 13:45 Hölgyek öröme
legjobb mérkőzései
Angol tévéfilmsor.
17:10 Mtk tv
14:40 A Durrell család
17:45 Felvezető
Angol tévéfilmsor.
műsor: Úszás
15:30 Sose halunk meg
20:00 Értékelő műsor:
Magyar játékfilm
Úszás
17:00 Gasztroangyal
20:30 A labdarúgó vb-k 18:00 Híradó
legjobb mérkőzései 18:30 Nemzeti
22:30 Labdarúgó
Sporthíradó
közvetítés
18:40 SzerencsePerc
00:25 Mtk tv
18:45 Szerencse Szombat
00:50 Pecatúra
19:40 Az olajherceg
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Kalandfilm

21:15 Floridai álom
Angol játékfilm

23:00 Kenó
23:05 Csak színház és
más semmi
Tévéfilmsor.

00:05 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.

01:00 Hat nővér

Sp. romantikus tévéfilmsor.

01:55 OJD – Irodalom
és könyv 26
percben
02:20 Mesterember
02:50 Magyar Krónika
03:20 Család'20
03:40 Esély

Köszöntjük Anna, Anikó nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Kínai animációs
filmsor.

09:20 Teleshop
10:20 A Muzsika
TV bemutatja!
10:50 Édes Otthon
11:25 Kalandozó
11:55 Négy esküvő és
egy temetés
Am. filmsor.

13:05 Zimmer Feri 2.
Magyar vígjáték

04:05 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 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Opera Café
07:25 Püspökkenyér
07:50 Evangélium
08:15 Hogy volt?! Válogató adások
09:10 Gasztroangyal
10:05 Rejtélyes
XX. század
10:30 Öt kontinens
11:00 Mozogj otthon!
11:10 Az aranyember
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:20 A szövetség Biblia vetélkedő
14:15 Család-barát
válogatás 2019
15:15 Mozogj otthon!
15:25 Balatoni nyár
17:25 Családmeséink a családi talkshow
17:55 Mit főzzünk ma?
18:05 Mit főzzünk ma?
18:20 Angi jelenti
18:55 Térkép
19:30 Ízőrzők - Takarékos konyha
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Koós show
22:30 Dunaszőkítés –
Anti-tóksó
23:30 Dukay Barnabás
és Gadó Gábor Szabad zene duó
koncert
00:05 MMA portrék
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Gasztroangyal
02:15 Sose halunk meg
Magyar játékfilm

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

05:00 Forma-3
05:55 Téli olimpia –
Műkorcsolya
08:05 Bringasport
08:25 Szabadidő
08:55 Mtk tv
09:25 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
12:30 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
14:30 Felvezető műsor:
Vízilabda
15:55 Értékelő műsor:
Vízilabda
16:05 Felvezető műsor:
Vízilabda
17:25 Értékelő műsor:
Vízilabda
17:45 Felvezető
műsor: Úszás
20:05 Értékelő műsor:
Úszás
20:20 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
22:20 A labdarúgó vb-k
legjobb mérkőzései
00:15 Mtk tv
02:05 Pecatúra
02:30 Vívás magazin
03:00 Szabadidő
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12:05 Design műhely
Dorogi Gabriellával
12:35 Street Racers 04:00 Kölyökklub
Formula E ma05:00 Pasik!
gazin
Magyar vígjátéksor.
13:10 Amerikai taxi
06:00 Teleshop
Am. akcióvígjáték
06:30 Kölyökklub
15:15 Pókember
08:55 Infinity Nado

15:10 Viharzóna

Am. sci-fi akciófilm

18:00 Tények
18:50 A Szupercsapat
Am. akciófilm

21:25 Testcsere

Am. vígjáték

23:55 A sárkány csókja
Am.-fr. akciófilm

02:00 Bibliothéque Pascal
Magyar-németromán filmdráma

03:55 Zsaruvér

Am. krimi-sor.

Am. katasztrófafilm

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:50 Cobra 11
Német akciófilm-sor.

19:55 Egy kutya
négy útja

Am. vígjáték

22:05 Két túsz között
Am. akcióvígjáték

00:30 Fenegyerek

Angol akciófilm

02:55 Cobra 11

Német akciófilm-sor.

04:20 Kegyetlen csillogás
Am. filmsor.

05:00 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:25 Egy rém rendes
család
Am. filmsor.

05:50 TV2 ANIMÁCIÓ
10:25 Több mint
TestŐr - Best Of
2020 Nyár
11:00 ala Car - Autós
kalandok ínyenceknek
11:30 Életmódi
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Biblia vetélkedő
12:50 Jó ebédhez szól
14:15 Rózsa Miklós, a
a nóta
filmzenekirály
13:20 Sopi
14:15 Édes anyanyelvünk 15:05 Mozogj otthon!
15:25 Balatoni nyár
14:20 Kölyök
Magyar romanti16:55 Novum
kus film
17:30 Családmeséink 16:00 Hatoslottó
a családi
sorsolás
talkshow
16:05 Hogy volt?! 18:05 Mit főzzünk ma?
Válogató adások 18:15 Mit főzzünk ma?
17:00 Mozogj otthon! 18:30 Divat & dizájn
17:10 Mozogj otthon! 19:00 Öt kontinens
17:30 Borbás Marcsi
19:30 Szerelmes
szakácskönyve
földrajz
18:00 Híradó
20:00 Gasztroangyal
18:30 Nemzeti
21:00 Híradó
Sporthíradó
21:25 V4 híradó
18:45 Egynyári kaland 21:35 Tiltott kastélyok
Tévéfilm
22:30 Józan babák
19:40 Katharina meg- 22:45 Dunaszőkítés –
oldja - A vikinAnti-tóksó
gek kincse
23:45 Itthon vagy!
Romantikus film

21:20 Állj mellém!

Angol kalandfilm

22:45 Kenó
22:50 Kika

04:50 Aranyoroszlánok
05:20 Téli olimpia –
Jégkorong
07:45 Múlt és jelen egy
időben
08:25 Jövünk!
05:00 Híradó
08:55 Mtk tv
05:15 Angol nyelvű
11:55 A labdarúgó vb-k
hírek
legjobb mérkő05:16 Német nyelvű
zései
hírek
13:55
UEFA Bajnokok
05:20 Orosz nyelvű
Ligája magazin
hírek
14:30 Felvezető műsor:
05:21 Kínai nyelvű
Vízilabda
hírek
15:55
Értékelő műsor:
05:25 Hagyaték
Vízilabda
05:55 Térkép
16:05 Felvezető műsor:
06:20 Élő egyház
Vízilabda
06:40 Esély
17:25
Értékelő műsor:
07:00 Világ
Vízilabda
07:20 Multiverzum
17:45 Felvezető
07:45 Mesterember
műsor: Úszás
08:15 Noé barátai
20:00 Értékelő műsor:
08:40 Operatőrmesék
Úszás
09:05 Önök kérték 20:15 A labdarúgó vb-k
Válogató adások
legjobb mérkő10:00 Ízőrzők - Takarézései
kos konyha
22:20 A labdarúgó vb-k
10:25 Térkép
legjobb mérkő10:55 Mozogj otthon!
zései
11:05 Háry János
Játékfilm

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:41 Mozogj otthon!
06:50 Balatoni nyár
08:10 Isten kezében
08:35 Kereszt-Tények
08:45 Katolikus krónika
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Rome Reports Vatikáni híradó
09:40 Útmutató
10:05 Református
ifjúsági műsor
10:15 Evangélikus
ifjúsági műsor
10:20 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
10:30 Vallás és
szabadság
10:35 Baptista magazin
11:00 Evangélikus
riportok
11:25 Tanúságtevők
Magyar zenés film
12:00 Déli harangszó
12:50 V4 híradó
12:01 Híradó
13:00 Híradó
12:40 Nemzeti
13:20 A szövetség Sporthíradó

A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatásának jogát minden
tévéadó fenntartja!

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

4 ok, ami miatt gyorsabban
ráncosodunk

A kor előre haladtával természetes jelenség a ráncok megjelenése,
azonban megfelelő életmóddal és hatékony bőrgyógyászati kezelésekkel sokáig megőrizhetjük fiatalos megjelenésünket.
Bőrgyógyász-kozmetológus,
klinikai onkológus szerint a különböző célokhoz különböző eljárásokat érdemes választani.
Sokan az ötvenes éveikben rémülnek meg a „hirtelen” megjelenő ráncoktól, holott a ráncok képződésének folyamata jóval korábban beindul. Ehhez a természetes
folyamathoz a genetikánk és számos életmódbeli tényező is hozzájárulhat, amelyek kiküszöbölésével magunk is sokat tehetünk bő-

2. Dohányzás
A cigarettázás nem csak a száj
körüli ráncok megjelenését gyorsítja
fel, de mivel rontja a bőr tápanyagés oxigénellátását, a bőr összképén,
életteliségén is sokat ront.
3. Stresszes életmód
A kezeletlen stressz hosszútávon önmagában is kihat a külső megjelenésünkre, és a helyzetet csak rontják az esetleges járulékos károk, vagyis a kevés, rossz
minőségű alvás és a pótszerek, va-

rünk öregedésének elodázásáért.
Íme, a 4 leggyakoribb ok, ami felgyorsítja a ráncok megjelenését.
1. Erős fényterhelés
A külső környezeti hatások
közül a legjelentősebb bőröregedést a napfény UV-A tartománya váltja ki, ezért óvatosan kell
bánni a napozással és a szoláriummal is. Ez utóbbi nem is feltétlenül ajánlott, a természetes
fényterhelés esetén pedig már tavasztól fényvédő termékeket érdemes használni.

gyis például az alkohol, a cigaretta és más függőségek. Mindenképpen érdemes a stressz kezelésében
segítséget keresni, akár csoportos
terápia formájában.
4. Kiegyensúlyozatlan,
egysíkú táplálkozás
Egészségtelen, vitaminszegény
étrend, kevés folyadék fogyasztása
mellett bőrünk jobban öregszik. A
bőr ragyogását az A-, a C-, és E-vitaminok és az antioxidánsban gazdag ételek, vagy akár táplálék-kiegészítők fogyasztása segíti elő. A

5 meglepő dolog, amitől
sárgák lesznek a fogaid

Az már rég nem újdonság, hogy a kávé és a vörösbor foltot hagy
a fogakon, de sajnos vannak más bűnösök is, amelyek sárgává varázsolják a mosolyod, és a fogaidat is károsíthatják.
Ám mint mindenre, erre is
van megoldás! Megmutatjuk
mire figyelj oda és mivel előzheted meg a vakító fehérség tompulását.
Veszélyes víz
Az, hogy úszol néhány kört
a medencében csodás edzéslehetőség a nyaralás alatt, de ennek
rendszeres gyakorlása káros lehet
a fogzománcodra. A klór – amit
tempózás közben óhatatlanul is
beveszel a szádba úgy, hogy nem
is veszed észre – felborítja a pHegyensúlyt a szájban, ami hos�szú távon a fogak kopásához, törékenységéhez, érzékenységéhez
vezet, hajlamosítva azokat a szuvasodásra.
Mosolymentés: ,,Válaszd a
sós vizet, amikor csak lehetséges” – javasolja a fogorvos. ,,A
sós víz valóban jót tesz a fogaknak, és javítja a nyál természetes antibakteriális és gyógyító
hatását.”
Citrusos italok
Az olyan frissítő italok, mint
a limonádé, a jeges tea és a citrus
ízesítésű sportitalok tele vannak
zománc-gyengítő savval. Ha ezeket gyakran fogyasztod, előfordulhat, hogy érzékennyé válnak
a fogaid és beindul az erózió folyamata. Ennek köszönhetően az-

tán a fogak sebezhetőbbé válnak és
lassan el is színeződhetnek. ,,A fogak lyukacsosak és így kis idő múlva a folyadék beszivárog a zománclemezek közé – a mikroszkopikus
üreges csatornákat alkotó zománcrétegek közé – elsötétítve a fogakat” – mondja a fogorvos.
Mosolymentés: A legjobban úgy
tudsz ez ellen védekezni, ha vizet
iszol, amikor csak lehetséges. De
ha ez nem megy, akkor legalább
kortyolgass vizet, miután megittál
egy-egy pohárral ezekből a savas
üdítőkből.
Nem csak a vörös…
Az köztudott, hogy a vörös bor
elősegíti a lepedékképződést a fogakon, de az már kevésbé ismert,
hogy a fehér bor is halványíthatja a
mosolyod. ,,A fehér bor magas savtartalma pusztítja a zománcot, durva foltokat és barázdákat létrehozva a fog felszínén. Így a fogak érzékennyé válnak és az olyan színes
ételek és italok, mint a tea, a kávé
és a bogyós gyümölcsök szép lassan kikezdik.
Mosolymentés: Egyél kenyeret és igyál vizet a bor kortyolgatása közben, ezzel csökkented a száj
savasságát és véded a fogzománcot.
Csábos ajkak
Bár a korall és őszibarack árnyalatú, hatalmas dús ajkak divatosak

megfelelő folyadékbevitel pedig
belülről hidratálja a bőrt, hiánya
viszont gyorsan meglátszik.
Hogyan segítenek a bőrgyógyászati kezelések?
– Ha valaki az életmódján kívül esztétikai kezelésekkel is szeretné fiatalosabbá, üdébbé tenni a bőrét, több hatékony kezelés közül választhat – mondja
a bőrgyógyász-kozmetológus,
klinikai onkológus. – Elsősorban el kell dönteni, hogy pontosan min szeretne változtatni,
vagyis általánosan szeretné felfrissíteni a bőrét, a kialakult ráncaitól szabadulna, vagy a megereszkedést enyhítené. Az első
esetben nagyszerű megoldás lehet a mezoterápia, amellyel számos hatóanyag juttatható a bőr
különböző rétegeibe. Az egyes
bőrrétegekbe eltérő hosszúságú,
vékony tűkkel injektáljuk a célnak megfelelően kiválasztott hatóanyagot. Így olyan molekulák
termelődését indítjuk be a bőrben, amelyek aktiválják a kollagén és rugalmas rostok termelődését, elősegítik a bőr regenerációját, fokozzák a bőr anyagcseréjét, optimalizálják a működését. Ha a ráncok zavarják
leginkább a pácienst, jó megoldás lehet a Botox-injekció és a
hialuronsavas ráncfeltöltés. Arcfeszesítésre és például a sokakat
zavaró tokaemelésre pedig remek
megoldást kínál az úgynevezett
szálbehúzás. Ennél az eljárásnál
nagyon vékony, különböző hos�szúságú, felszívódó szálakat húzunk be a bőrbe, amelyek egyrészt mechanikusan emelik meg
a bőrt, másrészt hosszútávon beindítják a természetes kollagén
termelést. Az így megújult kötőszövetes rendszer pedig feszesebben tartja a bőrt. A lényeg, hogy
biztonságos, hatékony eljárásokkal nagyon sokat tehetünk a bőr
megújításáért, az önbizalom vis�szaszerzéséért.
lehetnek, de csak akkor hódítóak,
ha ragyogó mosoly párosul hozzájuk. ,,Mivel ezek a színárnyalatok, mint amilyen a narancssárga és sárga, felerősítik a fogak
eredeti tónusát, így a fogak még
fakóbbnak és sárgábbnak tűnhetnek, mint amilyenek valójában”.
Mosolymentés: Viselj kékbe
hajló vörös rúzst – a merész színek és a kontraszt kiemeli a fog
gyöngyház fehérségét, ami igazán trendivé varázsolja ajkaidat.
A rossz hírű erdei
gyümölcs
Esszük a bogyós gyümölcsöket számos egészségügyi javaslatra – ugyanakkor arra nem is
gondolunk, hogy van egy nagy
hátránya is: gyümölcsléként vagy
bogyós smoothie-ként kortyolgatva lassan elszínezi a fogakat.
A bogyós gyümölcsök ugyanazon színezékei, melyek ,,jótékony hatású antioxidánsokat
tartalmaznak, ha nem vigyázol,
könnyedén lehervaszthatják a
mosolyt az arcodról.”
Mosolymentés: ,,Igyál szívószállal, így a folyadék a fogakat elkerülve jut át a szádon”
– mondja Dr. Lowenberg, aki
hozzáteszi, hogy azzal is ellensúlyozhatjuk az elszíneződést,
ha más gyümölcsöket és zöldségeket eszünk, mint amilyen az
alma, a sárgarépa és a zeller. ,,Hiszen ezek természetes úton dörzsölik le a fogakat és távolítják
el a felületi szennyeződéseket.
Szintén segít a fehérség megőrzésében, ha szilícium-dioxidot
tartalmazó fogkrémmel mosod
a fogaid – ez ugyanis olyan ös�szetevő, amely hozzájárul a foltok természetes hámlasztásához.

Leggyakoribb tévhitek a
pattanásokról
Az vagy, amit megeszel.
A táplálkozás lényegében a
bőr zsírosodására lehet hatással, ami pedig közvetve szerepet játszhat a pattanások megjelenésében is. A zsíros bőrt a fokozott faggyútermelődés okozza, ennek következtében fénylő, tapintása olajos, síkos. Pattanás, vagy más néven akné akkor keletkezik, ha a faggyúmirigy kivezető nyílása elzáródik,
benne a baktérium felszaporodik
és elindul a gyulladásos folyamat – magyarázza szépség-terapeuta, kozmetikus. Az elzáródás elsődleges oka a fokozott
faggyútermelés, a szarusejtek
nem optimális leválása, a nem
megfelelő bőrápolás és kozme-

ládé pedig klasszikus „boldogság-forrás” az ilyen helyzetekben. Stresszes időszakban nem
fordítunk kellő figyelmet az esti
arcápolásra, a napközben hordott smink és egyéb szennyeződések maradványai pedig eltömítik a pórusokat, ami pattanások kialakulásához vezethet.
Kevesebbet, rosszabbul is alszunk, ami szintén nyomot hagy
az arcunkon.
Problémás bőrre nem kell
smink
A szép bőr sokak vágya,
melynek elérésében valóban
nagy segítséget nyújthatnak a
megfelelő kozmetikumok. A készítmények helytelen használata azonban csak további problé-

tikum használata, de a mozgáshiány és hormonzavar is szerepet játszhat.
A zsíros bőr örökletes tulajdonság is lehet, de megelőzésében és kezelésében valóban érdemes bizonyos táplálkozási tanácsokat is követnünk. A túlfűszerezett, sós és zsíros ételek
fokozhatják a faggyútermelést,
épp úgy, mint az olajos magvak,
a csokoládé és a kakaó fogyasztása. A tavaszi időszakban elterjedt méregtelenítés és egyéb diéták következményeként is több
pattanás jelentkezhet, mivel a
tisztulási folyamat nyomai a bőrön is meglátszanak. Érdemes
ezért a kettőt összekötni, a böjtkúrák mellett a tavaszi arctisztítást is elvégeztetni.
Nyugalom, és a pattanás
elkerül?
A stressz valóban hatással van
az immun- és a hormonrendszer
működésére is, ilyen módon pedig – közvetve – szerepet játszhat a bőr állapotának megváltozásában. Stresszes időszakban a
szokásink is eltérőek lehetnek.
Valaki a haját, körmét, arcát babrálja idegességében. Mivel a használati tárgyaink soha nem lehetnek sterilek, így a telefon és billentyűzet után az arcon cirkáló
koszos kéz érintése nyomot hagy
a bőrön. Kozmetikai kezelések
alkalmával jól látható, azt is meg
lehet mondani a bőr állapotából,
hogy jobb, vagy balkezes-e az illető – számol be tapasztalatairól
a kozmetikus.
Ezen kívül van, aki nassolással gyűri le a feszültséget, a
bőr zsírosodását fokozó csoko-

mákhoz – eltömődött pórusok,
pattanások megjelenése – vezethet. Mind a bőrápolás, mind
a sminktermékek terén hatalmas a választék napjainkban,
ami egyfelől jó, másrészt jelentősen megnehezíti a választást.
Az elterjedt termékek mellett léteznek kevésbé ismert, gyógyszertárakból beszerezhető, hatékony készítmények is. A szakember biztos, hogy minden esetben a bőrtípusunknak és problémánknak megfelelő készítményt
fogja javasolni és tanácsokat ad
használatukkal kapcsolatban is,
így a problémás bőrűeknek sem
kell lemondaniuk a smink használatáról.
A nap szárít, a naptej
pattanást okoz
Sokan napoznak naptej nélkül nyáron azért, hogy így bőrük
szebb legyen. A napfény szárító, antibakteriális hatása jól ismert, rövidtávon, a felületi pattanások esetében valóban élvezhetjük is áldásos hatását. Hos�szú távon azonban így nemcsak
a bőr korai öregedésével, de a
bőrrák kockázatával is számolnunk kell. A naptejek köztött
is létezik az arcbőr védelmére
kifejlesztett változat, azon belül is találunk problémás bőrre
való terméket, amit bátran alkalmazhatunk strandolás során,
így a pattanások megjelenésétől
sem kell tartanunk. Egyéb, szabadban töltött idő alatt, például
egy városi séta során egy kön�nyű, UV-szűrővel ellátott, bőrtípusunknak megfelelő nappali krémmel biztosíthatjuk leginkább a bőr védelmét.
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Tűzoltók mentették meg egy idős férfi életét

Csütörtökön este tűz keletkezett Huszton
egy nyárikonyhában. Az esetről a helyiségben tartózkodó háztulajdonos 21 óra
40 perckor értesítette a tűzoltókat.
A helyszínre kiérkező operatív mentőszolgálat munkatársai néhány perc alatt
lokalizálták a tüzet, ezzel megakadályozták a lángok továbbterjedését. Az erős füst
miatt a tűzoltók védőmaszkban dolgoztak.
A tüzet 22 óra 15 perckor oltották el teljesen, írja a 0312.ua.
Időközben a 68 éves tulajdonos a

stressz miatt rosszul lett és elájult, a pulzusa is kezdett kimaradni. Jaroszlav Demjan
brigádvezető azonnal megkezdte a szívmasszázst, s az újraélesztést a mentősök kiérkezéséig folytatta. Az idős férfit
a Huszti Járási Kórház intenzív osztályára szállították, később áthelyezték a kardiológiai részlegre.
A tűzben megsemmisültek a háztartási eszközök és a berendezés, tart a kárfelmérés. A tűz keletkezésének okait és körülményeit szakértők vizsgálják.

Lövöldözés Ungváron

Kedden este lövöldöztek Ungvár és
Minaj határában, adja hírül a 0312.
ua. A Verhovinszka Rada étterem közelében baseballütőkkel megrongáltak
egy német rendszámú BMW 5 típusú
gépkocsit.
Az előzetes információ szerint két társaság szórakozott az említett vendéglátó egységben, és konfliktus alakult ki közöttük. Ezután kerültek elő a baseballütők, majd az egyik férfi rálőtt két másikra. A rendőrség közleménye szerint valószínűleg adósság áll a konfliktus hátterében. Egy ungvári lakos tartozik egy másik,

39 éves ungvári lakosnak, aki a vita közben Peugeot márkájú autójából elővett egy
baseballütőt, és megrongálta a BMW-t,
amelyen az adós érkezett egy társával. A
32 és 37 éves férfiak válaszul ugyancsak
baseballütővel megpróbáltak kárt okozni neki, mire az gumilövedékes fegyverrel rájuk lőtt.
A gumilövedékek megsebesítették a
két férfit, őket kórházba szállították. A támadót hamarosan elfogta a rendőrség. A
két baseballütőt és a lövedékeket lefoglalták, a gépkocsikat a rendőrség büntetőparkolójában helyezték el.
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Tovább folytatódik a Zorja-DinamoGyeszna versenyfutás

A 30. fordulóban ismét helycsere történt a tabellán a már bajnok Sahtar
mögött az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.
A Dinamo Kijev hazai környezetben
csak 2-2-es döntetlenre volt képes a PFK
Olekszandrijával szemben, a Gyeszna pedig vendéglátóként kapott ki a Sahtartól.
Mindez, kapóra jött a Zorjának, amely a
Kolosz idegenbeli legyőzésével beelőzte
mindkét együttest.
Ami az alsóházat illeti, a korábban a
koronavírus-járvány által is sújtott Kárpáti Lvivet hivatalosan is kizárták az élvonalból, mivel több mérkőzésre sem állt ki.
Eredmények: Dinamo Kijev –

Olekszandrija 2-2, Gyeszna – Sahtar 2-4,
Kolosz Kovalivka – Zorja Luhanszk 0-2,
Dnyipro – FK Lviv 3-2, FK Mariupol
– Olimpik Donyeck 1-4, Kárpáti Lviv –
Vorszkla Poltava 0-3 (technikai vereség).
Két fordulóval a zárás előtt a rekordpontszámra törő Sahtar 78 ponttal vezeti a tabellát az 57 ponttal második Zorja,
az 56 pontos Dinamo és az 55 ponttal negyedik Gyeszna előtt.
Az ezüstérem sorsa alighanem a következő fordulóban dől el, amelyben a
Dinamo a fővárosban látja vendégül a
Zorja gárdáját. Olekszij Mihajlicsenko
csapatának csakis a győzelem lehet elfogadható eredmény.

Néhány sorban

Spanyolországban a Real Madrid nagyot

Két fiatal halálát okozta egy ittas sofőr
Vasárnap éjjel halálos kimenetelű közúti baleset történt az Ilosvai járásban.
22 óra 45 perckor Ilonca (Ilnica) településen egy VAZ–2105 típusú gépkocsi áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött
egy Kawasaki márkájú motorkerékpárral.
A balesetben a motorkerékpár vezetője és
az utasa – egy 16 és egy 20 éves szajkófal-

vai (Oszij) lakos – életét vesztette. A gépkocsi sofőrje, egy 18 éves, szintén szajkófalvai lakos, ittas volt, őt előzetes letartóztatásba helyezték, írja a 0312.ua
Az ügyben büntetőeljárást indított a
rendőrség, és szakvizsgálatokat rendeltek el a baleset okának és körülményeinek tisztázása céljából.

Kábítószer-kereskedőket tartóztattak le
Ungváron

Ungváron a hatóságok letartóztattak
három munkácsi személyt, akik egy
megyei kábítószer-kereskedéssel foglalkozó bűnszervezet tagjai, adja hírül
a karpat.in.ua.

A 25–28 év közötti bűnözőket a nemzeti
rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai állították elő. Az
ügyben eljárást indítottak, a hatóságok próbálják megtalálni a bűnbanda többi tagját.

Hamis okmánnyal akart gyerekeket kivinni az
országból egy férfi

Július 8-án reggel Ukrajnából kiutazásra érkező Dodge márkájú mikrobusz utasainak ellenőrzése során a határőrök hamis okmánnyal utazókra figyeltek fel.
A csapi ukrán-magyar határátkelőhelyen egy 48 éves csernyivci illetőségű férfi az útlevelekkel együtt egy milánói ukrán főkonzulátus által kiadott engedélyt
nyújtott be, melynek értelmében a gyerekek édesanyja engedélyezi a gyermekek
külföldre vitelét – írja a pmg.ua internetes kiadvány. A dokumentum vizsgálata

során azonban a határőrök megállapították, hogy hamis okmánnyal szállítanák ki
a gyermekeket.
Az esetről a határőrök értesítették
az Ungvári Kerületi Rendőrség képviselőit, mivel Ukrajna Büntetőtörvénykönyvének 358. cikkelye (okmányhamisítás) értelmében bűncselekmény
történt.
A szükséges intézkedések után a kiskorúakat nem engedték ki külföldre, így
ők a kísérő személlyel együtt visszatértek
Ukrajna területére.

Hamis pénzzel fizetett egy nő a Perecsenyi
járásban

Hamis bankjegyekkel fizetett az üzletben vásárolt áruért Poroskőn
(Poroskovo) egy helyi lakos.
Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. Megállapították, hogy a
43 éves nő az üzletben szuvenír 1000
hrivnyásokkal fizetett. Sőt, kihasználva az idős eladó figyelmetlenségét, a

csaló megkérte, hogy váltsa fel az 1000
hrivnyásokat, s így valódi bankjegyekre cserélte a játékpénzt.
Amikor a bolttulajdonos észrevette a
hamis bankjegyeket, azonnal bejelentést
tett a rendőrségen. A tárgyi bizonyítékokat – 4 darab szuvenír ezerhrivnyást – lefoglalták, írja a 0312.ua.

Szándékosan megrongálta lakásában a
gázvezetéket

Gázszagot éreztek Ungváron a Babjak utcában lévő egyik többlakásos épület lakói, ami abból a lakásból áradt, ahol egy problémás szomszédjuk lakik. Azonnal értesítették a
rendőrséget.
Hamarosan a járőröző rendőrökkel
gyakorlatilag egyidejűleg a megadott címre érkeztek a tűzoltók, a mentősök, valamint a gászolgáltató baleseti részlegének
munkatársai és a városi rendőrök. Az elő-

zetes információ szerint a férfi megrongálta a gázcsövet a lakásban, majd bútorokkal elbarikádozta a bejárati ajtót, írja a
karpataljalap.net.
A rendőrök felmérték a helyzetet, és
úgy döntöttek, hogy tűzoltólétrán felmásznak a balkonra. Ezután bejutottak a lakásba, és felszabadították a bútoroktól a bejárati ajtót. A férfit átadták a mentősöknek, akik a megyei pszichiátriai kórházba szállították.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Az országos másodosztályú labdarúgó-bajnokságban – ahol természetesen továbbra
is nézők nélkül zajlanak a küzdelmek – a
Minaji FC rangadót játszott, hazai pályán
látta vendégül a Metaliszt Harkiv gárdáját.
A találkozó sorsát egyetlen találat döntötte el: Sztaszjuknak az 57. percben esett
góljával a kárpátaljai együttes otthon tudta tartani a számára oly fontos 3 pontot.
A bajnokságban listavezető Inhulec
Petrove a Voliny Luck vendégeként tudott nyerni 1-0-ra.
A 23. fordulót követően az Inhulec
47 ponttal vezeti a tabellát a 46 pontos
Agrobiznesz, illetve az egyformán 44
ponttal álló Minaj és Metaliszt előtt.
A hétvégén esedékes 24. fordulóban
Vaszil Kobin együttese ismét rangadót játszik, az Agrobiznesz vendége lesz.
***
A Formula-1 70 éves története során először fordult elő, hogy egymást követő két
versenynek ugyanaz a pálya adott otthont.
A Red Bull Ringen ezúttal az első Stájer
Nagydíjat rendezték meg.
A verseny első körében a két Ferrari
összeütközött egymással, ami után Charles
Leclerc elismerte felelősségét csapattársa
kilökéséért.
A futamot végül a Mercedes brit pilótája, Lewis Hamilton nyerte csapattársa, a finn Valtteri Bottas és a holland Max
Verstappen (Red Bull-Honda) előtt.
Összetettben Bottas 43 ponttal vezet a
37 pontos Hamilton előtt.
***
Életének 77. évében elhunyt Szűcs Lajos,
olimpiai bajnok labdarúgó.
A játékosként az Újpest, az FTC és a
Honvéd színeiben is megforduló egykori
kiválóság 37-szer szerepelt a válogatottban, amelyek során két gólt szerzett. Tagja volt az 1968-ban olimpiai bajnoki címet
szerző magyar válogatottnak. A Ferencváros soraiban kétszer szerzett bajnoki címet.

***

lépett a bajnoki cím felé a La Liga 36. fordulójában, ugyanis az Európa-ligáért harcoló Granada otthonában 2–1-re nyert, így
a következő fordulóban megszerezheti a
bajnoki címet.
Ezzel karnyújtásnyira került a kényszerszünet után sorozatban kilencedik bajnokiját is megnyerő a madridi alakulat a
bajnoki címhez: ha megveri a következő
fordulóban a Villarrealt, megszerzi a La
Liga aranyérmét.
***
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának
záró mérkőzésén a Manchester United
hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a
Southamptonnal, így maradt a tabella ötödik helyén.
***
Japán beutazási kedvezményeket helyezett kilátásba a jövő évre halasztott tokiói játékokra érkező olimpikonok számára.
Az ötkarikás ügyekért felelős miniszter, Hasimoto Szeiko kedden azt mondta,
meg akarják könnyíteni a külföldi sportolók bejutását a szigetországba még abban az esetben is, ha a kormány rendelkezései alapján bizonyos országok és térségek számára ez aktuálisan nem lenne
lehetséges.
Az eredeti tervek szerint a 2020as nyári játékok tíz nap múlva kezdődött volna a tízmilliós metropoliszban, a
pandémia azonban márciusban halasztásra kényszerítette a házigazdákat és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
A tokiói olimpia új dátuma 2021. július 23–augusztus 8. A közelmúltban ugyanakkor egyre több sportoló, sportvezető és
virológus fejezte ki aggodalmát, hogy vakcina nélkül még jövőre sem kellene megrendezni a játékokat. Egy friss közvélemény-kutatás szerint hasonló véleményen
van a japánok 77 százaléka is.

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

Ingatlan
Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Sürgősen eladó emeletes,
összkomfortos családi ház
Gát központjában, a Fő út
75. szám alatt. Mob.: +36304307088.
Benében, csendes utcában, a
Borzsa partján 3 szobás családi ház eladó nyári konyhával, garázzsal, pincével,
melléképületekkel, vízpartig nyúló nagy kerttel. Tel:
+38068-3075680, +380980830842, +3630-8428559.
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes
ház bútorostól, víz, gáz, 3 fázisos villany. Ára: 50000 f.e.
Mob.: 099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen
– közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó
egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban a Munkácsi
út 24/3. szám alatt közös udvarban eladó egy 73 m2-es jó
állapotban lévő ház. Mob.:
050-5385374.
Nagyberegen a Petőfi u. 60.
szám alatt családi ház eladó
(3 szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, gáz és az udvaron kút). Ár megegyezés szerint. Mob.: 099-7544644.
Beregszászban a Munkácsi út 95. szám alatt kertes
ház eladó. Tel: 095-6511923,
066-6130064.

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

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.

Lakás kiadó
Kiadó Beregszászban egy 2
szobás lakás a Korjatovics
utcában. Ár megegyezés szerint. Mob.: 050-5325602.
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.

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

Szolgáltatás
Kútfúrást és pincéből talaj
vízelvezetést vállalok. Mob.:
050-8589288.
Tetőfedést, csatornázást
vállalok anyaggal vagy
anélkül, valamint metálcserép, kerítéslemez,
stáblonlemezek méretre vágva (drágább és olcsóbb anyagból). Mob.:
066-0820366.
Benzines kaszával kaszálást vállalok Beregszászban.
Ár 5 hr/m2. Mob.: +380662406034.
Temetőben sírok karbantartását vállalom Beregszászban és környékén 200
hrivnyától. Mob.: +380955546133.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Budapesti varrodába
varrót, varrónőt keresünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos bérezés. Szállást,
egész éves folyamatos
munkát és munkavállalásit biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Min-

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárp átinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Gyakorlattal rendelkező
varrónőket keresek ruhák javításához, új ruhadarabok elkészítéséhez, szőrmék varrásához, javításához, saját
varrógéppel, főállásban, teljes munkaidőre, beregszászi munkahelyre. A beutazás önköltséges. Mob.: 0509028845 (Kenyeres Mária).
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Min-

den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban hagyományos tégla eladó. Mob.: 0663967011.
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1200 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

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

Hűtés, fűtés

kös eke, UDA-4,5-es nehéz
tárcsa, Quivogne – 6 méteres nehéz tárcsa, és Unimat
– 8,4-es magházkészítő kultivátor. Ár megegyezés szerint. Tel: 050-9667397, 0967003545.
Eladó DON-1500A kombájn
gabonaasztal, 6 soros Oros
kukorica adapter szárzúzóval, napraforgó lifterekkel.
Bizon kombájnhoz gabonaasztal befogadókamrával
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.

Piac, élelmiszer
Vörös bor nagy tételben és
borpárlat eladó. Mob.: 0502660111.
Szárított nyúlbőrt veszek
fej, farok és láb nélkül.
Ár: 50 hr/kg. Mob.: +380950045835 (Attila).

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

Háziállatok
Ingyen odaadom 3-4 hónapos kis termetű lány kiskutyámat (fehér, pöttyös fülekkel, dalmatára hasonlít,
sterilizálva, beoltva). Mob.:
+38050-1002403, +380506119020.

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

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.

Ön megtalálta már a
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net
oldalunkon is!

Jó állapotban lévő 300 és
100 literes szőlőszedő hordó
eladó, azonnali használatra.
Mob.: 066-3967011.
Mezőgazdasági gépek előadók. K-700 (Kirovec) 1995ös évjáratú, jó állapotban eladó. Hozzávaló 8 köldö-

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések
felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

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

Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás saját fűtéssel Beregszászban a Lónyai utcában.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a Muzsalyi
út 34./B szám alatt 4. emeleti 2 szobás, felújított, bútorozott lakás eladó. Tel:
050-6491429.

Munka

den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

akció

-20 -40
%!

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

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

Hirdetések
A Munkácsi Szent István
Líceum pótfelvételt hirdet a
8., 9. és 10. osztályba.

Az alábbi linken található kitöltésével online módon
lehet jelentkezni a 2020/2021-es tanévre: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xpR_cXuo8WyspY
R7etnNPeOPUqGXTUODKSNr4kj-Fqrw2A/viewform
Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illetve
német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt óraszámban tanítunk.
Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1,
B2 nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzésére.
A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek
költségeihez a szülők is hozzájárulnak.
Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás
– matematika, írásbeli;
– beszélgetés hitismeretből.
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások számára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika, írásbeli;
– hitismeret, szóbeli.
A pótfelvételire való jelentkezés határideje: 2020.
augusztus 10.
A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazolvány és a kódszám másolata, valamint 2 db. 3x4-es
igazolványkép. Az említett dokumentumokat elegendő,
ha a pótfelvételi vizsgára hozzák magukkal.
A pótfelvételi vizsgák időpontja:
2020. augusztus 14. (péntek) 9:00 (közép.-eur.idő.)
Címünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.
Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com
www.munkacs-katlic.org.ua

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet
miatt az Beregvidéki népzenei és néptánc szakkör
augusztus 17–21. között valósul meg
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. július 27–31. közötti időszakban megvalósításra tervezett
Beregvidéki népzenei és néptánc szakkör, a COVID-19
okozta járványügyi karantén helyzet miatt később, 2020.
augusztus 17- 21. között valósul meg.
A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától délután 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.
A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).
Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 9–17 éves kor közötti zenét
és táncot kedvelő fiatalok jelentkezését a szakkörre
2020. július 24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus
úton a következő linken lehet: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSciB_uDpikxTmazGTUdhkxF7Wm
NhtlgvI4W2PdJORoC2NulyA/viewform
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek!
A szakkör megvalósulását támogatja a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

www.

karpatinfo.net

Felhívás a Kárpátmedencében levő magyar
középiskolák részére

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében megalapította a Stádium Díjat.
A díj társadalmi fővédnöke Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a család részéről felkért fővédnök Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája.
A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diákság szavazata alapján három kategóriában adományozható azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet
területén Széchenyi István szellemiségével összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelentős eredményt értek el.
A díj adományozására a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon,
hogy minden év januárjától május végéig a díjazottakra
az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezetőségénél írásban jelölteket állíthat. Az iskolák részvételi
szándékukat (regisztráció) 2020. július 10-ig, majd az írásbeli jelöléseket legkésőbb 2020. július 31-ig megküldhetik a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.
Arra kérjük tehát a középiskolák tanulóit, hogy arra
a személyre, akiről úgy gondolják, hogy akár közéleti, akár tudományos, vagy a művészeti munkássága Széchenyi István szelleméhez méltó, s megítélésük alapján a
Stádium Díjra érdemes lehet, tegyenek írásbeli javaslatot.
Jelöltté csak az válhat, akire az összesítések alapján legalább 100 diák írásbeli javaslatot tett (kis létszámú iskolák esetében lehetőség van az egyedi elbírálásra).
A járványügyi helyzetre való tekintettel a diákok elektronikus javaslatainak összesítését tekintjük a javaslattétel
alapjának, melyet az összesítéssel megbízott diák vagy
tanár a jelöléshez szükséges űrlap beküldésével az Alapítványhoz eljuttat.
Az érvényes jelöltek listáját – a beérkezett jelölések
alapján (JELÖLÉS űrlap) – a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány honlapján és Facebook
oldalán legkésőbb 2020. augusztus 15-én kategóriánként
közzéteszi. (A jelölésekhez kérjük csatolni a jelölt írásbeli bemutatását és fényképét is, amelyeket közzéteszünk.)
Ezt követően a diákságnak lehetőségé nyílik a jelölteket
bemutatni és népszerűsíteni, melyhez a Gróf Széchenyi
Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális
Hírlap, online felület biztosításával, konferenciák és interaktív játékok szervezésével, publikációk közlésével és
más hasonló módon segítséget ad.
A díjról a Kárpát-medencében lévő magyar középiskolák diáksága szavaz 2020. szeptember 21-től (Széchenyi István születésnapjától) 2020. október. 16. 24.00 óráig, oly módon, hogy az közjegyző által is ellenőrizhető.
Az elektronikus program az Alapítvány honlapján az erre
a célra kialakított oldalon a szavazás napján megjelenik,
s a diákok az iskoláknak megküldött regisztrációs technika segítségével – nevük titokban tarthatóságával – szavazatukat az Alapítvány honlapján keresztül elérhető felületen a három kategóriában leadhatják.
Az eredmény nyilvánossá tételére 2020. október 18-án,
a Stádium Díj átadására 2020. november 16-án kerül sor.
Kérjük az iskolákat, hogy a Stádium Díjjal kapcsolatos programok minél szélesebb körű megvalósulása érdekében jelöljenek ki egy kapcsolattartót, aki a REGISZTRÁCIÓS űrlap elektronikus
beküldésével jelzi az iskola részvételi szándékát.
Az Alapítvány minden egyéb ügyben a stadium@
szechenyicsalad.hu levelezési címen elérhető.
A pályázattal kapcsolatos információkat a www.
szechenyicsalad.hu honlapon megtalálhatják.
REGISZTRÁCIÓS link: https://docs.google.com/…
/1wEgDqK9Gg5XAeQ8xFY0XlG…/viewform…
JELÖLÉS link: https://docs.google.com/…/10C1I_
ElI3GSiGok-SsN7bo…/viewform…
G r ó f S z é c h e n y i C s a l á d A l a p í t v á n y w w w.
szechenyicsalad.hu facebook.com/szechenyicsalad
Forrás: Magyarország
Főkonzulátusa Ungvár facebook-oldal

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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Soós Kálmán ösztöndíjprogram
a 2020/2021-es tanévre

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

Beregardóban július 19-én ünnepli
60. születésnapját

Karafa Katalin.

E szép évforduló alkalmából erőt,
egészséget, Istentől gazdagon megáldott, boldog életet kívánnak az as�szonytestvérek.
„Legyen áldott eddigi utad, és áldott
legyen egész életed. Áldott
legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek, légy
te áldott találkozás minden téged keresőnek. Őrizzen az Úr fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban! Őrizze meg tisztaságod, őrizze
meg kedvességed, őrizzen meg a
Téged szeretőknek!”

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

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

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!
Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 okozta járványügyi karanténhelyzet
miatt a „Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és irodalom szakkör új időpontban,
2020. augusztus 10–14. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020.
július 6–10. közötti időszakban megvalósításra tervezett
„Minden Egész eltörött” c. gitár, verses, zenés és irodalom szakkör a COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet miatt később: 2020. augusztus 10–14. között valósul meg.
A foglalkozások minden nap délelőtt 9.00 órától délután 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.
A szakkör helyszíne: Kisgejőci Oktatási Nevelési
Központ (89434 Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
Továbbra is várjuk a 10–16 éves kor közötti
zene- és irodalom iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július 24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdATRiUGCAN_Lb5Kwg-BHAOb4p2tuptHjqzPo6hRhZ1t0nQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek!
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet miatt a VIII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa
2020. augusztus 12-én valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. július 15-én megvalósításra tervezett Buzánszky Jenő Labdarugó Kupa, a COVID-19 okozta járványügyi karantén
helyzet miatt később, 2020. augusztus 12-én valósul meg.
A labdarugó kupa helyszíne: Beregszász, Barátság
Stadion.
Továbbra is várjuk a futballt kedvelő fiatalok jelentkezését a versenyre 2020. július 24., 12.00 óráig.
Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet az alábbi 3 kategóriában: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdssc4BJHrvuO-1PsWR6SRiFHHf
7HZZOtv8QjPbsgzz3qzxsg/viewform
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek!
A kézilabda emléktorna megvalósulását támogatja a
Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap a Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 koronavírus okozta járványügyi
karanténhelyzet miatt a Sportszakkör új időpontban, 2020. augusztus 10–14. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020.
július 6-10. közötti időszakban megvalósításra tervezett „Fókuszban a tehetség a sport terén” sportszakkör, a COVID-19 koronavírus okozta járványügyi
karanténhelyzet miatt később, 2020. augusztus 10–14
között valósul meg.
A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától délután 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.
A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).
Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 12–17 éves kor közötti sportkedvelő fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július
24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a következő linken lehet: https://forms.gle/fvbnRVyXjQZu7o3w9
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek!
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

KÖZLEMÉNY

A COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet
miatt a Színjátszó szakkör új időpontban:
2020. augusztus 3–7. között valósul meg!
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2020. július 27. – augusztus 1. közötti időszakban megvalósításra tervezett „Fókuszban a tehetség a színjátszás terén”
színjátszó szakkör a COVID-19 okozta járványügyi karantén helyzet miatt később: 2020. augusztus 3–7. között valósul meg.
A foglalkozások mindennap délelőtt 9.00 órától délután 16.00 óráig tartanak egy órás ebédszünettel.
A szakkör helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola (Beregszász, Kossuth tér 6.).
Orvosi igazolás kötelező!
Továbbra is várjuk a 12–16 éves kor közötti fiatalok jelentkezését a szakkörre 2020. július
24., 12.00 óráig. Jelentkezni elektronikus úton a
következő linken lehet: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd1ZRcc-RUyY1jfZZzYF_
uxLGEk4MCTUlTuMKuIPVYS4QjlXw/
viewform?vc=0&c=0&w=1
Az eddig beérkezett jelentkezések érvényesek!
A szakkör megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosság közbenjárásával.
Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi e-mail címen: agora@kmf.uz.ua
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
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Kos (3. 21.-4. 20.)
A múltból megoldatlan kérdések és nehézségek merülnek fel a
héten, amelyek sürgős
és azonnali figyelmet igényelnek. Ezeket a problémákat határozottan kell megoldania,
egyszer és mindenkorra. Biztos lehet benne, hogy miután
maga mögött hagyta a múltat,
reménykedhet a jövő pozitív
alakulásában. Szeretteitől rengeteg támogatást és segítséget
kap a napokban!

Bika (4. 21.-5. 20.)
Akárhogy is legyen,
Ön is megérdemli a
nyaralást és a kikapcsolódást. Ha nem is
hosszabb távra menni, legalább
rövid kiruccanásokon vegyen
részt. Merjen igent mondani a
lehetőségekre és legalább belföldön mozduljon ki bátran.
A napokban találkozik a rég
nem látott barátaival is, akik
üdítő hatással lesznek Önre. A
napokban többen is izgalmas
ajánlatot tehetnek Önnek!

Ikrek (5.21.-6.21.)
Tele van megvalósítandó ötletekkel,
de bölcsen teszi, ha
nem egyszerre akar a héten
mindent megvalósítani. Legyen türelemmel és várja ki
mindennek a megfelelő idejét,
különben kellemetlen helyzetbe kerülhet. A napokban
óvatosan adjon tanácsot másoknak mert könnyen rosszul
sülhet el a dolog és akkor Önt
fogják hibáztatni. Inkább a saját háza tájékán sepregessen.

Rák (6.22.- 7. 22.)
A következő napokban egyre több olyan
dolog történik Önnel,
amely okot ad a reményre és
arra, hogy jó legyen a hangulata. Egyesek olyan szívességet tesznek Önnek, amely révén közelebb kerülhet a vágyai
eléréséhez. Ugyanakkor valaki megoszt magával egy rendkívül titkot, ami valamiképp
Önre is hatással lehet. Kétszer
is gondolja meg, mihez kezd a
kapott információval.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ez a hét olyan lesz
Ön számára, mintha
megvilágosodna. Jó
pár fontos összefüggésre fog ráeszmélni. Úgy
érzi, végre felnyílt a szeme
és olyannak látja a valóságot,
mint amilyen igazából. Teljesen más színben kezdi látni a dolgokat. A szerettei nehezen fogják követni új életszemléletét, ezért legyen velük türelmes, és véletlenül se
próbálja meg rájuk erőltetni.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A napokban erőteljesen súgnak magának
a megérzései. A legtöbbször ösztönösen
cselekszik és ezek remekül
is sülnek el. Végre úgy érzi,
ott van, ahol lennie kell és jó
irányba tart. A héten azt is
meglelheti, amit régóta keres.
Fordulatokban gazdag napok
várnak Önre és több értékes
felfedezést is tehet. De fontos, hogy néha hallgasson a
józan eszére is!

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Nem lesz elemében
a héten. Nincs kedve
az emberekhez, de
úgy igazából semmihez sincs. Emiatt kissé nyűgös és feszült lesz, de sajnos
még elutasító is a környezetével szemben. A napokban
próbáljon meg inkább befelé
fordulni és figyeljen oda jobban önmagára. Kényeztesse
testét és a lelkét és közben
fedezze fel az önmaga elől is
rejtegetett problémákat.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ez a hét ideális a
problémák megbeszélésekhez és a kellemetlen kérdések tisztázásához. Ideje áttekinteni a
jelenlegi helyzetét és pontosan kitalálni, hol áll, és
merre tart. Önnek is jó az,
ha az élet más területein is
rendezi az ügyeit, hogy kicsit pihenhessen. Tervezzen
magának laza hetet és szánjon több időt önmagára és a
kedvteléseire.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

A héten akadályoztatva érzi magát, ami
miatt csalódottnak és
bosszúsnak fogja érezni magát. Akármilyen rossz passzban is legyen, igyekezzen
nem másokon vezetni le a feszültségét. A héten megtalálja azt a megoldást és az energiát, amellyel haladást érhet
el és amelyre szüksége van a
döntő lépések megtételéhez.
Végül nagyon pozitívan alakul majd a hete!

Ideje átgondolni néhány emberrel kapcsolatos véleményét,
illetve aktualizálni őket. A napokban ugyanis az derülhet
ki, hogy sokakat félreismert,
vagy hogy az emberek már
nem olyanok, mint régen. Lehet, hogy érték korábban kellemetlenségek, de ideje lenne
ismét megbíznia másokban.
Értékelje át a kapcsolatait és
így legalább a konfrontációkat is elkerülheti.

Szűz (8.24.-9.22.)
Egyáltalán nem lesz
egyhangú a hete.
Minden oka meglesz
a pozitív gondolkodásra. Vegye észre az élet ajándékait
és ne mindig csak azt nézze,
hogy éppen mi hiányzik még.
Viszont érdemes felfrissítenie a kapcsolatait és újakat
szövögetnie, mert a megfelelő ismerősök közelebb vihetik magát a sikerhez. Lehetőség szerint a napokban semmit se hagyjon félben!

Halak (2.21.- 3.20.)
Nehézkesen akarnak
összejönni a dolgok a
héten. Tervei megvalósítása folyamatosan késik,
és emiatt egy kissé feszült.
Mindemiatt pedig hajlamos
összekapni másokkal, pláne
akkor, ha úgy érzi, segíthetnének Önnek és nem teszik.
Próbáljon nyugodt maradni,
amennyire csak tud, és legyen
diplomatikusabb a környezetével. Ha pedig segítségre van
szüksége, akkor kérjen!
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Mozaik

Ezek az uborka jótékony hatásai

A lédús uborka a paradicsom és a paprika mellett valószínűleg a legnépszerűbb
zöldségek között van. Mi mindenre jó az
uborka?

szívbetegségektől. Egy kutatás során a résztvevőknek
szárított uborkamag kivonatot kellett fogyasztaniuk:
6 hét elteltével kedvező változásokat tapasztaltak,
többek között csökkentette a rossz, LDL-koleszterin
szintjét.

Hidratáló hatású

Egy közepes uborka közel 200 g folyadékot tartalmaz. Ha vízhez uborkát is
adunk, az nem csak az ízére lehet pozitív hatással, de a folyadékfelvételt is fokozhatja.

Csökkentheti a rákos megbetegedések kockázatát

A lenmag, a szezámmag, a kelkáposzta,
a brokkoli, a szamóca, a sárgabarack mellett az uborka is tartalmaz egy lignán nevű
anyagot. Ezt az emésztőrendszer baktériumai olyan vegyületekké alakítják, amelyek
az ösztrogénreceptorokhoz kötődnek, és
egyes tanulmányok szerint segíthetnek az
ösztrogénnel kapcsolatos rákítpusok elleni védelemben.
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Citrom, a szépség és
egészség záloga
A citromot szeretjük, és ismerjük is – gondolhatnánk, azonban számos jótékony hatása még a szépség- és egészségmániások
számára is ismeretlen. Pedig kívül-belül
valódi csodaszer, ráadásul könnyen hozzáférhető és rendkívül sokoldalúan felhasználható gyümölcsről van szó.
Stimulálja a fehérvérsejtek képződését
A citrom általános immunerősítő hatása mindenki
számára ismert. Ez a tulajdonsága a fehérvérsejtek képződésének stimulálásával és a vírusellenes anyagokat ter-

Bőrnyugtató hatású

Uborkát ehetsz a szendvics, a rántotta és számtalan
egyéb étel mellé felszeletelve, csíkokra szelve mártogatósként, reszelve vagy felkockázva, felkarikázva salátaként, de még hideg uborkalevest
is készíthetsz belőle. Sőt, a vizedet
is ízesítheted vele! 100 g kígyóuborkában csupán 15 kalória van, és 3,1
gramm szénhidrát, így abszolút diétás ételként tekinthetsz rá.

Az uborka nem csak elfogyasztva jótékony hatású, de a szépségápolásban is bevetheted. Uborkát tenni a felpuffadt szemekre valóban jó ötlet – az uborka
melő immunsejtekkel magyarázható. A magas C-vitamin
tartalom mellett antioxidánsként a káros szabadgyököket
is képes megkötni, így erősen rákellenes hatása mellett
az arcbőr simaságáért, üdeségéért is felel.

Természetes folsav-forrás

Hozzájárul a csontok
egészségéhez

A folsavpótlás főként a terhesség korai szakaszában a legfontosabb, ugyanis e vegyület a magzat gerincét lezáró folyamatot segíti. Ezt elkerülhetetlen szintetikus úton is, terhesvitamin, folsavtartalmú tabletta szedésével is bevinni a szervezetbe, de természetes formában, például a citrom rendszeres fogyasztásával is sokat
tehetünk a megfelelő folsav-szintért.

Az uborka legfontosabb tápanyaga
a K-vitamin, amely a csontok egészsége miatt nagyon fontos a szervezetünk számára. Az alacsony K-vitamin
szintet a témában készült tanulmányok
összefüggésbe hozták a csontritkulás,
és a csonttörés fokozott kockázatával.
Hámozatlanul nagyjából 1 csészényi
uborka fedezi a napi K-vitamin szükségletünk 20%-át.

A szív- és érrendszer
egészségére is jótékonyan hat

Az uborka antioxidánsokban gazdag, többek között flavonoidokban, amelyek segítenek védeni a

Csökkenti a stroke kialakulásának veszélyét

elsősorban vízből áll, gazdag C-vitaminban és koffeinsavban, melynek gyulladásgátló tulajdonsága van.
Ez a kombináció nyugtatja a bőrt, csökkenti a duzzanatot és az irritációt.

Bulgur, a csodagabona

A bulgur a tévhittel ellentétben nem egy
külön gabonafajta, hanem a durumbúza
egy speciális, tört változata. Tökéletes választás húsok mellé, rizs helyett, megfelelően fűszerezve ugyanis hasonló ízvilágot

sőt, hosszú órákra eltelít. A bevitt szénhidrát energiaforrásként raktározódik, nem pedig zsírpárnákban. Védi az izmokat, így azok még tónusosabbá válnak a rendszeres sportolás és bulgurfogyasztás mellett.

Serkenti az emésztést

Ez a fantasztikus gabona nem csak alacsony glikémiás
indexe miatt járul hozzá a súlyvesztéshez, hanem
magas rosttartalma is segíti a fogyást. Kipucolja a beleket, eltávolítja a felesleges salakanyagot,
így serkenti az emésztést, elősegíti, felgyorsítja
az anyagcserét. Így nemcsak a puffadást és más
emésztési problémákat szüntetheti meg, de a makacs úszógumikat is lefaraghatja testünkről.

Kiváló vitamin- és ásványi anyagforrás

kaphatunk, csak sokkal egészségesebb, különlegesebb formában.
Glikémiás indexe alacsony

Bár a bulgur szénhidráttartalma viszonylag magas,
glikémiás indexe a legalacsonyabb a gabonák között, olyannyira, hogy a rizs GI-nek fele. Ennek előnye, hogy a
bulgur nem okoz vércukorszint-ingadozást, cukoréhséget,

A bulgur foszforban, magnéziumban, káliumban, folsavban és vasban rendkívül gazdag, ezért
nőknek különösen ajánlott rendszeresen fogyasztani. E-, B1-, B2 és B6-vitaminban is gazdag, hasonlóan a többi gabonához, így nem csak az egészséghez, de az üde, hamvas bőrhöz, erősebb körmökhöz és hajhoz is hozzásegít, ha időről időre beiktatjuk étrendünkbe.

Főzés nélkül elkészíthető

A bulgur másik nagy előnye, hogy mivel előfőzött, még
csak főzést sem igényel az elkészítése. Alapos átmosás után
dupla mennyiségű vízzel le kell forrázni, fűszerezni, majd
lefedni 10-15 percig. Ezután tálalhatjuk húsok, főételek
mellé, de különböző zöldségekkel összefőzve percek alatt
ízletes és egészséges fogásokat kaphatunk. A recepteknek
csak fantáziánk szabhat határt.

A szív- és érrendszer egészségéért a citrom több fronton is felel. A folsav kis mértékben kifejezetten a stroke
megelőzéséért is tehet, de az aszkorbinsav az egész
szív- és érrendszerre is pozitívan hat. A rossz koleszterin (LDL) szint csökkentésében is jelentős szerepet játszik, így a szív és az erek egyaránt egészségesebbek maradnak, ha a citrom étrendünk részét képezi.

Zsírégető

A citromos langyos víz fogyasztása reggelente az
egyik leghatékonyabb zsírégető, anyagcsere serkentő
módszer. Méregtelenít, a felesleges salakanyagot pedig
hatékonyan pucolja ki a belekből, így az nem rakódik le
pluszkilók formájában. Azonban hatékonysága miatt se
essünk túlzásokba: nem megfelelő alkalmazás, mértéktelenség esetén ugyanis felerősítheti a reflux tüneteit, de
a fogzománcot is károsíthatja.

Ezért szeretnek téged a
szúnyogok

A szúnyogok egyeseket jobban csípnek, ugye te is észrevetted már? Nem, nem beszéled be magadnak, ez a jelenség igenis létezik. Most pedig eláruljuk, hogy miért!
Ha már te is jártál úgy, hogy teljesen összecsipkedtek a szúnyogok, míg a melletted lévőt egyáltalán nem
is bántották, neked is biztosan eszedbe jutott, hogyan lehetséges-e ez. A különös jelenségért az izzadságmirigyek
a felelősek, ugyanis a szúnyogok azt az ember szemelik
ki leginkább, akik a „legerősebb illattal” vannak megáldva. Ez azt jelenti, hogy minél jobban izzadsz, annál
nagyobb az esélye, hogy estére tele leszel szúnyogcsípésekkel – de, persze nem ilyen egyszerű az egész.
Az izzadságszagon kívül ugyanis az is előfordulhat,
hogy a bőrödben az átlagosnál több tejsavó termelődik, amit
szintén megéreznek a szúnyogok – akárcsak a vértípusodat.
Sajnos a professzoroknak még mindig nem sikerült megtalálni azt az összefüggést, amiért a szúnyogok jobban vonzódnak bizonyos vértípusokhoz, az azonban biztos, hogy
0-s vércsoportúak majdnem kétszer annyi szúnyogcsípéssel lesznek gazdagabbak, mint az A vértípussal rendelkezők (a B- és az AB-típusúak valahol középen helyezkednek
el) – legalábbis a legfrissebb statisztikák szerint.
A szúnyogcsípések gyakoriságának csökkentésében
az édeskés illatú parfümök és sminkek, valamint a világos és neonos színű ruhák viselése sem segít, ugyanis
ezek a faktorok mind-mind felhívják a szúnyog figyelmét az emberi jelenlétre.
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A ribizli szépíti a bőrt
A B- és C vitaminban gazdag piros kis bogyók rendkívül jótékony
hatással vannak a bőrre,
mert a bennük található
antioxidánsok feltöltik a
mélyebb ráncokat, halvá-

leginkább a vérnyomás
csökkentő hatásában mutatkozik meg.
A ribizli csökkenti a
vércukorszintet
A ribizli édes íze ellenére hatékonyan csökkenti
a vérben lévő cukor szint-

nyítják a látható redőket
és megakadályozzák a bőr
mélyebb rétegeinek elváltozását.
Well&Fit-tipp: Ezek
a vitaminok már önmagukban is elősegítik a
bőr regenerálódását, tehát napfény által okozott
leégések ellen is bátran
szedd őket.
A ribizli támogatja az
immunrendszert
Magas C-vitamin tartalma miatt a ribizli erősíti, óvja és ellenállóbbá
teszi a szervezetet a vírusos, gombás és bakteriális fertőzések ellen.
A piros bogyós gyümölcsökben lévő C-vitamin
egyébként allergiák ellen is rendkívül jól véd,
tehát csípések és marások

jét. Alacsony glikémiás
index-szel rendelkezik,
ami azt jelenti, hogy a ribizliben található cukor
csak minimális mértékben emeli meg a vércukorszintet, ezáltal pedig
elkerülhető(bb) lesz számodra az elhízás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség.
A ribizli ellenállóbbá
teszi a csontokat
Nemcsak a banán jó a
csontokra, hanem a ribizli is. A benne található K
vitamin ugyanis káliumként hasznosul a szervezetben, aminek köszönhetően ellenállóbb és erősebb
csontokkal leszünk gazdagabbak!
A ribizli segít a
fogyásban

ellen is ajánlott fogyasztani a ribizli levét.
A ribizli enyhíti a
székrekedést
100 gramm ribizli a
napi ajánlott rostbevitel
16%-át tartalmazza, ezért
székrekedés ellen is kiválóan alkalmazható. Ez
azért lehetséges, mert az
élelmi rostban gazdag ételek a gyomorba érve felszívják magukat vízzel,
ami fizikailag enyhíti a
székrekedés okozta kellemetlenségeket.
A ribizli erősíti a
szívet
A ribizli híresen jó
„szíverősítő” gyümölcs:
a benne lévő nagy men�nyiségű kálium ugyanis
fontos szerepet játszik a
kardiovaszkuláris (azaz a
szívet és az érrendszert is
érintő) egészségben, ami

Egy csésze (azaz 100
gramm) ribizli mindös�sze 63 kalóriát tartalmaz,
ami miatt dobogós helyet érdemel ki a fogyókúrás gyümölcsök között.
A piros bogyókban mindemellett a zsír is igen kevés, ezért a szakértők az
egyik legideálisabb nyári zsírégető ételként tartják számon.
A ribizli gyorsítja az
anyagcserét
Nemcsak kedvező kalória- és zsírtartalma, hanem a benne lévő magnézium mennyisége is igencsak
szemkápráztató a fogyókúrázók számára. A természetes formában bevitt magnézium ugyanis fokozza az
anyagcserét és a zsírégetés,
ami miatt még könnyebben
meg tudok válni a felesleges kilóktól.
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Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
A vadnyugati erődben egy őrszem szalad a parancsnok felé eszeveszetten kiabálva:
– Parancsnok úr, parancsnok úr! Jönnek az indiánok!
– Barátok vagy ellenségek?
–…
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A nyár legmenőbb gyümölcse nemcsak szuper ízletes,
hanem rendkívül egészséges is.

HAMIS
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JÓD

8 ok, amiért imádd
a ribizlit

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ÁA, ÁP,
DS, EH, ÉN, IA, JÁ, ÓJ, TE,
TR, US, ÚT, VN, YL.
Hárombetűsek: ALÁ,
ANA, ARO, ELV, HÁZ, III,
IZÉ, NIS, NRO, OIL, OMA,
RAK, TOL, UAZ.
Négybetűsek: ARAL,
ARID, ATTI, AZON, HESZ,
ILON, ILÓK, KÁDI, LOPE,
LOVI, LUIS, MERT, MIKO,
ODÁZ, ODOL, OLÁH,
O L G I , O N G A , R O TA ,
SCAT, TELL.
Ötbetűsek: CIPEL,
IMÁGÓ, KALLÓ, MOHÁS,

OLCSÓ, OLIKA, OTIKA,
ROTOR, SEGÉD, STÁZI,
STILO, SUHOG, TOTTH,
URÁLI.
Hatbetűsek: ADATOL,
ARAL-TÓ, AZURIT, CSATOS, EGYÜTT, LAKOTT,
NIGERI, ODAKEN, ORÁTOR.
Hétbetűsek: BARÁTOK, NYIKITA, RÁLELÉS.
Nyolcbetűsek: ARANYL A P, Á T V É T E L I , L E HETNEK.
Kilencbetűsek: HADISIKER, JÓAKARATÚ.
Tízbetűsek: AJNÁROZOTT, DEMI LOVATO,
EPIZODISTA, HAJTÓKERÉK, LOVAGOLNAK.
Tizenegy betűsek:
APÁTKANONOK, JAPÁN
KONYHA, SAN SALVADOR, UTÁNAMONDÁS.

2020. 28. szám meg
fejtése: A pénz olyan,
mint a láb vagy a
kéz. Vagy használod,
vagy elveszíted.

Pluszegy vicc: ... na-

gyon finomak voltak.

Kakaós-gyümölcsös pillesüti
Hozzávalók: 5 közepes tojás, 17 dkg kristálycukor, (vagy 10 dkg
kristálycukor + 7 dkg cukornak megfelelő folyékony édesítő), 0,8 dl
tej (80 ml), 0,8 dl olaj (80 ml), 10 g sütőpor, 20 dkg finomliszt, + 1
púpos evőkanál holland kakaópor, 1 evőkanál tej, ízlés szerint gyümölcs - kb. 30-40 dkg.
Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 170 fokra, a tepsit enyhén kikenjük vajjal vagy olajjal, a gyümölcsöket megmossuk, kimagozzuk,
lecsöpögtetjük, pici lisztben meghempergetjük. (A nagyobb gyümölcsöket feldarabolhatjuk). Az egész tojásokat a kristálycukorral habosra keverjük a kézi mixer legmagasabb fokozatán kb. 4-5 percig. Hozzákeverjük a tejet, az olajat, végül beleszitáljuk a sütőporral elkevert
liszteket. Ekkor már csak alacsonyabb fokozaton keverjük simára a
masszát. Nagyjából megfelezzük és az egyik felébe beleszitáljuk a kakaóport, hozzáadjuk az 1 evőkanál tejet és simára keverjük.
A világos tésztát a kivajazott tepsibe öntjük, erre ráöntjük ide-oda
a kakaós tésztát. Ne ijedjünk meg, mivel a kakaós tészta nehezebb,
ezért le fog folyni a világos tészta alá! Rádobáljuk a gyümölcsöket,
melyek szintén le fognak menni a tepsi aljára, mivel ez egy elég híg
tészta, nem tömény. De így lesz nagyon-nagyon finom puha!
Az előmelegített 170 fokos, légkeveréses sütőben kb. 30 percig
sütjük. A sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet, ezért végezzünk tűpróbát!

