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Beregszászi Beth
len Gábor Magyar
Gimnázium – mely
nek jogelődje a Magyar Ál
lami Királyi Főgimnázi
um – a rendszerváltás évé
ben olyan magyar tannyel
vű állami tanintézmény

ként indult, amely Kárpát
alja oktatási rendszerében a
tehetséggondozást tűzte ki fő
céljául. S ennek minden ne
hézség ellenére igyekezett és
igyekszik is eleget tenni. Ezt
bizonyítják az eredmények.
Most úgy tűnik, végre meg

szűnik az eddigi mostoha
sors: Magyarország kormá
nya jóvoltából a Kárpátaljai
Magyar Bázisiskolák Műkö
dési és Fejlesztési Programjá
nak támogatásával gőzerővel
folyik az építkezés, hogy vég
re méltó körülmények között

,,
Ismét ,,Szól a fülemüle
Tehetséges gyerekek seregszemléje

működjön ez a jobb sors
ra érdemes elitképző in
tézmény, amely, ha új né
ven is – líceumként – fut to
vább, ugyanazokat az ér
tékeket kívánja képvisel
ni, mint eddig.
Folytatás a 2. oldalon
„Nem lehet magyar az,
aki nem iszik a ma
gyar kultúra csodafor
rásából” – kezdte Ko
dályt idézve köszön
tőjét Váradi Natália,
a Genius Jótékonysá
gi Alapítvány igazga
tója a vasárnap dél
után a Rákóczi Főisko
lán megtartott „Szól a
fülemüle” népzenei és
néptánc tehetségkuta
tó elődöntője helyett
tartott seregszemlén,
melyre négy kategóri
ában – hangszeres szó
lista, hangszeregyüttes,
táncospár és népt ánc
együttes – 46 produk
cióval neveztek be. Az
előadásokat megtekint
ve meggyőződhettünk
arról, hogy ezek a fia
talok felkészítőjükkel
megtalálták a csodafor
rást és mélyen merítet
tek is abból.
Folytatás a 3. oldalon
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Missziói csendesdélután Beregszászban

„Jóra fordítom sorsotokat”

Az elmúlt vasárnap délután
Beregszászban tartotta soron
következő csendesdélutánját a
Csongoron működő Bethesda
Szenvedélybetegeket Mentő
Misszió, ahol 1997 őszén kezd
ték el a magyarországi Kék
kereszt Iszákosmentő Misszió
mintájára a mentőszolgálatot.
Azóta igen sok embernek kínált
itt lehetőséget Isten az újjászü
letésre, és sokak életében be is
következett a változás. Sok csa
ládban helyreállt a rend, Isten
lett a család feje.

életében beteljesült ez az ígéret.
Erről tettek itt nyilvánosan bizonyságot többen is. Akik őszintén beszéltek arról, milyen mélységeket jártak meg, s hogyan leltek szabadítást Jézus Krisztusban.
Pocsai Sándor, a Bethesda
Szenvedélybetegeket Mentő
Misszió lelkésze a kereszt üzenetére figyelmeztetett. Isten Fia
nagypénteken bűneink árát fizette meg ott. A golgotai kereszten
minden értünk történt – érettem,
miattam és helyettem. Hogy megmentsen a kárhozattól. Ehhez vi-

Az alkalom résztvevőit
Taracközi Ferenc, a beregszászi
református gyülekezet vezető lelkésze köszöntötte, s a Jeremiás
könyve 11–14. verseinek ígéretét helyezte a hallgatóság szívére: „Mert én ismerem a gondolatokat, amelyeket gondolok rólatok – mondja az Úr –: békességre és nem veszedelemre vonatkozó gondolatokat, hogy jövőt és
reményt adjak nektek. Hívjatok
engem, jöjjetek és imádkozzatok
hozzám, akkor meghallgatlak titeket! Keressetek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám! Engedem, hogy
megtaláljatok – mondja az Úr –,
és jóra fordítom sorsotokat…”
A csongori misszióban sokak

szont mindannyiunknak újjá kell
születnünk, nem vallásos máz kell
legyen rajtunk. Úrrá lett életünkben Jézus? Megtörtént szívünkben a gazdacsere? Vagy csak a
bajban keressük Őt? – tette fel
az elgondolkodtató kérdéseket
az igehirdető. Aki arra figyelmeztetett: béküljetek meg Istennel még ma, adjátok át életeteket
neki most – nem biztos, hogy lesz
újabb lehetőség…
Az alkalmon Csákány Ágnes csongori kántor végezte az
énekszolgálatot s vezette a közös éneklést, aki azt is bejelentette, hogy a következő missziói csendesdélutánra június 27-én
Kisdobronyban kerül sor.

m.e.

Pulzus Rádió – egy kárpátaljai sikertörténet

Nyolc éve együtt dobban a szívünk

A Beregszászon működő és mű
soraival a kárpátaljai tömb
magyarság jelentős részét el
érő Pulzus Rádió megalakulá
sa és eddigi működése igazi si
kertörténet. Már a kezdetektől
fogva ott szól több tízezer ház
tartásban, az úton levő gépko
csik ezreiben. Pedig sokan vé
lekedtek úgy nálunk is, hogy
az Európában nagyjából száz
évvel ezelőtt indult rádiózás
mára teljesen háttérbe szorult,
mert nem igazán XXI. száza
di műfaj.
– Korunkban vajon mi lehet a
szerepe és töretlen népszerűség
ének a titka? – tettük fel a kér
dést Barta Miklósnak, a Pulzus
Rádió ügyvezető igazgatójának.
– Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd emlékeztessek
rá, hogy a Pulzus Rádió indulása nem minden előzmény nélkül való – hangzik a válasz.
– Bő másfél évtizeddel ezelőtt
a beregszászi református gyülekezetben szolgáló lelkésztestvérpár – Taracközi Gerzson és
Taracközi Ferenc – elkezdte keresni annak a módját, hogy miként lehetne eljuttatni Isten szavát azokhoz, akik valamilyen ok-

nál fogva – például azért, mert ágyban fekvő betegek, mozgáskorlátozottak stb. – nem tudnak rendszeresen eljárni a templomi istentiszteletekre. Így kezdte el működését
a Sion Rádió, amely az interneten
volt elérhető. Azt is nagyon sokan
hallgatták, ám a munkatársak tisztában voltak vele, hogy az idősebb
korosztály tagjai inkább a hagyományos rádiókhoz szoktak. Ezért is
tettünk meg mindent annak érdekében, hogy Kárpátalján mihamarabb
megszólaljon az első és máig egyetlen magyar nyelvű, középhullámon
fogható rádió. Mivel Ukrajnában
egyházak nem működtethetnek rádiót, a beregszászi református gyülekezet presbitériuma áthidaló megoldást hozott: felkérte azokat a személyeket, akiket szívesen lát a rádió
felügyeletét biztosító kuratórium
tagjainak a sorában. Hadd mondjam el, amikor 2013. május 22-én
a délutáni órákban az éteren át eljutott a rádióadás a hallgatókhoz, akkor már egy, a rádiós műsorok készítésében valamennyire jártas csapatot tudhattunk magunk mögött. S
bár az akkori munkatársak közül sokaknak időközben máshová vezetett
az útja, továbbra is akadnak olyan
lelkes fiatalok, akiket vonz ez a pá-

Ballagás a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban

Új név, de az érték nem változik

Elejét lásd az 1. oldalon
Szombaton egy rendhagyó
tanév zárásaként került sor a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar
Gimnázium végzőseinek ballagására. A koronavírus-járvány
megfékezésére hozott intézkedések miatt jobbára online tanultak a diákok, ami bizony nem
egyenértékű a jelenléti oktatással, hisz így nem csupán a tananyagot nehezebb átadni és befogadni, de nem lehet közvetlen
tanár-diák kapcsolatot, közösséget sem építeni. Ennek ellenére
igencsak szép eredményeket értek el a gimnazisták, melyekről
Szabó Árpád számolt be, nem kis
büszkeséggel. Az igazgató azt kívánta a végzősöknek: „Soha ne
feledjétek, honnan indultatok és
mindig tudjátok, hogy merre tartotok. Ha nem is sikerül mindenkinek Kárpátalján maradnia, akkor is tudjátok, hogy ez a föld itt
a hazátok, amely sokat adott nektek. Ne tagadjátok meg soha, s ha
tudtok, segítsétek az itt maradottakat!”. Ezt követően átadta Kopasz Sára végzősnek a 2021. évi
győri Kazinczy-verseny országos
döntőjén nyert Kazinczy-érmet,
Derceni-Májercsik Etelkának Az
év tanára, Katkó Viktornak pedig
az Az év diákja díjat.
Nagyra értékelte a tanintézményben folyó oktató-nevelő
munkát Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki hangsúlyozta: Magyarország kormánya
stratégiai kérdésnek tekinti a magyar tannyelvű oktatás fenntartását és fejlesztését a Kárpát-medencében. Fontos, hogy Kárpátalján is megmaradjon az anyanyelvi oktatás az óvodától kezdve egészen a felsőfokú képzésig.
Ehhez a magyar kormány a jövőben is minden tőle telhető lehetőséget biztosít, ígérte a diplomata.
lya, akik nagy ambícióval, erőbedobással dolgoznak, és rendszeresen
új ötletekkel állnak elő. Szükség is
van minderre, hisz naponta átlagosan nyolc órányi élőműsort készítünk. Ami pedig a rádió létjogosultságát illeti a mai időben: akkor, amikor minden eseményről a jelen időben szeretnénk tudomást szerezni,
nem mondhatunk le egy ilyen, maximális operativitással működő hírforrásról. Természetesen nem csupán egy útlezárás, egy csőtörés, egy
baleseti helyszín elkerülése, vagy

az aktuális határhelyzet lehet érdekes sokak számára, hanem rengeteg
egyéb más információ is. Mi például nagyon odafigyelünk arra, hogy
a rendszeresen jelentkező programajánlóinkban minden, a közeljövőben sorra kerülő fontos eseményt
beharangozzunk.
– Végül is melyik korosztályhoz
áll legközelebb a Pulzus Rádió?

A világ csalogat majd benneteket, de ne feledjétek: szülőhazátok Kárpátalja, az itt élő magyarság
megmaradásáért, a magyar nyelv, a
magyar kultúra megőrzéséért nektek is tennetek kell, felelősséggel
tartoztok azért, hangsúlyozta köszöntőjében Péter Csaba megyei
képviselő.
Turányi Jaroszlava, a beregszászi járási oktatási osztály vezetője köszönetet mondott a tanároknak, akik alapos tudással vértezték
fel a tanulókat, és sok sikert kívánt
a diákoknak.
Zubánics László, az Ungvári

sát diákok, tanárok, szülők életére. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka levélben üdvözölte az ünnepelteket, Kopasz Gyula pedig a szülők nevében mondott köszönetet.
A gimnáziumi ballagási ünnepségek legmeghatóbb pillanatai, amikor az elsősök a búcsúzó diákok vállára akasztják a tarisznyát, amikor a végzősök versben-dalban mondják el meghitt
köszöntőjüket, amikor az osztályfőnökök – ezúttal DerceniMájercsik Etelka és Ködöböcz
Györgyi – megfogalmazzák út-

Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar
Oktatási-Tudományos Intézetének
dékánhelyettese, az UMDSZ elnöke – Széchenyit idézve – a haza és
haladás gondolatvonal alapján fogalmazta meg mondandóját. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy bár sokan hangsúlyozzák hagyományaink
megtartó erejét, azok viszont haladás nélkül csupán múzeumi értékek
maradnak, mondta. Éppen ezért a
fejlesztés a mostani végzősök számára is fontos feladat.
Margitics János beregszászi lelkész a Jelenések könyve (1, 8) alapján Isten mindenhatóságára hívta
fel a figyelmet, s kérte az Úr áldá-

ravaló tanácsaikat, jókívánságaikat, amikor a ballagók a tanintézmény parkjában álló életfán elhelyezik az egykori alma materre emlékeztető „platánlevelet”,
amikor a lufikkal jelképesen elengedik a diákéveket…
Az emlékek, a barátságok
azonban megmaradnak. Az itt
szerzett tudás pedig, reményeink szerint, jó alapul szolgál
ahhoz, hogy a most végzett diákok is sikeresen építhessenek
arra, és tovább öregbítsék a Beregszászi Magyar Gimnázium
hírnevét.

– A kezdetektől fogva arra törekedtünk, hogy az ifjak és idősebbek egyaránt megtalálják a műsorpalettán a számukra leginkább érdekes témákat. A hitélettel, a kulturális eseményekkel, a családdal,
a gyermekneveléssel, az oktatással
kapcsolatos anyagokkal, közéleti-politikai kérdésekkel foglalkozó adásokkal napi szinten jelentkezünk. Akik hallgatnak bennünket,
azok számára bizonyára ismerősen
csengenek a következő műsorok:
a naponta jelentkező Ébresztő, Kívánságturmix, Sportkedv, Slágermúzeum, Tudtad-e?, a Kultúrperc
stb. Mint látjuk, a kínálat igencsak
színes és bőséges, és mint említettem, nem feledkezünk meg arról,
hogy miért is jött létre a mi rádiónk. Isten szavának eljuttatása a
hallgatósághoz, a keresztyén szellemiség terjesztése továbbra is elsőrangú feladataink közé tartozik.
Tesszük ezt az ökumené jegyében,
így más felekezetek képviselőit is
gyakran megszólaltatunk.
– Mint tudjuk, a Pulzus adásai
kétnyelvűek.
– Számunkra ezt a médiatörvény írja elő. Tehát a hírek, a sporthírek, a reklámok, a programajánlók stb. két nyelven szólnak a hallgatósághoz. Ami egyfajta gyorstalpaló nyelvtanfolyamnak is felfogható. Hisz például a hírekben magyarul elhangzó nyolc-tíz mondat
után ugyanazt ukránul is elmondják
a kollégák. Tanulásra ez éppúgy alkalmas, mint a nyelvi kompetenci-

ánk felfrissítésére. Egyébként a
visszajelzésekből tudjuk, hogy
igen sok szláv anyanyelvű hallgatónk is van, akik tehát nem
csupán az ukrán nyelven készített műsorokat, hanem a magyar
nyelvű adásokat, például a Slágermúzeumot vagy a Kívánságturmixot is hallgatják.
– Kapcsolatok más médiu
mokkal.
– Kezdetektől fogva szoros
együttműködést alakítottunk
ki a Kárpátalján működő szerkesztőségekkel, és természetesen egyes ukrán hírportálokkal
is. A Kárpát-medencében működő református rádiókkal is régóta készítünk közös műsorokat:
aki rendszeresen hallgatja a Határtalan című adásunkat, az tudja, hogy mennyire termékeny ez
a kapcsolat. De szorosan együttműködünk valamennyi Kárpátalján működő magyar civil szervezettel, jelentősebb oktatási,
kulturális intézménnyel. És van
saját projektünk is. A karácsonyt
megelőző cipősdoboz akcióra
gondoltam, amikor adományok
gyűjtésével és azok eljuttatásával kívánjuk szebbé tenni a rászorulók számára a szeretet ünnepét. Jól tudjuk, ez már mes�sze túlmutat a rádiózáson, ám
csak így tudjuk teljesíteni küldetésünket, azt, hogy az itt élő
emberekkel együtt dobbanjon
a szívünk.
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Tehetséges gyerekek seregszemléje

Ismét „Szól a fülemüle”

Váradi Natália arról tájékoztatott, hogy mivel a korlátozások miatt a fellépőknek nem volt
lehetőségük a próbák megtartására, ezért született az a döntés,
hogy az elődöntő helyett úgynevezett bemutatkozó seregszemlét tartanak, ahol minden benevezett versenyző bemutatja a
produkcióját egy szakmai zsűri
előtt, akik hasznos tanácsokkal

mutathatjátok magatokat, népzenei és néptánctudásotokat, fogalmazott köszöntőjében Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
elnöke, a rendezvény ötletgazdája,
aki a magyarországi Fölszállott a
páva mintájára álmodta meg, hogy
Kárpátalján „szóljon a fülemüle”.
Ma itt együtt ünnepeljük azokat az
értékeket, amiket őseink megőriztek és átadtak nekünk, fogalmazott

látják el a fellépőket, bíztatják,
motiválják és inspirálják őket.
Innen ezúttal minden fellépő továbbjut a június 11–12. között
megrendezésre kerülő edzőtáborba, ahol magas tudású és jól
képzett szakemberek segítenek
csiszolni, formálni és színvonalasabbá érlelni a produkciókat a végső megmérettetésre, a
június 13-ai döntőre. Az igazgató asszony a rendezvény célját megfogalmazva ismét Kodályt idézte: Arra törekszünk,
mondta, hogy „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság
kultúra nélkül”.
Több mint egy év böjt után
ma talán még jobban értékeljük,
hogy újra együtt lehetünk, igazi
gyermeknapi ajándék lehet számotokra, hogy felvehettétek ünnepi viseleteteket, hogy meg-

az elnök asszony. A ti feladatotok,
hogy ezt továbbadjátok, szólt a fellépőkhöz, hogy majd a ti unokáitok
is járják ezeket a táncokat, énekeljék ezeket a dalokat.
Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja örömmel konstatálta, hogy a hosszú bezártság, a
pangás időszakát követően újra
dinamikusan megjelenik a szervezők kezdeményező, a gyermekek részvételi kedve. Elismeréssel
szólt arról a munkáról, ami a Rákóczi Főiskolán folyik a népzene,
a néptánc, a hagyományápolás terén. A diplomata a mostani seregszemlét olyan közösségi alkalomnak tartja, ami az újrakezdés évében is erősíti a magyar összetartozást. Szilágyi Mátyás hangsúlyozta: Magyarország nemzeti kormánya teljes határozottsággal Kár-

Elejét lásd az 1. oldalon

Békesség gyülekezeti terem
átadása Badalóban

pátalja magyarsága mellett áll,
támogatja a magyar identitás, a
népi kultúra megőrzését, hisz ez
a záloga annak, hogy a következő 1100 évben is megmaradjon
itt, szülőföldjén.
Váradi Enikő, a program
szakmai partnerének, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja (HHHK) képviseletében üdvözölte a résztvevőket, tolmácsolva Pál Katalinnak, a HHHK
vezetőjének köszöntő szavait.
Váradi Enikő abbéli örömének
adott hangot, hogy újra érezhetjük azt közösségi erőt, ami az
együtt táncolásban, az együtt
zenélésben rejlik. Elismeréssel
szólt arról a munkáról, amit a felkészítők végeztek a nehéz körülmények között, s köszönetet mondott a szülőknek, akik
fontosnak tartják, hogy gyermekeik megismerjék és megtanulják eleik táncait, énekeit, s ezért hajlandóak áldozatokat is hozni.
A köszöntéseket követően
aztán a gyerekek vették birtokukba a színpadot. Láttunk itt
többek között magyarbődi,
szilágysági, kalotaszegi, rábaközi, szatmári, bácskai,
nyírségi, viski, nagydobronyi
táncokat. S a zsűri – Antal Dóra és Antal Roland, a
Nyíregyházi Művészeti Iskola néptánc szekciójának oktatói, Tiszai Zsuzsanna, a debreceni Hajdú néptáncegyüttes
vezetője, Blaskó Csaba, a váci
Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium népzene tanszak vezetője, Berta Alexandra,
a Hagyományok Háza népzenei
szakelőadója – ezúttal igencsak
sok jó tanáccsal látták el a bemutatkozó néptáncegyütteseket,
a szólótáncosokat, a zenészeket – akik szintén a Kárpát-medence magyar népzenekincséből szólaltatták meg a szívükhöz legközelebb álló dallamokat –, amelyek segíthetik a döntőre való felkészülést.
Nagyszerű hangulat uralkodott ezen a délutánon a főiskola épületében, ahol az örömtáncolás, és az örömzenélés élményét tapasztalta meg minden
résztvevő.

Mádl Ferenc egykori köztársasági
elnökre emlékeztek a főiskolán

Mádl Ferenc volt köztársasá
gi elnök mindig is szívén visel
te a kárpátaljai magyarság és a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola sorsát. Május
29-én, halálának 10. évforduló
ján Magyarország kormánya és
a Rákóczi Főiskola vezetősége
közösen emlékezett meg Mádl
Ferencről a főiskola épületén
belül elhelyezett emléktáblánál.
A jelenlévőket Sztáray Péter,
Magyarország Külgazdasági és
Külügyminisztériumának államtitkára köszöntötte. „Mádl Ferenc
köztársasági elnökként kiemelke-

épületének ügyében. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar nemzet egységének bizonyítéka jelen
van a főiskolán, hiszen a különböző magyar városok adományaiból felújított tantermek az adott
város nevét viselik, így Esztergom, Győr, Újpest vagy Ferencváros teremben tanulhatnak a diákok. „Épületünk a magyar nemzet
összefogásának jelképe is, mely
Mádl Ferenc segítsége nélkül aligha jöhetett volna létre” – emelte ki.
Ezt követően Sztáray Péter és
Breuer Klára nagykövet asszony,
valamint a jelenlévők elhelyezték

dően fontosnak tartotta a magyar
nemzet sorsát” – kezdte méltatását az államtitkár. Szavaiból megtudhattuk, hogy a volt elnök szívügyének tartotta a Rákóczi Főiskola megalakulását, melynek ma
is nagy feladata van: a kárpátaljai értelmiségi réteg kinevelése.
„Közösen küzdenünk kell azért,
hogy a kárpátaljai magyar közösség rendelkezzen azokkal az oktatási és nyelvi jogokkal, amelyek
biztosítják a túlélést és a gyarapodást” – zárta szavait.
„A főiskola ma nem lehetne
Mádl Ferenc nélkül” – hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke, aki elmondta, hogy
a néhai köztársasági elnök levélben fordult Leonyid Kucsma akkori ukrán elnökhöz a főiskola

az emlékezés koszorúit Mádl Ferenc emléktáblájánál.
Az ünnepélyes koszorúzást
követő sajtótájékoztatón – újságírói kérdésre adott válaszból – megtudtuk, hogy másfél év
után Ukrajna engedélyezte Magyarország számára, hogy lecserélje főkonzuljait, így Ungváron
Bacskai József, Beregszászban
Szalipszki Endre vezeti majd a
magyar külképviseleteket. Továbbá szó volt arról is, hogy Magyarország továbbra is él vétójogával a NATO és Ukrajna közös nyilatkozatát érintően addig, ameddig a kárpátaljai magyarság vissza nem kapja azokat a nyelvi és oktatási jogokat,
melyek megilletik.

főgondnoka is, akik nagy örömmel
vágták át a terem bejáratánál elkészített felavató szalagot.
A 458. dicséret (,,Az Úr csodá-

az ő népe és az ő legelőinek juhai
vagyunk” – kérte Isten áldását arra
a munkára és azokra az alkalmakra, amelyek az elkövetkező időben

san működik”) eléneklését követően Sápi Zsolt helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Zán Fábián
Sándor a 100. zsoltárból vett idézettel – „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vígassággal.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten,
ő alkotott minket és nem magunk,

ebben a korszerűen és szépen felújított teremben zajlanak majd. Az
asszonykör áldásos tevékenységére
utalva a püspök úr kiemelte, hogy
ebben a teremben a jövőben nemcsak lelki, de testi táplálékhoz is juthatnak majd az arra rászorultak, és
annak szükségét érzők.

Nagy Béla azt emelte ki, hogy
ezen a hálaadó alkalmon az Úr
lépésről lépésre mutatja meg az
összetartozás erejét, hiszen a
lelki épülés mellett itt majd olyan
diakóniai szolgálat is zajlik,
amely az elesetteknek és betegeknek nyújt testi és lelki segítséget.
Az asszonykör nevében Péter Margit mondott köszönetet
a korszerű körülményekért, és
egy bibliai idézetre utalva –
,,Egymás terhét
szeretettel hordozzátok” – annak a reményének adott hangot, hogy az itt
folyó munka elsősorban a szeretet jegyében zajlik majd.
A Békesség gyülekezeti terem
kialakítása a helyi gyülekezet érdeme, de mindezért Istennek legyen hála és dicsőség!

Kovács Erzsébet

A mögöttünk maradt bő egy esztendőben a világjárvány okozta
korlátozások miatt a gyülekezeti közösségeink is komoly megpró
báltatásoknak voltak kitéve, a több hónapon át online formában
zajló alkalmak során sokáig a gyülekezeti tagok sem épülhettek a
hitben egymás közösségében. Hála Istennek, az utóbbi időben ta
pasztalt javuló járványügyi mutatók azt vetítik elő, hogy hama
rosan minden korábbi korlátozások megszűnhetnek, és újra vis�
szatér a régi élet a gyülekezeti közösségekbe.
Az istentiszteleten való részvételek melletti alkalmak gyakorlását segítheti majd elő annak
a napokban ünnepélyes körülmények között felavatott teremnek
az átadása, amelynek felújítása
a Badalói Református Gyülekezet adakozásából valósult meg
az elmúlt hetekben, és amely a
jövőben a Békesség gyülekezeti
terem nevet viseli majd. A mintegy 50 négyzetméternyi helyiség a helyi parókia legnagyobb
termének számít, és közel három
évtized után újult meg teljes egészében a padlótól a mennyezetig.
Kicserélődött az elektromos hálózat, a bejárati ajtó, és a helyiség teljes egészében új burkolatot és bútorzatot is kapott.

Az új teremnek elsősorban a
gyülekezetben immáron néhány
éve áldásos tevékenységet folytató
helyi asszonykör tagjai örülnek a
legjobban, akik önkéntes diakóniai
szolgálat keretében olyan étkezési
termékeket (pelmenyi, lekváros derelye stb.) állítanak elő, amelyeknek az értékesítéséből befolyt ös�szegekkel a helyi rászorultak és betegek testi és lelki felépülését segítik elő. Persze az asszonykörnek
való otthonadás mellett a Békesség
terem a jövőben ifjúsági munkának
és más, a gyülekezet épülését szolgáló alkalmaknak is helyet ad majd.
Az ünnepélyes átadón jelen volt
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyházkerület püspöke, valamint Nagy Béla, a KRE
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Prédikáció legyen az életünk

„Megsanyargatom testemet és
szolgává teszem: hogy míg má
soknak prédikálok, valami mó
don méltatlanná ne legyek.”
(1Kor 9–27)
Tudjuk, hogy nem csak a lelkészek prédikálnak. Azt is tudjuk, hogy a „prédikálás”, azaz
a mi prédikálásunk nem mindig
az igéről szól. A serdülők kedves
mondása olykor, ha a szülők intik,
figyelmeztetik, tanácsolják, kérik
őket: „Na most jön a prédikáció”,
vagy: „Úgy unom a szentleckét!”
A vasárnapi prédikációt szívesen meghallgatjuk, de azt már
nem szeretjük, ha valaki kiselőadást tart akár erkölcsi, akár más,
személyünket érintő dologról. Különösen bosszantó, ha valaki olyan
beszél, oktat, tanít, akinek az élete nem bizonyítja azt, amit hirdet.
Pedig nagyon sokan vannak ilyen
emberek, akik „aranyszájjal” beszélnek, de a magánéletük homályos, vagy nagyon is sötét.
Az emberek elvárják, hogy
az, aki tanít, beszél, prédikál, annak az élete legyen tiszta, átlátszó.
Amit hirdet, azt mutassa be az életében is. A hétköznapi, gyakorlati
életben vigyáznom kell, hogyan
beszélek az emberekkel, milyen
szorgalmasan, becsülettel dolgozom, mit vásárolok, családom
tagjaival hogyan viselkedem.
Kedves, gyöngéd vagyok akkor
is, amikor azt hiszem, hogy most
senki nem lát, nem hall?
Önmagamat fegyelmezni,
megfékezni nagy feladat és nehéz
munka. Mindnyájan követünk el
hibát, mindnyájan vétkezünk, de
képesek vagyunk-e a belátásra,
megbánásra, jobbításra? Ezt figyelik az emberek, akik a prédikációnkat hallgatják.
Mert prédikálunk akkor is,
ha nem szólunk semmit. Például, ha autóvezetés közben ingerülten megjegyzést teszünk a másik autósra; ha a pénztárnál csúnyán szólunk az elénk tolakodóra. Milyen jól sikerült prédikáció
lett volna, ha hallgattunk volna!
Vigyázni, önmagamat fegyelmezni, megsanyargatni nem kön�nyű. Sokkal könnyebb észrevenni
a másik hibáját és szemére vetni,
mint belátni a magam nyomorúságát, bűneimet.
Sokan és sokszor méltatlanná
válunk nem csak a prédikálásra,
de még a nevünkre is. Mert minket keresztyénnek, hívőnek, megtértnek hívnak, ismernek, vagy
gondolnak az emberek. De ha
nem vigyázunk, szégyent hozunk
arra a névre, amiért pedig az Úr
Jézus nagy áldozatot vállalt.
Az emberek – a világ – nagyító alatt, sokszor mikroszkóp alatt
vizsgálják életünket. Keresik a hibát, a foltot, a megbotránkoztatót életünkben. Sajnos találnak,
mert nem vagyunk szentek, nem
vagyunk még a mennyben. Testben vagyunk, megkísértetünk,
elesünk, besározódunk. Nagyon
könnyű elcsúszni apró dolgokon.
Volt a gyülekezetünkben egy
kedves idős ember. Buzgott, égett
benne az első szeretet. Minden alkalmat megragadott arra, hogy az
ő szeretett Úr Jézusáról bizonyságot tegyen. De ő nem csak prédikált, ő élte is Krisztus szeretetét.
Segített mindenkinek, tudott megalázkodni, még a gyermek előtt is.
Alázatával mindenkit megnyert.
A felesége nem volt még megtérve, nagyon kegyetlen, irgalmat-

lan, rosszindulatú asszony volt.
Férjét sem becsülte, csak követelt tőle, mintha a rabszolgája
lenne. Enry, a kedves öreg meg
csak tűrt, nyelt, kedvesen szólt,
s magalázva magát kereste a békülést ezzel a házsártos asszon�nyal. Shery, a feleség, egyszer
nagyon beteg lett. Enry ápolta, babusgatta, szeretgette – hittel és türelemmel. Szolgája volt
ennek az asszonynak, szenvedett mellette, de soha nem panaszkodott. Shery megtért... S
amikor bizonyságot tett a megtéréséről, ezt mondta: „Már nem
bírtam elviselni a férjem jóságát,
türelmét és ezért Jézushoz menekültem. A férjem kergetett Isten
megbocsátó karjaiba, a szeretetével.” Milyen sok kegyetlen
munkatárs, főnök, szomszéd,
anyós, após uralkodik ebben a
világban! S mit prédikál az életünk nekik?
Szokásainkat, magatartásunkat, viselkedésünket, a nyelvünket nem könnyű megváltoztatni, krisztusivá tenni! Önmegtagadásra, lemondásra és feladásra van szükség.
Nem akarok kicsivé lenni,
összezsugorodni, naggyá szeretnék lenni az emberek előtt, hogy
felnézzenek rám!
Teréz anya testi alkatában
alacsony, kisnövésű volt. De a
viselkedése, az emberekhez való
viszonya, a nyomorultakhoz
való lehajlása oly magasra emelte őt, hogy halála után is felnéznek az emberek nemcsak őreá,
de akit képviselt, a Megváltó Úr
Jézusra is. Indiában az ő alázata, szolgálata, szeretete nyitogatott kaput újra a hinduk felé. Azt
mondták: „Teréz anya nem csak
beszélt, de élte azt, amit prédikált”. A szennyes, az elvetett, a
haldokló beteg, a pogány, a szenvedő egyformán mosolyt és segítő, felemelő kezet kapott tőle.
Sanyargatta magát, élhetett volna egy szép villában, de ő nem
tette, mert prédikálni akart az önsanyargatásával a tanítványainak
is. Azoknak, akik majd követni
fogják őt a mentő misszióban.
Hogyan élem meg a hitemet
a családomban? Mit prédikálok
szeretteimnek, gyermekeimnek,
akik figyelnek, rám néznek? Lelki fegyelemre van szükségem elsősorban. Önmegtagadásommal
sok háborútól megvédhetem házam táját. Nagyon nehéz helyrehozni bűneinket, amikor méltatlanná válunk a Krisztus nevére.
De nem lehetetlen!
Megalázkodás, belátás és
megvallás kérdése az egész. Ha
erre készen van a szívem, Isten
is segítségemre jön. Kezdhetek
újat az életemben, lehetek más,
mint aki tegnap voltam. Isten
Szent Lelke erőt ad hozzá.
„Mélyen meghajlok ím színed előtt. Töltsd ki kegyelmedet, töltsd ki erőd! Mester, előtted a porba esem, Mindenbe,
mindenem légy Te nekem. Mélyebbre benned, mélyebbre még,
Nem kell a földön semmi egyéb!
Krisztus a szívemet tárom eléd,
Élet vagy nékem és nyereség!”
Segíts ebben, Úr Jézusom, hogy
ne váljak méltatlanná, de életem prédikálja a Te jóságodat! Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Istennél a lehetetlen is
lehetségessé válik

A papi hivatás komoly elköteleződést kíván, egy szabadon válasz
tott döntést Isten és az emberek szolgálatára. A lelkészre kitünte
tett feladatot bíz a Jóisten, emellett a közösség is nagyfokú elvárá
sokat támaszt felé. Egy jó pap közel áll a hívekhez, egész életét az
Isten szolgálata tölti ki.
Taracközi Ferenc már több
mint húsz éve van jelen a beregszászi református gyülekezet
életében. Vezető lelkészként igazi közösségszervező munkát végez. Vallja: minden nap Isten áldásában élünk. Ismerjük meg őt!
– Mit tudhatunk Önről?
– Kárpátalján, Fertősalmáson,
a hármashatár mellett szület-

lelkészi szolgálatot a gyülekezetben. Nagy kihívás volt ez számomra, de visszatekintve is csak azt tudom mondani: Isten minden pillanatban velem volt.
– Milyen érzések voltak önben,
mikor felszentelték?
– Az ember életében vannak
különböző fontos szakaszok. Ezek
idővel lezárulnak, majd nyílnak új

tem. Nem sokkal születésem
után – édesapám munkája miatt
– Sárosorosziba költöztünk, majd
néhány év múlva visszatértünk
Fertősalmásra. Az általános iskoláimat szülőfalumban végeztem, a
középiskolát pedig Nagypaládon.
Emlékszem, abban az időben lehetőség nyílt arra, hogy részt vegyek
egy magyarországi ifjúsági táborban. Ott szólított meg Isten. Hazaérkezésemkor már tudtam, hogy
az utam csakis az Ő szolgálata lehet. Első körben misszionárius hivatásban gondolkodtam, ezért teológiára jelentkeztem. Édesapám
emellett azt szerette volna, ha valamilyen szakmát is szerzek, így
Nagyszőlősön hivatásos sofőrnek
tanultam. A képzés befejeztével –
ami alatt folyt a teológiára való felkészítésünk – felvételt nyertem a
Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. Nagyon meghatározó évek voltak azok számomra. Tanulmányaim során lehetőségem volt arra, hogy Németországban egy idősek otthonában, majd
egy ifjúsági központban dolgozzak, valamint a Lipcsei Egyetemen is voltam cserediák, emellett egy missziós iskolában is tanultam.
– Tanulmányai után egyenes
út vezetett haza?
– A teológiai tanulmányaim
után doktori disszertáció megírására készültem Németországban.
Akkoriban a beregszászi lelkész
a bátyám, Gerzson volt, aki megkérdezte, hogy vállalnám-e itthon
az ifjúsági lelkészi szolgálatot.
Erre én igent mondtam. Három
nagyon emlékezetes évet töltöttem el ifjúsági lelkészként. Ezekben az években elindíthattuk a Sámuel Alapítványt, amely árva és
elhagyott gyermekeknek segített
családot találni. Néhány év múlva bátyám Magyarországra költözött, és én vettem át a vezető

lehetőségek. Ilyen életszakasz volt
számomra a teológián eltöltött idő,
tele sok és új élménnyel. A felszentelés pedig egy régi lezárásának és
egy új kezdetének a küszöbe. A tanulmányaim befejeztével remén�nyel és kíváncsisággal léptem az
új életszakaszba. Ekkor hálaadás
fogalmazódott meg bennem az Isten felé.
– Ifjúsági lelkészként kezdte
a szolgálatot és még ma is szívén
viseli a fiatalok hitbéli nevelését.
– Több okból is nagyon fontos az ifjúság hitbéli nevelése. Óriási szakadék van a fiatal generáció
és szüleik, nagyszüleik között. Az
internet adta lehetőségek miatt minden felgyorsult körülöttünk, amelyet a fiatalok igen, de az idősebbek
nem mindig tudnak követni. Emiatt a felnövekvő nemzedék úgy érzi,
hogy senki nem érti meg őket, nem
tapasztalják meg a stabilitást, a biztonságot. Ez az egyik ok. A másik
pedig, hogy a határok átjárhatóságával nagyon nyitottá vált a világ,
ezért csábítóak a nyugati országok.
Sokan dolgoznak külföldön, és talán észre sem veszik, hogy ami az
ember életének legfontosabbja, azt
veszítik el, magányossá válnak, közösségek nélkül élnek. Ezért próbáljuk meg megmutatni nekik, hogy
milyen értékek vannak itthon.
– A fiatalok mellett a középkor
osztályból is egyre többen mennek
külföldre dolgozni, emiatt csalá
dok szakadnak szét. Nekik mit tud
tanácsolni?
– Lehetünk emberileg magányosak, de Isten soha nem hagy el,
ezt tudnunk kell. Gyülekezetünk
fontos küldetése az, hogy odafigyeljünk a másikra, nem hagyhatunk egyedül senkit. Ha a gyülekezetünkben egyre többen tartanák
ezt egymás felé is küldetésüknek,
akkor valósulna meg az, amit testvérnek nevezünk. Igyekszünk lehetőséget biztosítani az újrakezdés-

hez. Ezért indítottunk alkalmakat házaspároknak, fiataloknak,
időseknek, hogy megtapasztalhassák Isten és a közösség erejét. Ezekhez bárki csatlakozhat.
– Milyen szolgálataik van
nak jelenleg?
– Nem klasszikus lelkészi
szolgálat a kárpátaljai. A hitélet mellett a társadalmi életben
is nagy szerepet kell vállalnunk
ahhoz, hogy a szavakat tettek kövessék. Megalapítottuk a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumot, ahol a diákok közösségformáló alkalmaink
mellett egyéni problémáikra is
segítséget kaphatnak. Egy másik
nagyon fontos szolgálatunk – a
koronavírus időszakában is – a
kórházmisszió, melyet Cserniga
Gyula végez. Rendszeresen meglátogatja a kórházban lévőket, és
próbál nekik lelki támaszt nyújtani ebben a nehéz időben. Emellett férfi klubot, időszakosan baba-mama kört, bibliatanulmányozó kört, ifjúsági alkalmakat
tartunk. Nyaranta evangélizációs
hét, gyülekezeti kirándulások,
konfirmandushetek, gyerekhetek várják a gyülekezet tagjait.
Hétköznap reggelente és vasárnap délelőtt pedig istentiszteleten
szól Isten igéje a felnőtt és gyermekközösség számára is. De ott
vannak ezen túl a különböző zenei formációk, melyek szintén
arra hivatottak, hogy színesítsék
a gyülekezeti életet.
– Lelkészsége alatt mi volt
a legmeghatározóbb pillanat?
– A legkiemelkedőbb számomra, hogy Isten jelenlétét nagyon erősen tapasztalom. Például nyolc évvel ezelőtt lehetetlennek tűnt magyar nyelvű rádió elindítása. Isten csodát tett, és azóta is hallhatjuk az éterben a Pulzus Rádiót. Korábban nagyon
sok falba ütköztünk a Sámuel
Alapítvány elindításánál, mára
pedig több mint száz árva gyermek került szerető családba az
alapítvány segítségével. Isten itt
is megmutatta mindenható erejét.
– Meséljen kicsit családjáról!
– Egy nagyon szerető családom van, akikre büszke vagyok.
Feleségem, Marianna, szintén
lelkipásztor, az ő feladata a gyermekek számára szóló alkalmaink
szervezése. Egymás támaszai vagyunk mindenben, kiegészítjük
egymást, ő az én másik felem.
Négy gyermekünk van. A legnagyobb Sámuel, aki éppen érettségizett, és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia szakán szeretne tovább tanulni. Nagyobbik lányunk, Mirjám,
a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának lassan végzős diákja, középső lányunk, Lídia, a Nagyberegi Református Líceum tanulója, a legkisebb pedig, Abigél, aki a Beregszászi Horváth Anna Gimnáziumban fejezte éppen a negyedik osztályt. A jelenlegi járványhelyzet sokakat megviselt, azonban mi megtaláltuk benne a jót
is, hiszen a távoktatás okán többet tudtunk együtt lenni, játszani, beszélgetni, ami nagyon fontos, hiszen egy lelkészgyermek
számára is létszükséglet a családi együttlét, meghatározó az egymásra fordított idő. Ez most bővebben adatott.
– Mint említette, a korona
vírus-járvány sokakat megvisel.
Mit üzen a közösségnek?
– Istennél minden lehetséges. Az Ő oltalma alatt mindig
van lehetőség az újrakezdésre. Isten egy reményteljes jövőt készít
a számunkra. Higgyünk ebben!
– Isten áldása legyen szol
gálatán!

Kurmay Anita

2021.
június 2.

Itthon–otthon
Ballagás a Péterfalvai Református Líceumban

Hatalmasan cselekedett
velünk az Úr

A rendszerváltást követő időszak ébredést hozott a kárpátaljai ma
gyarság hitéletében. Fiatalok tömegei nyitották meg szívük ajtaját
Jézus Krisztus befogadására. Isten az itteni református egyházke
rület vezetőit nagy álmokkal ajándékozta meg, s erőt adott ahhoz,
hogy iskolákat alapítsanak. Olyan időben, amikor nem volt pénzük,
de erősen hittek és imádkoztak az álom megvalósításáért, kezdte
megnyitó beszédét a Péterfalvai Református Líceum végzőseinek
ballagási ünnepségén Seres János lelkészigazgató. Aki hálát adott
azért, hogy ilyen „hatalmasan cselekedett velünk az Úr”, s ma már
egy modern, jól felszerelt tanintézményben oktathatják a diákokat,
ahol nem csupán az életre, de az örök életre készítik fel a gyerekeket.
Hálát adott azért is, hogy olyan nemzeti kormánnyal ajándékozott
meg az Úr, amelyik szívén viseli a határon túli magyarok sorsát is.
A ballagási ünnepség hagyományosan áhítattal vette kezdetét. Hunyadi Attila, MáramarosUgocsa Egyházmegye esperese
a szív tisztasága megőrzésének
fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra intette a végzősöket,
hogy mindenkor a jó Pásztorra figyelve haladjanak az úton a kitűzött cél felé. Soha ne szégyelljenek vallást tenni a megváltó Jézus
Krisztusról, legyenek bizonyságtévők családjukban, barátaik között, abban az új környezetben,
ahová majd kerülnek.
Az áhítatot az énekkar szolgálata zárta, majd a ballagó diákoké

volt a főszerep, akik igencsak meghatóan mondtak köszönetet szüleiknek, tanáraiknak, a líceum valamennyi dolgozójának a gondoskodó szeretetükért, s adták át a stafétát az utánuk következőknek.
Az emberek sok mindent kérnek
az Istentől, ti mindenekelőtt bölcsességre törekedjetek, „mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság” – idézte a Példabeszédek 8, 11-et Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, aki Aranyosi Ervin versével biztatta a végzősöket, hogy válaszutak előtt mindenkor a Terem-

tőt kérjék, hogy segítsen dönteni. A
főgondnok megköszönte a szülőknek, hogy református iskolába adták gyermekeiket, vallási nevelést
szántak nekik, s hálát adott a tanárokért, akik ebben a munkában még
a legnehezebb körülmények között
is derekasan helyt álltak. Köszönetet mondott a magyar kormánynak
az egyházi intézményeinknek nyújtott segítségért, s Isten áldását kérte

gyunk megfeledkezni – is felhívta a
figyelmet: a visszaadásra. Önök ma
itt, ezen az érzelemdús rendezvényen valamit visszaadtak, mondta,
majd eredményekben gazdag életutat kívánt mindannyiuknak.
A bölcsesség, az istenfélelem fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében
Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség vezetője. „De valóban nagy
nyereség az Istenfélelem, megelége-

a támogatók, a támogatottak, a ballagó diákok, a pedagógusok életére.
Fülöp Barna, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának konzulja a tiszaháti magyarság fontos
megtartó intézményének nevezte a
Péterfalvai Református Líceumot. A
diplomata a sikerhez vezető út szabályai közül az egyik legfontosabbra – amiről általában hajlamosak va-

déssel” (1Tim 6, 6) – helyezte az igét
a végzősök szívére.
Hevesi Miklós, a kistérség oktatási osztályának helyettes vezetője arra figyelmeztette a ballagókat,
hogy mindenkor maradjanak meg
magyarnak, legyenek hűek nemzetükhöz, s megköszönte az anyaország támogatását.
Minden döntésetek előtt Istenhez

működik vele, illetve a vezetőjével,
de van, aki visszautasítja azt. Természetesen csak azoknál alkalmazzuk ezt a módszert, akik elfogadják a négylábúak barátságát. Náluk
viszont ígéretes a terápia: lendületet, bátorítást ad gyermekeinknek,
csökkenti a szorongásukat. Igen
sok lehetőség rejlik ebben a terápiában, de mi erről még igencsak keveset tudunk, ezért is szerveztük a
mostani képzést.

– Hány kutyával dolgozik, hol
tart terápiás foglalkozásokat és
kiknek?
– Jelenleg egy dolgozó és két
tanuló kutyám van. Elsősorban
beregdédai otthonunkban tartok
egyéni fejlesztéseket, illetve a Nefelejcs központban foglalkozom a
speciális igényű gyerekekkel.
– Kiknek tud segíteni a kutyás
terápia?
– Gyakorlatilag bármilyen probléma kezelésébe beilleszthető a
kutya. Azáltal, hogy a szorongást
csökkenti, hogy egy olyan légkört
teremt, amelyben a gyerekek szívesen vesznek részt, olyan feladatokat
is meg tudunk oldani, amit egyébként kerülnek. Éppen ezért diszle-

– Kárpátalján nem igazán is
mert még ez a módszer. Ön ho
gyan lett kutyaterapeuta? – kér
deztük az orvosi végzettségű, Ma
gyarországról Kárpátaljára költö
ző Körözsi Barbarát, aki édesanya
és lelkészfeleség is.
– Nem csak Kárpátalján, de
egész Ukrajnában újdonság ez. A
kutyás terápiával egyébként saját
gyermekeim fejlesztése kapcsán
kerültem először kapcsolatba, majd
mások is érdeklődtek, én pedig egyre jobban beleástam magam a témába. Debrecenben elvégeztem egy
habilitációs kutya kiképzője OKJ
tanfolyamot, most pedig már én is
próbálok itt segíteni azoknak, akik
szintén erre az útra léptek.

xiás, autista, szorongó, figyelemzavaros – és hosszasan sorolhatnám a
„diagnózisokat” – gyerek fejlesztésében segíthet a kutyás terápia. Az
eredményeket illetően nyilván ez
is olyan, mint bármelyik fejlesztési program – nem mindenkire hat
egyformán. A kutya viszont hatékonyabbá teszi a munkánkat.
– Miért éppen a kutya? – tet
tük fel a kérdést a Nefelejcsben
szervezett kétnapos képzést veze
tő, Magyarországról érkező Gu
lyás Bianka gyógypedagógusnak,
habilitációs kutyakiképzőnek.
– Szerintem a kutya egy
multiszenzoros ingerforrás, egy
olyan önzetlen, feltétel nélkül elfogadó és szerető társállat, aki bár-

Gyógypedagógiai képzés a mezővári Nefelejcs rehabilitációs központban

A kutyás terápia alkalmazási lehetőségei

A kutya az ember legjobb ba
rátja – tartja a mondás. S ennek
a népi bölcsességnek az igazát
ma már rengeteg tudományos
vizsgálat is bizonyítja. Nem le
het véletlen, hogy a gyerekek
többsége annyira szeretné, hogy
legyen kutyája, s az sem, hogy
sok helyen családtagként keze
lik a hűséget is szimbolizáló sze
retett négylábút. A kutya gaz
dájához ragaszkodása sem csu
pán a hollywoodi filmekből is
mert. Hány kutya neve került
be a történelembe, a köztudat
ba! Lajka, az első „űrhajós”,
az életmentő Mancs, vagy ép
pen Kántor, a nyomozó. De ott
vannak a névtelen vakvezetők,
segítők is…
Az utóbbi időben mind gyakrabban hallunk olyan terápiás foglalkozásokról, amelyekbe képzett
kutyákat vonnak be. Magyarországon egyre több kutyakiképző
és -vizsgáztató központ működik, mert felismerték a kutyaterápiában rejlő nagyszerű lehetőségeket. Ukrajnában ez a fejlesztési mód még igencsak gyerekcipőben jár. Viszont örvendetes,
hogy Kárpátalján is vannak kezdeményezések.
Az elmúlt héten a Mezővári határában található Nefelejcs
Fogyatékkal Élő Gyerekek Rehabilitációs Központjában a kutyás terápia alkalmazásait megismertető és népszerűsítő képzésre került sor.
Az alkalom Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyház püspökének áhítatával
vette kezdetét. Aki beszámolt arról is, hogy hét évvel ezelőtt azért
döntöttek a központ létrehozása mellett, hogy kimozdítsák az
elzártságból a sajátos nevelést
igénylő gyermekeket, illetve – ha
rövid időre is – tehermentesítsék
szüleiket. Mert „Mi erősek pedig
tartozunk azzal, hogy az erőtle-

nek gyengeségeit hordozzuk, és ne
a magunk kedvére éljünk” (Róma
15,1), mondta a püspök.
Azóta viszont komoly fejlesztési munka folyik a központban,
amelybe már a kutyás terápiát is
beiktatták.
– Igyekszünk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy
gyermekeinket minél sokoldalúbban tudjuk fejleszteni – kezdi beszélgetésünket Zán Fábián Judit,
az intézmény igazgatója. – Éppen
ezért örömmel fogadtuk Körözsi
Barbara megkeresését, aki felajánlotta kutyaterápiás segítségét.
És nem csalatkoztunk, hisz igen
sok területen – például a fejlődésben lemaradottaknál, a tanulásban akadályoztatottaknál – sikeresen alkalmazható ez a módszer; a
mozgásukban korlátozottakat mozgásra ösztönzi, a hiperaktívakat lenyugtatja. Aztán Debrecenben magam is részt vettem egy képzésen,
ahol még inkább meggyőződtem
róla, hogy igen sokoldalú fejlesztéseket lehet végezni, sikereket lehet
elérni a kutyákkal. A saját eredményeinket megtapasztalva úgy gondoltam, hogy másokkal is meg kellene ismertetni itt, Kárpátalján ezt
a módszert. Ezért a mostani kétnapos képzésre meghívtuk többek között az Élim Hetyeni Napközi Otthon munkatársait, akik szintén sérült gyerekekkel foglalkoznak, de
érdeklődő óvódapedagógusokat és
alsós tanítókat is megszólítottunk.
– Önök mióta alkalmazzák a
kutyás terápiát s milyen eredmé
nyeket tapasztalnak?
– Rendszeresen alig pár hónapja van jelen intézményünkben a kutyás terápia – mondja az igazgatónő. – A karantén miatt eddig csupán egyéni foglalkozásokra volt
lehetőségünk. De eddigi tapasztalataink igencsak pozitívak. Persze
nem lehet általánosítani, hisz minden gyerek más: van, aki örömmel
veszi a kutya közelségét és együtt-
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forduljatok, mert Ő tudja, hol van
a helyetek, mi a ti utatok. Folytassátok tovább tanulmányaitokat, s
válasszátok a magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségeket, kérte a végzősöket Pólin Lénárd, a
Tiszapéterfalvai Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója. Ti
vagytok a mi jövőnk, mondta.
Tóth Molnár Emőke és Tar
Izabella osztályfőnökök a közösen megélt élmények felelevenítését követően még néhány jó tanáccsal látták el tanítványaikat,
a szülők nevében pedig Danku
Gábor mondott köszönetet a tanároknak.
Végezetül Bohut Andrea
igazgató asszony fogalmazta meg
intelmeit: „Nem hiába vagy véletlenül jártatok ebbe az iskolába. Tudom és hiszem, hogy Isten választott titeket, mert fontos dolgokat akar rátok bízni. Tanuljatok, dolgozzatok, alapítsatok családot! Tartsátok meg a hitet és adjátok tovább! Vigyétek a
fáklyát és mondjátok el mindenkinek, hogyan vezetett, irányított az örökkévaló Isten! Legyetek hű szolgái mindenhol és minden időben! Legyetek áldott keresztyének és hűséges magyarok,
akik nem tagadják meg hitüket és
nemzetüket semmilyen nyomás
alatt sem! Legyetek tisztességesek és becsületesek!” Akkor is, ha
ez nem mindig könnyű.
Úgy legyen!

Marton Erzsébet

milyen feladatba beágyazható,
mert szociálisan nagyon érzékeny, nagyon szeret az emberek
között lenni, és úgy képes motiválni a gyerekeket arra, hogy játékosan fejlődjenek, hogy azt ők
észre sem veszik – vallja az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület kutyás terapeutája.
– Van-e igény és szükség az
effajta fejlesztésre?
– Határozott igen a válaszom.
S nem csak speciális fejlesztést
igénylő gyerekeknél! Csak előbb
a felnőtteket kell meggyőzni,
meg kell velük ismertetni az ebben rejlő lehetőségeket, mert
egyébként a gyerekek nagyon
nyitottak. A fejlesztő pedagógus,
a gyógypedagógus természetesen enélkül is mindent megtesz azért, hogy segítse a sérült
személyt, viszont a kutya felgyorsítja a fejlesztő folyamatot. Míg a tanárnak, a szülőnek a gyerek olykor nem nyílik meg, a kutyának azonban
elmondja mindazt, ami bántja. A mostani képzéssel az a célunk – ezért is igyekszem gyakorlatias lenni –, hogy felkeltsük az itteni óvodapedagógusok, tanítók, illetve a speciális igényű gyerekkel foglalkozók érdeklődését a téma iránt,
hogy közösen gondolkodjunk
arról, a mindennapi munkájukban hogyan tudnának segíteni
a kutyák, illetve hogyan kezdhetnek hozzá felelősségteljesen a kutyakiképzéshez.
Valószínűleg lesznek, akikben a cikk olvasása során felmerül a kérdés: ha valaki Kárpátalján szeretné gyermeke fejlesztéséhez kipróbálni ezt a módszert,
hol jelentkezhet. Nos, mint cikkünkből is kiderült, erre vidékünkön még nincs intézményesített rendszer. Körözsi Barbara Beregdédában vállal egyéni fejlesztést, illetve a Nefelejcsben foglalkozik a speciális
igényű gyerekekkel, valamint
Tihor Melinda a munkácsi Bóbita Lelkigondozó és Gyermekfejlesztő Központban vágott bele a
kutyaterápiás fejlesztésbe.

Kovács Erzsébet
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Továbbra is várja vásárlóit a nevetlenfalui Gazdabolt

Merjünk belevágni új dolgokba

A mezőgazdasági ágazat fellendítéséhez nagyfokú eltökéltség, ki
tartás és tenni akarás szükséges. Az, hogy friss és jó minőségű
zöldségeket tudjunk termelni, rengeteg odafigyelést és szakér
telmet igényel. Ehhez pedig kell egy olyan üzlet, ahol munkánk
hoz minden eszközt beszerezhetünk. Ilyen a nevetlenfalui Gaz
dabolt is, ami növényvédő szerek, vetőmagok gazdag kínálatát
nyújtja. Tulajdonosával, Kaliskó Róberttel beszélgettünk kezde
tekről, kihívásokról.
– Milyen ötletből indult a
vállalkozása?
– Üzletünket tíz évvel ezelőtt indítottuk. Kezdetben úgy
alakítottuk ki, hogy a helyiség
egyik felében horgászfelszereléseket, a másikban mezőgazdasági eszközöket árusítottunk.
Számomra ez egy hobbiként indult, azonban hamar rá kellett
jönnöm, hogy szűkebb közösségünkben nagyobb az igény a
mezőgazdasági kellékek, mint a
horgászfelszerelések iránt. Így
kissé profilt váltottam, és ma
már teljes egészében gazdaboltként működünk. Az évek során
sokat fejlesztettünk, bővítettünk,
mára szinte minden megtalálható nálunk, ami a mezőgazdasághoz szükséges. A hobbiból indult
vállalkozásom mára már a szívem csücske lett.
– Hogyan emlékszik a kez
detekre?
– Nem ment könnyen, azt
kell mondanom. Amikor az ember valami újba vág bele, nem
egészen látja át a helyzetet. Én

is így voltam ezzel. Nem tudtam,
hogy milyen eszközöket kell beszereznem, mi a legkelendőbb áru,
mit keresnek a helyiek. Az itt élő
gazdáktól érdeklődtem, hogy szerintük milyen áruval kellene rendelkeznem. Aztán szép lassan sikerült kialakítani a saját profilomat,
így tudtunk egyre jobban fejlődni.
– Milyen kínálattal várja a vá
sárlókat.
– Mint említettem, nálunk
minden megtalálható a mezőgazdasági munkálatokhoz. Ilyenek
például a kistasakos hobbi vetőmagvak, vagy a nagy kiszerelésű
holland vetőmagok. Növényvédő szereket, csepegtető öntözéshez kifejlesztett műtrágyát, talajtakaró növényeket, fátyolfóliákat
is találhatnak boltunkban. Szeretettel várjuk a hozzánk betérőket,
emellett közösségi oldalunkon is
kereshetnek minket.
– Egy üzletnek szüksége van a
megújulásra.
– Kezdetben a falu központjában egy kisebb alapterületű boltban
kínáltuk áruinkat. A helyiség azon-

Utcai evangelizációs sorozat
indul

Jézussal nem csupán a temp
lomban találkozhatunk, az
örömüzenetet nem csak Isten
házában lehet és kell hirdet
ni – ki kell azt vinni annak fa
lain kívülre is. Ezt tartva szem
előtt, a tiszaújlaki Barta Elemér utcai evangelizáció soro
zatot szervez.
– „Mert az Emberfia azért

Tiszapéterfalva, Kispapi,
Dercen, Salánk, Nagybereg következik, ahová természetesen
várjuk a környező települések
istenfélő és istenkereső népét is.
– Hogy tervezik ezeket az al
kalmakat?
– Minden helyszínen zenei
dicsőítéssel kezdünk, majd Álom
vagy valóság címmel egy szín-

jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet” – olvassuk a Lukács 19, 10-ben. Én
is szeretnék minél több embert
az Úrhoz vezetni, ezért szervezzük ezeket az evangelizációs alkalmakat – mondja a szervező és szolgálattevő. – Június 13-tól augusztus 8-ig minden vasárnap délután két órától különböző helyszíneken lesz
utcai evangelizáció. Tizenharmadikán Csongoron kezdünk,
majd Szernye, Rát, Tiszaújlak,

darabot adunk elő a tiszaújlaki
bibliakörösökkel. Ebben bemutatásra kerül, hogy megváltoztatható-e az ember, illetve hogyan
képzelik el egyesek az örök életet. Ez egy megtért bűnös ember bizonyságtételével fejeződik be. Majd az énekszolgálatot követően én, az én Uramnak
hálás szolgája fogok evangelizálni, s az alkalom közös énekléssel, kötetlen beszélgetéssel
zárul. Várunk mindenkit szeretettel!
-kósa-

ban kicsinek bizonyult, így családi házunk udvarán alakítottunk ki
egy nagyobb helyiséget, valamint
egy raktárt is, ami már megfelelő
lett készletünk számára. Emellett
kínálatunkban is igyekszünk megújulni, bővülni. Vannak olyan eszközeink, amelyek az év bármely
szakában megtalálhatóak a boltban, és vannak, amelyek csak szezonálisan. Az újonnan érkező termékekről pedig közösségi oldala-

hettek a gazdaboltok. Sok ágazatban ez nem mondható el, ők bizonyosan megszenvedték az elmúlt egy évet. Voltak kétségeink
nekünk is aziránt, hogy kevesebb
lesz a vásárlók száma, vagy, hogy
a gazdák nem tudják majd eladni a megtermelt portékáikat, így
a következő mezőgazdasági munkálatokhoz nem fogják felkeresni
boltunkat, de azt kell mondjam,
nem így lett. Vásárlóink bíznak

mon értesítem a lakosokat, hogy
aki szeretne belőle vásárolni, az
térjen be hozzánk.
– Hogyan hatott munkájára
a járvány?
– A koronavírus terjedésének
megállítását szolgáló intézkedések miatt szerencsére nem szenvedtünk hiányt. Jó érzéssel töltött
el minket a tudat, hogy a szigorú
karantén ideje alatt is nyitva le-

az általunk kínált termékekben,
és sokan keresnek minket. Erre
büszke is vagyok.
– Fontos-e, hogy több lábon
álljon egy vállalkozás?
– Úgy gondolom, hogy igenis fontos, mivel a folyton változó
világban nem tudjuk kiszámítani a piacot. Régebben, ha egy dologgal foglalkozott az ember, meg
tudott élni belőle, el tudta tartani

családját, ma már sajnos nincs
így. Szüleim huszonöt évvel ezelőtt nyitottak egy ABC üzletet
az otthonunk udvarán. Azóta pedig nemcsak ABC-t, de ajándékos boltot, műszaki cikkeket árusító üzletet, patikát, gazdaboltot
működtetünk. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, ha megállnánk a fejlesztés terén, elpártolnának tőlünk a vásárlók, és nem
lehetnénk sikeresek.
– Mit jelent önnek a vállal
kozása?
– Szinte a mindenemet, szeretek ezzel foglalkozni. Nem azt
mondom, hogy nem lenne jobb
vagy rosszabb szakma ennél,
mindennek megvan az előnye
és a hátránya is. Mikor a mezőgazdasági munkálatok szezonja tart, nem sok időm jut a pihenésre, a téli időszak pedig épp a
fordítottja, olyankor kevesebb
vásárló akad. Mégis úgy gondolom, hogy tovább kell mennünk,
fejlesztenünk kell, mert nekünk
ez az életünk.
– További tervek…
– Mint mondtam, a fejlesztésben nem állhatunk meg. Szeretném bővíteni, nagyobbítani
úgy a bolt területét, mint a kínálatát. Jelenleg heti egy alkalommal szállítunk ki más boltoknak, illetve gazdáknak árut,
ezt szeretnénk heti több alkalomra növelni, ehhez pedig
az eszközparkunkat is bővítenünk kell. Továbbra is várjuk
vásárlóinkat gazdag árukészletünkkel.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

Angyalossy Sándor kiállítása a Munkácsi Mihály Magyar Házban

Az alkotás öröméről és a
művész felelősségéről

Az alkotás öröme isteni ál
dás, ami felelősséggel jár és
nem tűri a hazugságot, vall
ja Angyalossy Sándor, akinek
a Kárpátaljai KultúrKaraván
keretében kiállítása nyílt a
Munkácsy Mihály Magyar
Házban. A hetvenedik életévé
be lépő művész polgári foglal
kozása építészmérnök, s mind
ez termékenyítően hatott mun
kásságára: grafikái, akvarell
jei, tusrajzai talán ezért oly
egyediek. A vonalak szépsé
ge szinte biztos, hogy innen
eredeztethető. Amúgy pe
dig köztudott, hogy az épí
tészetben több művésze
ti ág egyesül. Találó a meg
fogalmazás: az építészet az
időben megkövült zene. A
nyitásváró rendezvényen
Angyalossy Sándor közel
harminc alkotása látható.
Köszöntőjében Kudl o
tyák Krisztina, a Kárpátaljai KultúrKaraván főszervezője úgy fogalmazott, hogy
a programsorozat egy időre örökbe fogadta a Munkácsy Mihály Magyar Házat
és a karanténszabályoknak
megfelelően igyekeznek mind
ahányszor színes, közösségépítő és egyben szórakoztató alkalmakat biztosítani az érdeklődők
számára. A mai megállónk különleges, ez kapocs a múlt és a
jövő, a város és polgárai között.
Kapocs a művészet és a valóság
között. A híd pedig, ami összekapcsol minket – Angyalossy
Sándor építész és művész. A mai
kiállításon visszatekinthetünk

vele a múltba, az ő szemszögéből
láthatunk emlékeket, pillanatokat,
víziókat a városból, hívta fel a figyelmet a főszervező.
Tarpai József, a Munkácsy Mihály Magyar Ház igazgatója annak
az örömének adott hangot, hogy a
kiállítás híre sokakhoz eljutott, és
rendkívüli mozgósító erővel bírt.
A jövőben igyekszünk a maihoz
hasonló színvonalas rendezvényekkel megörvendeztetni a La-

torca-parti város polgárait, ígérte
Tarpai József.
Kopriva Attila, a kiállítás kurátora, a Kárpátok Művészetéért
és Kultúrájáért Egyesület elnöke
a művész grafikái kapcsán rámutatott: ha a művészet a test, akkor
a grafika a test gerince, a legfontosabb kiindulópont. Angyalossy
Sándor keze alól azért kerülhetnek ki ilyen egyedi, színvonalas
és hiteles alkotások, mivel az al-

kotó kellő alázattal és nyitottsággal nyúl a témáihoz.
Végül Angyalossy Sándor
háláját fejezte ki a szervezőknek, és megköszönte a közönség
nagyfokú érdeklődését. Munkái
kapcsán elmondta: a kép a lélek
kiáltása, ezért is fontos a művészi ábrázolás hitelessége, és az alkotómunka során a kellő alázat.
Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja pohárköszöntőjében gratulált a szervezőknek
a színvonalas kulturális program megrendezéséhez, és azt
kívánta, hogy legyen részünk
még sok ilyenben. A jelenlevőket pedig arra biztatta, hogy a

műveket szemlélve gyűjtsenek
élményeket, találjanak inspirációkat, amelyek segítenek feltöltekezni az előttünk álló hétköznapokhoz.
A közönség a tárlat megnyitóján és az ezt követő állófogadáson Antal Diána zongorajátékában és a Rusznaki Együttes muzsikájában gyönyörködhetett.

Kovács Elemér
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Gazdaoldal
Másodnövények a kertjeinkben (1.)

Mit vethetünk, ültethetünk
nyáron a kiskertünkben?

Sokak számára jelent fejtö
rést, hogy mit is kezdjen azok
kal a földterületekkel, ahon
nan hamar lekerül
tek az elővetemé
nyek, mint például a
hónapos retek, zöld
hagyma, áttelelő fe
jes saláta, korai sár
garépa stb. Fontos,
hogy olyan növényt
válasszunk másod
növénynek (vessünk,
ültessünk), amelyeket az ősz
végéig be is tudunk takaríta
ni. Ezért ebben a cikksoroza
tunkban olyan növények be
mutatásával, azok termesz
tési technológiájának megis
mertetésével fogunk foglalkoz
ni, amelyeket a nyári időszak
ban, másodnövényként is nyu
godtan vethetünk vagy ültet
hetünk úgy, hogy azokról még
termést is érkezzünk betakarí
tani év végéig.
Az első ilyen növény például
a cékla. Ez a növény az emberi
szervezet számára egy rendkívül
egészséges, gazdag vér- és szövetépítő tulajdonságokkal, magas ásványi anyagokkal és vitaminokkal rendelkező zöldségnövény. Termesztését tekintve
– ellentétben több más zöldséggel – nem szereti a frissen trágyázott területeket. Ennek és a
kb.100 napos, viszonylag rövid
tenyészidejének köszönhetően
könnyen beiktatható másodnövénynek a kiskertünkben.

Fajtakiválasztási szempontok
A cékla legfontosabb minőségét meghatározó paramétere a belső színintenzitás és annak egyöntetűsége, valamint a
vízoldható szárazanyagtartalma.
Jelenleg többnyire vörös színű
fajtákat termesztenek, de különlegességként szerepel a választékban sárga és fehér répatestű fajta is. Ez utóbbit ételkülönlegességek és halsaláták ízesítésére használják. Emellett találkozhatunk még olyan fehér
testű céklával is, amelyet vörös
gyűrűk ékesítenek.
A répatest alakja is változatos. Megkülönböztetünk: lapos,
gömbölyű és hengeres típusokat.
A jelenlegi fajtaválaszték gömbölyű és hengeres típusú, vörös

belső színű poligerm fajtákból áll.
Az ilyen (poligerm) fajtájú magvakat az egyenletes kelés, valamint a
gyorsabb és egyöntetűbb
csírázás érdekében érdemes a vetést megelőzően
beáztatni (duzzasztani).
A nemesítői munka eredményeként ma
már ismertek egymagvú
(monogerm) fajták is,
amelyeknél az egyelés
fáradságos művelete elmaradhat. A monogerm fajtákra
jellemző az egyenletes kelés és az
állomány nagyobb egyöntetűsége.
Területkiválasztás, vetésforgó
Területkiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy szerves trágyát közvetlenül alá nem lehet ki-

juttatni, mert rossz ízű, túlfejlett
és deformált répatesteket kapunk.
Fontos még továbbá, hogy a talaj
agyagtartalma ne legyen túl nagy,
mert a másodvetésnél a területet
öntözni kell, amely kérgesedést követően megnehezíti a kelést, ezáltal lehetőséget ad a gyökérfekély
okozta csíranövény-pusztulásnak.
A vetésforgóban trágyázott kapásnövények, valamint hüvelyesek
és gabonafélék után a legjobb termeszteni. Önmaga, valamint takarmány- és cukorrépa után nem
vethető.
Jó társnövényei: a bab, a cuk
kini, a fejes saláta, fokhagyma,
hagyma, kapor, koriander, kömény,
az uborka és a káposztafélék. Nem
szereti viszont a burgonya, a póréhagyma, a kukorica és a sárgarépa
közelségét.
Talaj-előkészítés,
tápanyagellátás
Talaj-előkészítésnél, ha másodnövényként termesztjük a céklát, akkor az előző kultúra betaka-

A kukorica vegyszeres
gyomirtásának problematikája
Szeretnék egy nehéz kérdéssel térium, ami alapján helyesen meg
foglalkozni, a kukorica vegy lehet állapítani, milyen gyomirtószeres gyomirtásának proble kat célszerű használni. A kukorimatikájával, mert évről évre új ca vegyszeres gyomirtásához több
hatásspektrumú gyomirtók je vegyszer áll rendelkezésünkre.
lennek meg a palettán,
Ezeket a gyomirtó-komamelyekről tudni kell,
binációkat (több hatóhogyan is kell őket a
anyagból áll) 2 csoportlegnagyobb hatékony
ra osztjuk. Az első csosággal használni.
porthoz azok a gyomLegelőször is – ami
irtók tartoznak, amelényegesen befolyályeket a kukorica kelésolja a végeredményt
se és a gyomok tömeTel.: 2-41-74
–, a kedves gazdákges megjelenése után
nak tudniuk kell, parhasználunk (3-5 levecellájukon milyen biológiai les állapotban), pl. Titus+Prima
csoporthoz tartozó gyomnö- (50 g + 0,5 l), Trivium (3 különvények uralkodnak (pl. egy- böző spektrumú gyomirtóból áll),
vagy kétszikűek, egy- vagy Master (granulátum), Laudis. A
többnyáriak). Ez lenne az a kri- felsorolt szerek azokat a gyomokat

rítását követően nehéztárcsás lazítást végzünk, majd elmunkáljuk.
Ha túl alacsony a talaj nedvességtartalma, akkor célszerű a területet
előtte beöntözni. Így a vetőágy is
jobb minőségű lesz, illetve a csírázáshoz szükséges vízmennyiséget
is biztosítjuk.
A tápelemek közül legnagyobb
mennyiséget káliumból használ fel,
ezért a nagyobb hozam elérése érdekében ezt biztosítani és a növény számára hozzáférhetővé kell
tenni. Ebben kiemelkedő szerepe
van a levegős talajszerkezetnek és
a nedvességtartalomnak.
Tápanyagellátásnál a 25t/ha-os
hozam eléréséhez az alábbi hatóanyag-mennyiségekre van szükség: nitrogénből 70-80 kg/ha,
foszforból 60-70 kg/ha, káliumból
200-210 kg/ha. Elkerülve az esetleges tápanyagtúladagolásokat, gátolva ezzel más tápelemek felvehetőségét, a tápanyag-utánpótlást
csak a talaj tápelemtartalmának
ismeretében ajánlatos elvégezni.
A cékla fejlődése folyamán
nem igényel nagyobb mennyiségű
nitrogént. Ezért ennek a tápelem-

nek az adagolása fokozott odafigyelést igényel, mert a répatest
hajlamos a nitrát felhalmozásra.
A nagyobb humusztartalmú talajoknál ez a tápelem többnyire elegendő a répatestek zavartalan fejlődéséhez, ezért nitrogén-fejtrágyázást nem ajánlatos alkalmazni. Ellenkező esetben a termény
nitrátszennyezett, alacsonyabb
színanyag-tartalmú lesz, valamint
a tárolhatósága is csökken.
Termesztése
A céklát leggyakrabban másodveteményként termesztik június
közepétől július közepéig, magvetéssel. Ehhez leggyakrabban koptatott (monogerm) és csávázott vetőmagot használnak. Vetőmagszükséglet poligerm magnál 9-12 kg/
ha, monogerm (egycsírás) szaporítóanyagnál pedig 7-8 kg/ha. Az optimális sortávolság 40-45 cm, és a
kelési mélység 2-3 cm. A keléshez
7-8 napra van szükség. Szárazabb
talaj esetében kelesztő öntözést alkalmazhatunk, amelyet finom porpusztítják el, amelyek már kikeltek (3-5 leveles állapotú), de
utóhatásuk nincs, ami azt jelenti, hogy a később kikelő gyomokat már nem pusztítja el. Ezért
más hatásspektrumú gyomirtókat használunk, amelyek drágábbak, de még a kukorica későbbi növekedési fázisában is
használhatjuk (6-10 leveles állapotban). Ezekhez tartoznak
a Master-Power, Milagro-Duo
(Elumis), Apriori, Sigur, az
Adengo és a Lumax. A felsoroltakat biztonságosan használhatjuk a csemegekukorica termesztésénél is. Ezek a szerek a gyomok zömét elpusztítják és még
15-20 napig visszatartják a gyomok növekedését, és ráadásul
gyommentesen tartják a kukoricatáblákat a vegetációs időszak végéig, hozzájárulva a jó
terméshozam eléréséhez.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

lasztású (mikro szórófejjel) vízzel végzünk.
Abban az esetben, ha
poligerm (nem koptatott) vetőmagot vetettünk, akkor a kelést
követően 2-4 lombleveles állapotban tőszámbeállítást kell végezni. A folyóméterenkénti optimális növényszám a 14-16 db.
Növényápolásnál sor- és sorközművelést kell alkalmazni,
amelyet kézzel vagy géppel is
megoldhatunk. A műveletet akkor is el kell végezni, ha a terület nem gyomos, mert ezzel biztosíthatjuk a talaj jó levegőellátottságát. Kelést követően általában 2-3 alkalommal 30-40 mm
vízadagot juttatunk ki. A nyári hónapokban sikeres termesztést csak öntözéssel érhetünk el.
Gyomirtásához a cukorrépánál használatos szereket lehet
alkalmazni. Egyéb más vegyszeres gyomirtás alkalmazásánál viszont figyelembe kell venni, hogy a cékla nem ugyanazon
növénycsaládhoz tartozik, mint a
többi gyökérzöldségféle, így az
azoknál alkalmazott szerek nem
használhatóak.
Növényvédelménél a répabolha kártételét kell megelőzni, amely szikleveles állapotban jelentős károkat okozhat. A
csíranövénypusztulást (gyökérfekély) talajlakó gombák okozzák. Ellenük vetőmagcsávázással és a kelést elősegítő megfelelő
talajelőkészítéssel védekezhetünk.
Más betegségek (pl. cerkospóra,
lisztharmat stb.) ellen a tenyészidő
folyamán 2-3 gombaölőszeres kezelést kell biztosítani.
Betakarítás
Betakarítását a keléstől számított kb. 100. napra lehet tervezni. A répatestek fagyérzékenyek, ezért október közepéig, a
fagyok előtt kell felszedni. Ezt a
műveletet könnyen elvégezhetjük kézzel vagy géppel is, mivel
a répatestek 1/3-része kiáll a talajból. A levelek eltávolításánál
vigyázni kell a répatestek épségére, mert a sérült termésnek
romlik a tárolhatósága. A várható termésmennyiség tápanyagban gazdag talajokon 25-30 t/
ha is lehet, de a hengeres típusú
fajták esetében ez a mennyiség
majdnem a dupláját is elérheti.
A cékla betakarítását lehetőleg szárazabb talajállapot mellett, kevesebb szennyeződéssel
takarítsuk be, majd a terményt
3-4°C-on és 97% relatív páratartalom mellett tároljuk.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Önellátás

Majd én
megcsinálom!

Örömmel figyeljük a trendet,
hogy a modern család hob
biból választja az önellátást.
Nem csak a bútort szereli ös�
sze, hanem a gyümölcsöt, zöld
séget is megtermeli.
Gyorsan változó világban
élünk, ahol a civilizáció megköveteli a régi, jól bevált életmód
megváltoztatását. A múlt századbeli alföldi tanyákról az emberek csak akkor mentek a faluban
levő szatócsboltba, ha a házias�szonynak élesztőre vagy gyufára, a gazdának meg kocsikenőcsre, patkószegre vagy rézgálicra volt feltétlenül szüksége. Az
utóbbi évtizedekben pedig megtanultuk az „egyszer használatos” és az „eldobandó” fogalmát,
mert ha megáll a karóránk, nem
működik a hajszárítónk, vagy elnémul a zsebrádiónk, akkor hiába futkosunk, nem találunk javító szakembert és végül kénytelenek vagyunk újat (lehet, hogy
jobbat, korszerűbbet) vásárolni.
De persze a mai társadalom
modern tagja nem hívja a szerelőt, ha csepeg a fürdőkád csapja, kiégett egy villanykörte, nyikorog az ajtó, vagy fel kell szerelni egy polcot a spájzban. Ha
megfigyeljük a nálunk sokkal
módosabb országok családjainak az életét, akkor azt érezzük,
hogy jelentős igény van arra,
hogy – jóllehet nem vagyunk a
téma szakértői – magunk meszeljük ki a pincét, önkezünkkel fessük át a kerítést, porszívózzuk ki az autó belsejét és termeljük meg a család fogyasztására szükséges gyümölcsöt, szőlőt, zöldségféléket, fűszernövényeket, meg virágot, amely szebbé, otthonossá teszi a lakásunkat.
A Föld népessége gyarapodik, a statisztika szerint 2050ben már kilencmilliárd embert
kell ellátni élelemmel, és a termőföld nem növekszik, hanem
inkább csökken az új városrészek építésével, az autópályákkal és egyéb létesítményekkel.
Ezért kell fokozni az önellátást!
Ezt el lehet kezdeni az ablakládákban, ahová – muskátli bokrok közé egy tő metélőhagymát,
levélpetrezselymet, fokhagymát
ültetünk, hogy ezekért ne kelljen
a háziasszonynak a piacra szaladnia! És elfér az ablakládákban, vagy az erkélyre kihelyezett
nagyobb cserepekben, ládákban
néhány tő paradicsom, zöldpaprika vagy szamóca is.

A családi házak kertjében a virágágyak, a sziklakert, a medence mellett elfér néhány veteményes ágy is, amelyben a
mindennapi szükségletre termelhetünk sokféle zöldséget. Törekvéseinkben nagy segítséget kínál a termelés korszerűsítése, mint például a magaságy, amelyben háromszor-négyszer
annyi terményt lehet előállítani, mint a szabadföldi ágyásokban, és ennek a munkálatait a család hölgytagjai, az idősek,
a mozgássérültek, sőt a látásukban akadályozott embertársaink is végezhetik.
Az önellátást segíti elő a karcsú orsó, vagy balerina gyümölcsfa csemeték ültetése is. Ezek nem nőnek két méternél
magasabbra, keskenyek tehát valamennyi munkálatukat, a permetezést, a termés sértetlen betakarítását a földön állva, létra
nélkül lehet elvégezni. Ezek a fácskák nem élnek persze 50-60
évig, mint a korábban felnevelt magas törzsű, terebélyes koronájú társaik, de 15-20 éven át rendszeresen és bőségesen érlelik be a gyümölcseiket.
A saját terménynek két haszna is van: olyan fajtákat termelünk a kertben, amelyek a család ízlésének a legjobban
megfélőnek és biztosak lehetünk abban, hogy ezek nem tartalmaznak egészségre ártalmas vegyszer maradékokat! Ezekben és a nyári hetekben már mindig érik valami tartósítható
termény, amiből savanyúságot, lekvárt, dzsemet, üdítőitalt
lehet készíteni, amit a család minden tagja örömmel fog elfogyasztani a téli hónapokban! Ne hagyják ki a kínálkozó
lehetőséget!

balintgazda.hu/Kárpátinfo
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június 2.

Heti műsor

Köszöntjük Róbert nevű olvasóinkat!

Hétfő

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök Zé közbelép!
15:50 Magnum
Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:15 XXI. század - a
legendák velünk
élnek
23:50 Barátok közt
00:40 CSI: Miami
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:55 Autogram

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka
Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a
texasi kopó

Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török romantikus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor Újra rendel
Német drámasor.

20:50 A hegyi doktor Újra rendel
Német drámasor.

21:55 Bezár a bazár!
23:30 A Rezidens
Amerikai filmsor.

00:35 Walker, a
texasi kopó

Am. akciófilm-sor.

01:45 A vidéki doktor

Osztrák-NSZK dráma

02:50 A vidéki doktor

Osztrák-NSZK dráma

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 A világ egy
terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:00 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Június 7.
Német családi filmsor.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Köszöntjük Medárd nevű olvasóinkat!

Kedd

04:50 Teleshop
Angol bűnügyi tévé- 05:15 Barátok közt
filmsor.
06:00 Reggeli
22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék 09:05 Teleshop
Lengyel bűnügyi té- 11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök véfilmsor.
Zé közbelép!
23:25 Ne ölj! II.
15:50 Magnum
Krimisorozat
Amerikai filmsor.
00:25 Hat nővér
Spanyol romantikus 17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
tévéfilmsor.
Esti kiadás
01:15 Új idők új dalai
01:45 Divat & dizájn 18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 02:35 Noé barátai
Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek 23:50 Barátok közt
00:45 CSI: Miami
05:20 Német nyelvű
helyszínelők
hírek
Amerikai krimisor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:55 Édes otthon
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:45 Család'21
05:05 Családi Titkok
07:05 Hajnali
06:20 Tűsarok
gondolatok
06:30 Mokka
07:20 Almárium
Benne Tények
08:15 Mesterember
08:45 Táncház: Szlová- 08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
kiai Táncház
10:45 Csapdába csalva
találkozó
11:15 Tények Plusz
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
a nóta
texasi kopó
10:15 Római katolikus
Am. akciófilm-sor.
szentmise köz
vetítése Eszter 13:35 Walker, a
texasi kopó
gomból
Am. akciófilm-sor.
11:25 Magasiskola
14:35 Derült égből apa
Magyar játékfilm
Mexikói filmsor.
12:50 V4 híradó
15:40 A nagykövet lánya
13:00 Híradó
Török drámasor.
13:15 Roma magazin
16:45
A bosszú
13:45 Domovina
csapdájában
14:15 Divat & dizájn
Török romanti14:45 Magyar Krónika
kus sor.
15:15 Család-barát
18:00 Tények
16:40 Öt kontinens
18:45 Tények Plusz
17:10 Ízőrzők: Kisgyőr 19:55 A hegyi doktor 17:45 Gasztroangyal Újra rendel
Eszik, iszik, so
Német drámasor.
sem alszik...
20:50 A hegyi doktor 18:40 Mókatár:
Újra rendel
Nádasi László
Német drámasor.
19:00 Jó ebédhez szól 21:55 Bezár a bazár!
a nóta
23:30 A Rezidens
Amerikai filmsor.
19:25 Jó ebédhez szól
00:35 Walker, a
a nóta
texasi kopó
20:00 Rocklexikon:
Am. akciófilm-sor.
Benkó Sándor
01:45 A vidéki doktor
21:00 Híradó
Osztrák-NSZK dráma
21:25 V4 híradó
02:50 A vidéki doktor
21:35 Ridikül
Osztrák-NSZK dráma
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
04:30 Család-barát
00:40 M2 matricák Hevül a vegyület 05:55 Hajnali
gondolatok
00:50 M2 matricák Hevül a vegyület 06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
01:30 Rocklexikon:
07:15 Unser Bildschirm
Benkó Sándor
07:45 Mozogj otthon!
02:20 Magasiskola
07:55 Ridikül
Magyar játékfilm
08:50 Fogd a kezem!

Június 8.

20:30 Önök kérték
21:30 A bűn művészete
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 A legendák
hivatala

Köszöntjük Félix, Annabella nevű olvasóinkat!

Szerda

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
Bűnügyi tévéfilmsor. 09:05 Teleshop
23:30 Ne ölj! II.
11:50 Fókusz
Krimisorozat
13:20 A Konyhafőnök 00:45 Hat nővér
Zé közbelép!
Spanyol romantikus
15:50 Magnum
tévéfilmsor.
Amerikai filmsor.
01:40 Divat & dizájn
17:05 Barátok közt
02:35 Noé barátai
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 05:00 Híradó
Zé közbelép!
05:15 Angol nyelvű hírek
22:45 RTL Híradó 05:20 Német nyelvű
Késő esti kiadás
hírek
23:15 Barátok közt
05:25 Orosz nyelvű
00:05 Glades - Tengerhírek
parti gyilkosságok
05:30 Kínai nyelvű hírek
Amerikai krimisor.
05:55 Esély
01:20 Glades - Tenger06:20 Kék bolygó
parti gyilkosságok
06:45 Magyar gazda
Amerikai krimisor.
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
05:05 Családi Titkok
08:40 Táncház: Kecs- 06:20 Tűsarok
keméti Nemzet 06:30 Mokka
közi Betlehemes
Benne Tények
Találkozó
08:45 Mokkacino
09:05 Élő népzene
09:40 Teleshop
09:35 Jó ebédhez szól 10:45 Csapdába csalva
a nóta
11:15 Tények Plusz
10:10 Evangélikus
12:00 Tények Délben
riportok
12:30 Walker, a
10:35 Az utódok
texasi kopó
reménysége
Am. akciófilm-sor.
11:10 Szerelem
13:35 Walker, a
Tévéjáték
texasi kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
14:35 Derült égből apa
13:15 Srpski ekran
Mexikói filmsor.
13:45 Unser Bildschirm 15:40 A nagykövet lánya
14:15 Család'21
Török drámasor.
14:40 Novum
16:45 A bosszú
15:15 Család-barát
csapdájában
Török romanti16:40 Térkép
kus sor.
17:10 Ízőrzők: Úrkút
17:45 Gasztroangyal - 18:00 Tények
Eszik, iszik, so 18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor sem alszik...
Újra rendel
18:35 Mókatár:
Német drámasor.
Lőrincz Miklós
19:00 Jó ebédhez szól 20:50 A hegyi doktor Újra rendel
a nóta
Német drámasor.
19:25 Jó ebédhez szól
21:55 Bezár a bazár!
a nóta
23:30 A Rezidens
20:00 Mosolytár:
Amerikai filmsor.
Kitüntetés
00:35 Walker, a
21:00 Híradó
texasi kopó
21:25 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
21:35 Ridikül
01:45 A vidéki doktor
22:30 Klasszikusok
Osztrák-NSZK dráma
délidőben
02:50 A vidéki doktor
23:35 Hazajáró
Osztrák-NSZK dráma
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület 04:30 Család-barát
00:50 M2 matricák 05:55 Hajnali
Hevül a vegyület
gondolatok
00:55 Himnusz
06:00 Híradó
01:00 Híradó
06:30 Nemzeti
01:20 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
01:30 Mosolytár:
06:45 Kenó
Kitüntetés
06:50 Hrvatska
02:25 Szerelem
Kronika
Tévéjáték
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mozogj otthon!
Török tévéfilmsor.
07:55 Ridikül
09:40 Isztambuli
08:50 Fogd a kezem!
03:45 Kajak-Kenu Eu- Török tévéfilmsor.
menyasszony
05:10 Kajak-Kenu Európa-bajnokság 09:40 Isztambuli
Török tévéfilmsor.
rópa-bajnokság
06:30 Sporthíradó
10:35 Család-barát
menyasszony
06:30 Sporthíradó
07:30 UEFA Euro 2020
Török tévéfilmsor.
07:30 UEFA Euro 2020 12:00 Déli harangszó
magazin
12:01 Híradó
10:35 Család-barát
magazin
07:55 Judo világbaj12:35 Nemzeti
12:00 Déli harangszó
07:55 Judo világbajnokság
Sporthíradó
12:01 Híradó
nokság
09:00 UEFA Euro 2020 12:35 Nemzeti
09:00 UEFA Euro 2020 12:55 A világ egy
magazin
terített asztal
Sporthíradó
magazin
13:25 Sorsok útvesztője 09:30 Sporthíradó
12:55 A világ egy
09:30 Sporthíradó
10:00 Judo világbajTörök tévéfilmsor.
terített asztal
10:00 Judo világbajnokság
14:20 Almárium
13:25 Sorsok útvesztője
nokság
13:00
Sporthíradó
15:10 Zoo
Török tévéfilmsor.
13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport
Szlovák családi
14:20 Almárium
13:40 Jövünk!
13:50
Forma
2
–
Futam
filmsor.
15:15 Zoo
14:15 Kajak-Kenu Eu- 16:05 Hölgyek
14:55 Kézilabda
Szlovák családi
rópa-bajnokság
magazin
paradicsoma
filmsor.
15:15 Forma 2 – Futam
15:55 Boxutca
Olasz romantikus
16:10 Hölgyek
16:30 UEFA Euro 2020
16:30 Fradi Tv
tévéfilmsor.
paradicsoma
magazin
17:00 Judo világbaj17:05 Ridikül
Olasz romantikus
17:00 Judo világbajnokság
tévéfilmsor.
18:00 Híradó
nokság
19:15 Felvezető műsor: 17:05 Ridikül
18:25 Nemzeti
19:00 Kézilabda magazin
Labdarúgás
18:00 Híradó
Sporthíradó
20:00 Boxutca
21:45 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
18:45 Isztambuli
20:30 Forma-1 –
Labdarúgás
Sporthíradó
menyasszony
Nagydíj futam
22:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
18:45 Isztambuli
22:35 Sporthíradó
19:35 A hegyi doktor 23:00 UEFA Labdarúmenyasszony
gó U21-es Euró
23:05 Forma 2 – Futam
Török tévéfilmsor.
Német családi filmpa-bajnokság
00:15 Futsal NB I.
19:40 A hegyi doktor
sor.

Június 9.

Német családi filmsor.

Köszöntjük Margit, Gréta nevű olvasóinkat!

Csütörtök

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Kisasszonyok
04:50 Teleshop
Tévéfilmsorozat
05:15 Barátok közt
21:45 Álomgyár
06:00 Reggeli
Német romantikus
09:05 Teleshop
dráma
11:50 Fókusz
23:50 Kenó
13:20 A Konyhafőnök 00:00 Ne ölj! II.
Zé közbelép!
Krimisorozat
15:50 Magnum
01:05 Hat nővér
Amerikai filmsor.
Spanyol romantikus
17:05 Barátok közt
tévéfilmsor.

01:55 Divat & dizájn 18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
02:50 Noé barátai
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó 05:00 Híradó
Késő esti kiadás
05:15 Angol nyelvű hírek
23:15 Barátok közt
05:20 Német nyelvű
00:10 Brandmánia
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 00:55 A sziget
Amerikai akciófilm
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:55 Család'21
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
05:05 Családi Titkok
07:05 Hajnali
06:20 Tűsarok
gondolatok
06:30 Mokka
07:15 Almárium
Benne Tények
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Nép- 08:45 Mokkacino
táncantológia - 09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
1995.
11:15 Tények Plusz
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
a nóta
texasi kopó
10:05 Jó ebédhez szól
Am. akciófilm-sor.
a nóta
10:40 Rome Reports - 13:35 Walker, a
texasi kopó
Vatikáni híradó
Am. akciófilm-sor.
11:05 Neked szól!
14:35 Derült égből apa
11:15 Kereszt-Tények
Mexikói filmsor.
11:20 A sokszínű vallás 15:40 A nagykövet lánya
11:35 Ő és én:
Török drámasor.
Tóth Andrea
16:45 A bosszú
11:45 Előjáték Lear
csapdájában
királyhoz
Török romanti-

Június 10.
20:30 Fábry
21:50 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

22:15 Kenó
22:25 Eldorádó

Magyar filmdráma

00:10 Ne ölj! II.

Krimisorozat

01:20 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

02:10 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Jászberényi táncháztábor
09:05 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól
a nóta
10:05 Jó ebédhez szól
a nóta
10:35 Új nemzedék
11:05 Isten kezében
11:35 Társkeresés
N 1463
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Alpok-DunaAdria
13:45 Slovenski Utrinki
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
Tévéjáték
kus sor.
16:40 Szerelmes földrajz
12:50 V4 híradó
18:00 Tények
17:10 Ízőrzők:
13:00 Híradó
18:45 Tények Plusz
Győrújfalu
13:15 Hrvatska
19:55 A hegyi doktor - 17:45 Gasztroangyal Kronika
Újra rendel
Eszik, iszik, so
13:45 Ecranul nostru
Német drámasor.
sem alszik...
14:15 Magyar gazda
20:50 A hegyi doktor - 18:40 Mókatár:
14:40 Mesterember
Újra rendel
Harmath Imre
Német drámasor.
15:15 Család-barát
19:00 Jó ebédhez szól
21:55 Bezár a bazár!
16:40 Hazajáró
a nóta
23:30 A Rezidens
17:10 Ízőrzők:
19:25 Jó ebédhez szól
Amerikai
filmsor.
Pázmánd
a nóta
17:50 Gasztroangyal - 00:35 Walker, a
20:00 Szenes Iván írta
texasi kopó
Eszik, iszik, so
Magy. zenés filmsor.
Am. akciófilm-sor.
sem alszik...
21:00 Híradó
01:45
A
vidéki
doktor
18:40 Mókatár:
Osztrák-NSZK dráma 21:25 V4 híradó
Zágon István
02:50
A vidéki doktor 21:35 Ridikül
19:00 Jó ebédhez szól
Osztrák-NSZK dráma 22:30 Gravitáció a köa nóta
tődés természete
19:25 Jó ebédhez szól
23:25 Hazajáró
a nóta
23:55 Hagyaték
20:00 Önök kérték
00:30 Hetedhét kaland
04:30 Család-barát
21:00 Híradó
00:40 M2 matricák 05:55 Hajnali
21:25 V4 híradó
Hevül a vegyület
gondolatok
21:35 Ridikül
00:45 M2 matricák 06:00 Híradó
22:30 Méregzöld me- 06:30 Nemzeti
Hevül a vegyület
sék - Civilek a
00:50 Himnusz
Sporthíradó
famaffia ellen
01:00 Híradó
06:45 Kenó
23:30 Hazajáró
06:50 Slovenski Utrinki 01:20 Angol nyelvű hírek
00:00 Hagyaték
01:30 Szenes Iván írta
07:15 Alpok-Duna00:35 Hetedhét kaland
Magy. zenés filmsor.
Adria
00:45 M2 matricák 07:45 Mozogj otthon! 02:20 Társkeresés
Hevül a vegyület 07:55 Ridikül
N 1463
Tévéfilm
00:55 Himnusz
08:50 Fogd a kezem!
01:00 Híradó
Török tévéfilmsor.
01:20 Angol nyelvű hírek 09:40 Isztambuli
01:30 Önök kérték
menyasszony
04:45 Bringasport
Török tévéfilmsor.
05:00 Szabadidő
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 05:30 Kerékpártúra
05:55 Aranyoroszlánok
05:15 Vízilabda Bajno- 12:01 Híradó
06:30 Sporthíradó
kok Ligája
12:35 Nemzeti
07:30 UEFA Euro 2020
06:30 Sporthíradó
Sporthíradó
magazin
07:30 UEFA Euro 2020 12:55 A világ egy
07:55
Judo világbajmagazin
terített asztal
nokság
07:55 Judo világbaj13:25 Sorsok útvesztője
09:00 UEFA Euro 2020
Török tévéfilmsor.
nokság
magazin
09:00 UEFA Euro 2020 14:20 Almárium
09:30
Sporthíradó
15:15
Zoo
magazin
10:00 Judo világbajSzlovák családi
09:30 Sporthíradó
nokság
filmsor.
10:00 Judo világbaj13:00 Sporthíradó
16:05 Hölgyek
nokság
13:30 Pecatúra
paradicsoma
13:00 Sporthíradó
14:05 Sportlövészet
Olasz romantikus
13:30 FIFA VB 2022
tévéfilmsor.
14:35 Skipper
magazin
17:00 Judo világbaj16:55 SzerencsePerc
16:00 Kerékpártúra
nokság
17:05 Ridikül
16:30 Aranyoroszlánok 18:00 Híradó
19:50 Sporthíradó
17:00 Judo világbaj21:10 Zaj a csendben
18:25 Nemzeti
nokság
- a magyar lab
Sporthíradó
19:00 Futsal NB I.
darúgó-váloga
18:45 Isztambuli
22:30 Sporthíradó
tott 2020-as éve
menyasszony
23:00 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
01:10 Futsal NB I.
23:30 K&H női
19:35 A hegyi doktor 02:45 UEFA Labdarúkézilabda liga
Német családi filmgó U21-es Euró
pa-bajnokság
01:15 Boxutca
sor.

2021.
június 2.

Heti műsor
Köszöntjük Barnabás nevű olvasóinkat!

Péntek
04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök Zé közbelép!
15:50 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
00:10 X-akták
Am. akciófilm-sor.

01:20 X-akták

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi Titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka
Benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:35 Walker, a
texasi kopó

Am. akciófilm-sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói filmsor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török romantikus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Instant család

Amerikai vígjáték

22:30 Bezár a bazár!
00:05 A Rezidens
Amerikai filmsor.

01:10 A vidéki doktor

Osztrák-NSZK dráma

02:15 A vidéki doktor

Osztrák-NSZK dráma

03:15 Tények Este

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:40 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 A világ egy
terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:00 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:35 A Két Korona - Szent
Maximilian
Kolbe élete

Lengyel életrajzi film

22:05 Kenó

Június 11.

22:10 A korzikai
testvérek
Kalandfilm

00:00 Ne ölj! II.

Krimisorozat

Köszöntjük Villő, Jolánta nevű olvasóinkat!

Szombat

Június 12.

13:30 A titkosügynök

Vasárnap

Angol tévéfilmsor.

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

14:20 A maffia csak
nyáron öl
Krimisorozat

15:15 A csodacsatár
06:00 Teleshop
Magy. filmvígjáték
Spanyol romantikus 06:30 Kölyökklub
tévéfilmsor.
17:00 Főmenü:
09:05 Star Wars:
01:45 Divat & dizájn
Nem süti
A Freemaker
02:40 Noé barátai
család kalandjai 18:00 Híradó
Amerikai animáci- 18:25 Nemzeti
Sporthíradó
ós kalandfilmsor.
18:40 SzerencsePerc
09:35 Teleshop
05:00 Híradó
10:25 Anyák gyöngye 18:45 Szerencse Szombat
05:15 Angol nyelvű hírek
19:40 Három férfi és
Am. vígjátéksor.
05:20 Német nyelvű
egy bébi
10:55 Brandmánia
Angol filmvígjáték
hírek
11:40 Autogram
05:25 Orosz nyelvű hírek 12:25 Doktor Murphy 21:25 Elveszve
Münchenben
Am. filmsorozat
05:30 Kínai nyelvű hírek
Cseh filmvígjáték
13:35 Doktor Murphy
05:55 Multiverzum
23:10 Kenó
Am. filmsorozat
06:25 Kárpát-medence
14:50 Doktor Murphy 23:20 Fábry
06:50 Kék bolygó
Am. filmsorozat
00:40 Ne ölj! II.
07:10 Hajnali
Krimisorozat
16:00 Játékháború
gondolatok
Amerikai animáci- 01:45 Hat nővér
07:20 Almárium
ós kalandvígjáték
Spanyol romantikus
08:15 Mesterember
tévéfilmsorozat
08:45 Táncház: Mező- 18:00 RTL Híradó –
02:35
Noé barátai
Esti
kiadás
ségi magyar és
19:00 Fókusz Plusz
román táncok
20:00 A mi kis falunk
09:10 Élő népzene
Magyar vígjáték09:40 Jó ebédhez szól
sorozat
05:00 Híradó
a nóta
21:05 Ünneprontók
05:15 Angol nyelvű hírek
10:05 Jó ebédhez szól
ünnepe
05:20 Német nyelvű
a nóta
Amerikai vígjáték
hírek
10:40 Katolikus krónika 23:30 Kapcsolat
05:25
Orosz
nyelvű hírek
11:10 Mai hitvallások
Amerikai misztikus 05:30 Kínai nyelvű hírek
thriller
11:40 Ragaszkodom
05:55 Magyar gazda
02:50 Dr. Csont
a szerelemhez
06:15 Unió27
Am. krimisorozat
Tévéjáték
06:40 Itthon vagy!
12:50 V4 híradó
07:00 Hajnali
13:00 Híradó
gondolatok
13:15 P'amende
07:10 Opera Cafe
05:00 TELESHOP
13:40 Öt kontinens
07:35 Püspökkenyér
06:00 Hupikék
14:40 Multiverzum
08:00 Evangélium:
törpikék
15:15 Család-barát
Máté
Belga animációs sor.
16:40 Kárpát-medence
evangéliuma
17:05 Ízőrzők: Varsány 06:30 Garfield és
08:30 Hogy volt?!
barátai
17:45 Gasztroangyal Am. animációs sor. 09:30 Életművész: Pál
Eszik, iszik, so
István Szalonna
07:00 Garfield és
sem alszik...
10:25 Rejtélyes XX.
barátai
18:45 Jó ebédhez szól
század - Kun
Am. animációs sor.
a nóta
Miklós műsora
07:30 Magyar népmesék
19:20 Veri az ördög
07:40 Magyar népmesék 10:50 Öt kontinens
a feleségét
08:00 Magyar népmesék 11:20 3:1 a szerelem
Magyar filmvígjavára
08:20 Magyar népmesék
játék
Magyar romanti08:45 Magyar népmesék
21:00 Híradó
kus film
08:50 Mesék Mátyás
21:25 V4 híradó
12:50 V4 híradó
királyról
21:35 Ridikül
Magy. animációs sor. 13:00 Híradó
22:30 In memoriam Cs.
13:25 Múlt és Jelen
09:05 Hupikék
Szabó László 15:45 K&H férfi
törpikék
MMA portré
kézilabda liga
Belga animációs sor.
23:25 Hazajáró
17:35 Kékek
09:35 Hupikék
23:55 Hagyaték
18:05 Építők
törpikék
00:30 Hetedhét kaland
Belga animációs sor. 18:35 Sportpercek
00:40 M2 matricák 18:40 Futsal NB I.
Hevül a vegyület 10:05 Trendmánia
10:35 Nagyító
21:00 Fradi Tv
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület 11:10 Életmódi Plusz 21:30 Aranyoroszlánok
11:40 A Pénz beszél
22:05 Fábry
00:55 Himnusz
12:15 Poggyász
23:25 Dokuzóna
01:00 Híradó
00:25 Térkép
01:20 Angol nyelvű hírek 12:45 Innovátor
Esőember
00:55 Himnusz
01:25 Veri az ördög a 13:20 Am.
dráma film
01:00 Híradó
feleségét
16:20 Columbo és az
01:20 Angol nyelvű hírek
Magyar filmvígMM7 robot
01:30 Hazajáró
játék
Amerikai krimi film 02:00 A csodacsatár
18:00 Tények
Magy. filmvígjáték
18:55 Tények Plusz
20:00 Én, a robot
05:00 Pecatúra
Amerikai, német
05:30 Sportlövészet
akció film
05:50 Judo világbaj05:55 Skipper
22:25 BÚÉK
nokság
06:30 Sporthíradó
Magy. vígjáték film
07:35 Szabadidő
07:30 UEFA Euro 2020 00:50 Nővérek
08:05 2020-as labdarúmagazin
szabadlábon
gó Európa-baj
08:00 Judo világbajAm. vígjáték film
nokság
nokság
03:10 911 L.A.
11:00 Judo világbaj09:00 UEFA Euro 2020
Am. akció sorozat
nokság
magazin
13:00 Bringasport
09:30 Sporthíradó
13:20 Kékek
10:00 Judo világbaj13:50 Építők
nokság
04:30 Család-barát
14:15 Felvezető műsor:
13:00 Sporthíradó
05:55 Hajnali
Labdarúgás
13:30 Út Tokióba
gondolatok
15:00 2020-as labdarú14:05 UEFA Bajnokok 06:00 Híradó
gó Európa-baj
Ligája magazin 06:30 Nemzeti
nokság
15:00 Zaj a csendben
Sporthíradó
16:50 Értékelő műsor:
- a magyar lab 06:45 Kenó
Labdarúgás
darúgó-váloga 06:50 Magyar Krónika
tott 2020-as éve 07:25 Szerelmes földrajz 17:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:00 Judo világbaj07:55 Térkép
18:00 2020-as labdarúnokság
08:25
Noé
barátai
gó Európa-baj
19:00 UEFA Euro 2020
09:00 Divat & dizájn
nokság
magazin
09:30 A világörökség 19:50 Értékelő műsor:
19:30 Fradi Tv
kincsei
Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor:
09:50 A világ madár- 20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
távlatból
Labdarúgás
21:00 2020-as labdarú21:00 2020-as labdarúgó Európa-baj 10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
gó Európa-baj
nokság
nokság
22:50 Értékelő műsor: 12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
Sporthíradó
Labdarúgás
03:25 UEFA Labdarúgó U21-es Euró 12:55 Ízőrzők - Takaré- 00:15 Judo világbajkos konyha
nokság
pa-bajnokság
00:55 Hat nővér

Köszöntjük Antal, Anett nevű olvasóinkat!

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:00 Star Wars: A
Freemaker csa
lád kalandjai

Június 13.

08:25 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:50 Mesék Mátyás
királyról
Magy. animációs sor.

09:05 Hupikék
törpikék

Belga animációs sor.

10:05 Fald fel
10:40 Tűsarok
Amerikai animációs 11:10 Több mint TestŐr
11:45 SuperCar
kalandfilmsor.
12:15 Életmódi
09:30 Teleshop
10:35 Anyák gyöngye 12:50 Nagy Vagy- AkAm. vígjátéksor.
tív Magyaror
11:05 A Muzsika TV
szág kupa
bemutatja!
13:20 Romazuri
Fr. vígjáték film
11:30 Édes Otthon
12:20 XXI. század – a 15:25 Instant család
Am. vígjáték film
legendák velünk
18:00 Tények
élnek
18:55 Mamma Mia!
12:55 Házon kívül
Am.-angol-német
13:30 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

vígjáték film

14:40 Doktor Murphy 21:20 Rossz tanár
Amerikai filmsor.

15:55 Vén csontok

Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Cobra 11

Német akciófilm-sor.

20:00 Szörny Rt.

Amerikai animációs
kalandvígjáték

22:00 Két hét múlva
örökké

Amerikai vígjáték

00:15 Portré
01:00 Végállomás
Angol thriller

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék
törpikék

Belga animációs sor.

06:30 Garfield és
barátai

Am. animációs sor.

07:00 Garfield és
barátai

Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék

Am. vígjáték film

23:20 Mr. és Mrs. Smith

9

09:05 Novum
09:30 Önök kérték
10:30 Ízőrzők - Takarékos konyha
11:00 Térkép
11:25 Hazajáró
11:55 A kamerás emberek - A mozi, a
kinematográfia
úttörőinek törté
nete a Délvidéken
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
14:00 Jégkorong
Magyar Kupa
16:15 Női vízilabda
OB I.
17:35 Tippmix férfi koMagyar játékfilm
sárlabda NB I.
16:00 Hatoslottó sorsolás 19:40 Női röplabda
16:05 Hogy volt?!
Magyar Kupa
17:05 A világörökség
21:30 Út Tokióba
kincsei
22:05 A bolygóműves
17:25 Borbás Marcsi 23:00 A Nagyok
szakácskönyve
23:30 Hogy volt?!
18:00 Híradó
00:25 Öt kontinens
18:25 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
18:45 Családi kör
19:45 Jelek

10:30 Evangélikus
magazin
11:00 Tanúságtevők:
Pilinszky100
11:25 Ő és én:
Ujkéri Péter
11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól
a nóta
13:20 Amerika nemzeti parkjai – A
Saguaro
14:05 Édes anyanyelvünk
14:15 Szakadék

Angol filmdráma

21:35 A postás mindig 04:50 Futsal NB I.
kétszer csenget 06:25 Múlt és Jelen
01:50 Morgen
Angol játékfilm
Magyar-román07:35 Jövünk!
francia dráma film 23:30 Kenó
08:05 2020-as labdarú23:40 Coco Chanel és
gó Európa-baj
Igor Sztravinszkij
nokság
- Egy titkos szere 11:00 2020-as labdarúlem
története
05:20 Édes anyanyelvünk
gó Európa-baj
Fr. romantikus dráma
05:25 Borbás Marcsi
nokság
01:35 Nők vészhelyszakácskönyve
14:15 Felvezető műsor:
zetben
05:55 Hajnali
Labdarúgás
Tévéfilmsorozat
gondolatok
15:00 2020-as labdarú06:00 Híradó
gó Európa-baj
06:30 Nemzeti
nokság
Sporthíradó
16:50 Értékelő műsor:
05:00
Híradó
06:45 Kenó
Labdarúgás
05:15 Angol nyelvű hírek 17:15 Felvezető műsor:
07:00 Családi kör
05:20 Német nyelvű
08:00 Isten kezében
Labdarúgás
hírek
08:25 Kereszt-Tények
18:00 2020-as labdarú05:25
Orosz
nyelvű
hírek
08:35 Katolikus krónika
gó Európa-baj
05:30 Kínai nyelvű hírek
09:05 Neked szól!
nokság
09:10 Rome Reports - 05:55 Térkép
19:50 Értékelő műsor:
Vatikáni híradó 06:25 Élő egyház
Labdarúgás
09:35 A sokszínű vallás 06:45 Esély
20:15 Felvezető műsor:
07:05 Hajnali
09:45 Református
Labdarúgás
gondolatok
riportok
A műsor és a kezdési
07:20 Világ
10:15 Református
időpont megváltoztatá07:40 Multiverzum
ifjúsági műsor
sának jogát minden
10:25 Metodista
08:10 Mesterember
tévéadó fenntartja!
ifjúsági műsor
08:40 Noé barátai
Am. akció film

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 vál
80 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.;

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
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Szépségápolás

Nemcsak enni jó az epret! 5 szuper dolog,
amire még használhatjuk

Az eper olyan csábító, hogy nehéz nem azonnal megenni az összeset,
ahogy hazaértél vele a zöldségestől – ám, ha mégis sikerül megmen
teni néhány szemet, akkor más remek dolgokhoz is felhasználhatod!
Kényeztető
arcpakolásként
Az eperben található gyümölcssavaknak köszönhetően a
gyümölcsből készített arcpakolás a zsíros, fáradt bőrt is azon-

nal felfrissíti. 4 szem közepes
méretű epret törj össze egy villával, adj hozzá egy evőkanál mézet és vidd fel az arcodra! Hagyd
hatni 10 percig, majd mosd le, és
élvezd a felfrissült, üde bőr látványát!
Ragyogó fogakért
A fogkő rendszeres eltávolítását nem váltja ki, de otthon is
gyorsan fehérebbé teheted a fo-

gaidat, ha egy szem félbe vágott
eperrel átdörzsölöd őket. És bár
csábító lehet, ehhez ne a legszebb,
legédesebb eperszemet használd: a
még kevésbé érett, tehát kicsit kesernyésebb eperben magasabb az

almasav mennyisége, és ezzel érheted el a fehérítő hatást.
A friss, kipihent szemekért
Reggelente táskás szemekkel
ébredsz? Vágj félbe egy szem epret, tedd éjszakára a hűtőbe, és reggel, ébredés után tedd a szemeidre,
majd pihenj még velük 5 percet.
A hűsítő hatás mellett az eperben
lévő antioxidáns is csodát fog tenni a szemkörnyék érzékeny bőrével.

Emiatt szárad ennyire a lábszár
– és így lesz újra hidratált

Az egyik leggyakoribb bőrproblémát a szárazság, és az ezzel együtt
járó viszketés okozza. Ráadásul leginkább a lábszáron. De vajon
mi váltja ki, és mit tehetünk ellene?
Két igazán bosszantó mellékhatása van a száraz lábszárnak. Az egyik, hogy olyan viszketéssel jár együtt, ami az őrületbe kerget minket, a másik pedig,
hogy az egyébként fényes bőrünk
teljesen élettelenné válik. A kiváltó okok meglepően sokszínűek, hiszen nyáron, ha például
nem használsz naptejet, az
erős napsugárzás hatására
is szárazzá válhat a bőröd.
De a fűtésszezon sem
túl szerencsés ebből a szempontból. A bőröd akkor érzi
jól magát, ha a páratartalom
40-70% között mozog, de
egy állandóan fűtött szobában jóval ez alatt lehet. Ezért
a bőröd nedvességtartalma
sem lesz elég magas, amit
idővel a lábszáradon is észlelni fogsz.
Ezen kívül okozhatja
még pajzsmirigy alulműködés,
inzulinrezisztencia, cukorbetegség, de persze egyszerűbb okai is
lehetnek: a bőrradírozás hiánya,
vagy az, ha túl forró vízben, túl
hosszú ideig fürdesz, és közben
alkoholtartalmú tusfürdőt használsz. Ez utóbbi három kombinációja áll a leggyakrabban a háttérben. De jó hír, hogy könnyen
tehetünk a probléma ellen!
A száraz kefe több
dologra is jó
Az egyik legjobb módszer, ha
időnként végigmész a lábaidon
egy száraz kefével. Ez egyéb-

ként a narancsbőr ellen is ideális –,
vagy ha olyan bőrradírt használsz,
ami erőteljesen hidratál is mellette
(például shea vajas alappal).
A száraz kefét még fürdés előtt
érdemes használni, hogy megtisztítsa a bőrödet az elhalt hámsejtektől, és javítson a vérkeringéseden.
Azáltal, hogy stimulálja a nyirok-

rendszered, a méreganyagoktól való
megtisztulás is gyorsabban zajlik le.
Így a bőröd állapota néhány alkalom után javulni kezdhet.
Mit nézz a tusfürdőben?
A tusfürdő választásánál is érdemes megnézni az összetevők listáját,
hiszen ahogy korábban is írtuk, az alkoholos termékek száríthatják a bőrödet. Keress olyat, ami szalicilsavat tartalmaz, ez ugyanis segít megszabadulni a lábszáradon lévő elhalt
hámsejtektől, ráadásul ragyogóbbá
és egészségesebbé teszi a bőrt. Arról
nem is beszélve, hogy megszünteti a
benőtt szőrszálakat és a piros pöt�-

A természet
„gyógyszereként”
Az eper gyümölcsét és leveleit egyaránt felhasználja a népi
gyógyászat, de a gyógyszeripar
is. Az eper gazdag a rákos sejtek szaporodását megakadályozó
antioxidánsokban és más vegyi
anyagokban, melyek lassíthatják az idegrendszer öregedését.
Éppen ezért a kutatók vizsgálják, hogy az eper segíthet-e
megelőzni vagy kezelni az
Alzheimer-kórt vagy más betegségeket, amelyek az idegműködés fokozatos károsodásával járnak. Az epret emellett többek között a cukorbetegség, magas koleszterinszint, magas vérnyomás
kezelésében is használják.
A selymes lábakért
Jön a szandálszezon, és a lábaidnak szüksége lenne egy kis
felfrissülésre? Próbáld ki ezt a
kellemes, illatos epres lábfürdőt,
és azonnal puhább lesz a bőröd!
Egy erre alkalmas lavórt vagy
edényt körülbelül a 2/3-áig tölts
meg meleg, de nem forró vízzel.
Adj hozzá egy csésze félbevágott epret és fél csésze
babaolajat, valamint 10-15 csepp
borsmenta esszenciát! Hagyd állni 5 percig, majd tedd bele a lábaidat! Nagyon gyorsan érezni
fogod a frissítő hatást! A fürdő
után radírozd le és krémezd be
a lábaidat!

8 étel, amit fogyassz gyakrabban,
ha erős, hosszú hajat szeretnél

Az ápolt, erős haj nemcsak a hajformázáson és a loknikra kent
termékeken múlik. Mint minden, a hajápolás is elsősorban be
lülről fakad, ha nem vagy egészséges, nem eszel jól és nem iszol
eleget, akkor hiába próbálod életre kelteni a szenvedő fürtjeidet.
Az alábbi ételek segítenek abban, hogy dúsabb és egészségesebb
lehessen a hajkoronád.
Magvak
Az egészséges zsírokat és vitaminokat tartalmazó magfélék
nemcsak az izmaidat és a szívedet tartják formában: egy tanulmány szerint az omega-3 és
omega-6 zsírok segítenek megakadályozni a hajhullást, és erősítik a haj szerkezetét.
A magvak, csakúgy, mint
például a kókuszolaj is, természetes hidratálók, a fejbőrt is
egészségessé teszik, ami kihat
a hajhagymákra, majd az egész
hajra is.
Zsíros halak
Az olyan diéták, amelyek hirtelen kalóriamegvonással, valamint fehérje- és zsírszegény étrenddel járnak, általában magukkal hozzák a hajhullást is – de ha
azt nem, akkor a fénytelen, zsíros, lelapuló hajkoronát biztosan.
A zsíros halak, mint a lazac,

biotin hozzájárul ahhoz, hogy a
tápanyagok és vitaminok rendesen felszívódjanak a szervezetben, és a testünk fel tudja őket
használni.
A tojássárgájában ráadásul rengeteg D-vitamin van,
ami már csak azért is fontos, mert a szervezet nem tudja magától előállítani – napfényre van hozzá szüksége, az
meg az őszi-téli időszakban
egyre kevesebb van természetes módon.
Hüvelyesek
A babfélék a fehérje és vas
olyan forrásai, amelyeket vegetáriánusok és vegánok is egész
nyugodtan fogyaszthatnak.
Ráadásul tele vannak rostokkal, amelyek megint segítenek abban, hogy a hajhagymáid megfelelően tápláltak legyenek.

työket, amelyek szőrtüszők gyulladásából jönnek létre.
Borotválkozás közben
Ha nem megfelelően borotválkozunk, sajnos ezt a bőrünk
is megérzi. Így nem véletlen,
hogy ez is ott van a lábszárazság
gyakori okai között! Szőrtelenítés közben ugyanis eltávolítjuk a
bőrünk felületén lévő természetes
olajakat, amelyek egyébként puhává és hidratálttá teszik a lábunkat, valamint apró, szemmel alig
látható horzsolásokat okoznak.
Amikor nem használsz borotválkozás közben borotvahabot vagy gélt, az olajat sem pótolod, ami miatt a bőröd nem
tud elég gyorsan regenerálódni.
Hiába tűnik hatékonynak
pusztán vízzel vagy tusfürdővel borotválkozni, a
lábszárad akkor is gyorsan
kiszárad tőle!
Ne hagyd ki a
levezetést
A fürdés után, nap végén nagyon fontos lépés a
testápoló használata, hogy
biztosan ne legyen visszatérő a problémád! Ebben
az esetben is fontos az ös�szetevők listája. A legjobb
mindig az, amelyik erősen hidratál, magas a vitamintartalma, és
akár hialuronsavat is tartalmaz.
Ez utóbbi segíti a bőröd nedvességtartalmának megfelelő működését, így nem veszít olyan gyorsan vizet télen sem.
Amennyiben a viszketés is
komoly problémát jelent nálad,
a megoldást egy hűsítő spray jelentheti, amit kifejezetten a bőr
viszketésének enyhítésére fejlesztettek ki. A termékek beindítják a vérkeringést, és segítik
a hidratálást, így egy ilyen szépségtermék tökéletes választás
lesz a nap végére.

a hering, a szardínia vagy a tonhal, a fehérje mellett bőven tartalmaznak omega-3 zsírforrást is,
amelynek az előnyeiről az előző
pontban írtunk.
Osztriga
Talán meglepő, de az osztriga igazi szuperkaja, ha a hajad
egészségéről van szó.
A WHO a vashiányt a világ
egyik leggyakoribb tápanyag- és
ásványi anyag-hiányának rangsorolja, ami rengeteg kellemetlen mellékhatással, köztük a
haj vékonyodásával és hullásával is jár.
Az osztriga azért jobb, mint
más vastartalmú élelmiszerek,
mert van benne bőven cink is,
ami szintén segít megőrizni a
haj egészségét, és megelőzi a
hajhullást.
Spenót
Szintén a vastartalma miatt
szuperkaja a spenót, de nemcsak
ezért lehet hasznos a hajproblémákra: bőven tartalmaz ugyanis
folsavat, valamint A- és C-vitamint, utóbbi például nélkülözhetetlen a kollagénképzéshez, ami
pedig az egészséges haj (és bőr)
egyik alapkövetelménye.
Edd rántottába vagy húsételbe sütve, esetleg tedd a turmixodba!
Tojás
A tojás remek fehérjeforrás, ráadásul a benne található

Ha nem szeretnél állati eredetű fehérjét fogyasztani, akkor
a babfélék népes családja lesz
számodra a befutó.
Vörös húsok
Lehet, hogy mostanában
elég sok negatívumot írnak a vörös húsokról környezeti lábnyomuk miatt, de az biztos, hogy a
bőrödnek és a hajadnak nagyon
jót tesznek, ha rendszeresen fogyasztod őket.
Ezekben is vas és omega-3
zsírsav található, csakú g y, m i n t a z e d d i g i s z u persztárokban, és mindkét
mikrotápanyag nagyon sokat
segít a hajhagymáidnak, hogy
egészségesek és élettel telik
maradhassanak.
Persze nem biztatunk arra,
hogy egyél minden nap steaket,
de néha megengedheted magadnak – már csak a hajad állapota miatt is.
Édesburgonya
Az édesburgonyában rengeteg (de tényleg, rengeteg) A-vitamin található, ami hozzájárul a
bőröd felületén található olaj termelődéséhez.
Ez pedig a fejbőrödnek nagyon jót tesz, már persze akkor,
ha a szervezeted nem viszi túlzásba – de nem a túl sok A-vitamintól fogja.
Fogyaszd nyugodtan főzve,
sütve, sőt, desszertként is.

bien.hu
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Halálos baleset történt Beregkisfaludon

Május 29-én este tragikus közlekedé
si baleset történt a beregszászi járási
Beregkisfalud (Szilce) településen, adja
hírül a karpataljalap.net.
A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy 31 éves lembergi lakos, aki
egy Van Hool típusú autóbuszt vezetett,
Ilosva irányába haladva elütött egy férfit.

Az áldozat egy 34 éves helyi lakos, aki
egyes információk szerint ittasan az úttesten haladt és a jármű alá vetette magát.
A rendőség vizsgálja a baleset okait
és körülményeit. A turistabuszt a rendőrség büntetőparkolójában helyezték el. A
sofőr józan volt. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Szlovákiába tartó illegális bevándorló
csoportot vettek őrizetbe

Négy külföldit vettek őrizetbe az uk
rán–szlovák határ közelében, az ung
vári járási Onokóc falu közelében, szá
mol be a mukachevo.net.
A Csapi Határőrség sajtószolgálata szerint a határőrök három férfit találtak, akik a
határ felé haladtak az erdőben. Az ismeretlenek őrizetbe vétele után a határőrök folytatták
a terület ellenőrzését, és egy óra múlva találtak még egy külföldit. Őt néhány méterre az

államhatár előtt állították meg. Valamennyien indiai állampolgárnak vallották magukat,
de a négy személy közül csak egy rendelkezett személyazonosító okmányokkal.
A férfiak elismerték, hogy illegálisan
akarták átlépni a határt jobb életkörülményeket keresve az EU-országokban. A külföldiek személyazonosságának és az eset
körülményeinek tisztázása után bíróság
elé állítják őket.
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Nem sikerült a Győrnek a címvédés

Hat év után újra bajnok a Fradi!

Nem jött össze a címvédés a Győri Audi
ETO számára a női kézilabda Bajnokok
Ligájában, mivel a Budapesten zajló né
gyes döntőben csak a bronzérmet sze
rezte meg az együttes.
A Danyi Gábor távozása után immáron a korábbi sikeredző, Ambros Martin által irányított alakulat az elődöntőben a rendes játékidőt és a kétszer 5 perces hosszabbítást is döntetlenre hozta le
a francia Brest ellen, azonban a hétmétereseknél az ellenfél volt a higgadtabb,
így a végén ők örülhettek a fináléba ke-

érmet hat év után hódította el ismét a Ferencváros.
Az Elek Gábor által irányított alakulat a Győri ETO elleni kilencgólos sikerének köszönhetően pontszámban beérte a riválisát, és a végső győzelem eléréséhez csupán arra volt szüksége, hogy
minden hátralévő ellenfelét legyőzze.
Mindez össze is jött a Fradinak, utolsóként az MTK is 35-21-re kapitulált a
zöld-fehérekkel szemben, így az FTC
13. alkalommal lett magyar bajnok(a
képen).

rülésnek. A másik ágon a norvég Vipers
Kristiansand simán győzte le az orosz
CSZKA Moszkvát.
A bronzmeccsen a Győri ETO 32-21re nyert a moszkvaiak ellen, így aztán az
aktív pályafutását befejező Görbicz Anita és a több mint egy évtized után távozó
Eduarda Amorim utolsó meccsén győztes
csapat tagjaként búcsúzhatott.
A fináléban a Vipers ismét ellenállhatatlan volt, végig vezetve, 34-28-ra
győzte le a Brestet és szerezte meg a
trófeát.
***
A Bajnokok Ligája győzelem mellett
a hazai bajnoki cím sem jött össze a győrieknek, hiszen a magyar bajnoki arany-

Ide kapcsolódik még egy hír, ami a
kárpátaljai kézilabda-szurkolóknak is érdekes lehet.
Az NB-I utolsó fordulójában biztosította élvonalbeli tagságát a Szombathely, amelynek soraiban az utolsó két,
győztesen megvívott mérkőzésen már
újra szerepelhetett a hosszú sérüléséből
nemrég felépülő Balog Judit. Az Ungvári Kárpátival korábban három ukrán
bajnoki címet is szerző nagydobronyi
kiválóság tevékeny részt vállalt korábbi csapata, a Békéscsaba kétgólos legyőzésében, majd az Alba Fehérvár elleni 26-21-es sikerben is, ami az élvonalban való bennmaradást is jelentette
a vasi gárda számára.

Néhány sorban

A minajiak előtt, de még a bennmaradást jelentő 13. helyen záró Olimpik
Donyeck mellett az Inhulec Petrove, illetve a Gyeszna Csernyihiv sem teljesítette még azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek az élvonalbeli szerepléshez, és amennyiben a hátralévő záros határidőn belül sem szerzik meg a licencet,
úgy a MInaj FC lehet az egyik beugró a
létszám feltöltéséhez.
Az ukrán élvonal küzdelmeiben a következő idényben a korábbi 14 csapat helyet, immáron 16 együttes vesz majd részt.
***
A harmadik fordulót követően már csak
a mezőnyhöz a pontvadászat kezdete után
csatlakozó Fancsika szerepel hibátlan
mérleggel a Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnokságban.
A hétvégén lejátszott játéknapon
a fancsikaiak amolyan szomszédvári rangadó keretében 1-0-ra nyertek a
Szőlősvégardói FK Ardovec Teszla csapatával szemben, és két mérkőzésből megszerzett 6 pontjukkal az ugyancsak en�nyi egységgel rendelkező FC Baktyanec
Gecsével együtt vezetik a 9 csapatos pontvadászatot. Az eddig hibátlan Baktyanec
a Beregvidék otthonában kapott ki 2-1-re.
További eredmények: Királyháza –
Mezővári 2-0, Kígyós – Újlaki kistérség 3-3.
***
A Chelsea nyerte a labdarúgó Bajnokok
Ligáját, miután a Portóban lejátszott fináléban 1-0-nyert a Manchester City ellenében.
Az Európa Ligában a spanyol Villareal
diadalmaskodott, miután az 1-1-es döntőt
követően, büntetőkkel győzött a Manchester Uniteddel szemben.

Halálos baleset történt Fancsikán

Halálos kimenetelű baleset történt má
jus 26-án délután nem messze Nagysző
lőstől, Fancsikán, írja a pmg.ua.
A helyszínre kiérkezett az operatív
csoport, és megállapította, hogy egy 39
éves nagyszőlősi lakos elütött egy 69 éves

fancsikai hölgyet. A hölgy át akart kelni az
úton, a férfi elvesztette uralmát a jármű felett, és elgázolta a nyugdíjast. Az áldozat
a helyszínen életét vesztette.
A sofőr nem volt ittas állapotban, az
ügyben büntetőeljárás indult.

71 400 hrivnyás bírságot róttak ki egy sofőrre
Május 27-én dél körül Ungváron, a
Gagarin utcában a rendőrök megállí
tottak egy Skoda márkájú autót, mert
a sofőr biztonsági öv nélkül közlekedett.
Azonban, mint kiderült, nem ez volt az
egyetlen vétsége.
A rendőrség sajtószolgálata szerint az iratok ellenőrzése során a járőrök megállapították, hogy az Ungvári
Városi-Járási Bíróság korábban 3 évre
bevonta a sofőr jogosítványát. Mivel a
gépkocsivezető nem tett eleget a bírósági határozatnak, a rendőrök a helyszín-

re hívták a nyomozókat, akiknek átadták az ügyet. Ezenkívül a sofőrrel folytatott beszélgetés során kábítószer-fogyasztásra utaló jeleket vettek észre
nála. A férfit egy orvosi intézményben
vizsgálták meg. A gyorsteszt eredménye pozitív lett.
A rendőrök jegyzőkönyvezték az esetet: járművezetés biztonsági öv használata
nélkül a járművezetéstől eltiltott személy
által, kábítószer hatása alatt történő vezetés. A bírság teljes összege 71 400 hrivnya,
írja a 0312.ua.

16 centiméteres késsel próbálta
megoldani a vitát

Az eset május 27-én történt Munká
cson. A Roszvihov utcában 9 óra kö
rül az egyik járőrkocsiban ülő rend
őrök két férfira figyeltek fel, akik kö
zött nyilvánvalóan súlyos konfliktus
alakult ki.
Közelebb érve a rendfenntartók az
egyiknél egy kést vettek észre, számol
be a mukachevo.net. Mint kiderült, mi-

után együtt fogyasztottak alkoholt, veszekedés alakult ki közöttük. A 40 éves
munkácsi férfi, az igazát bizonygatva, előrántott egy 16 centiméter hos�szú kést, és fenyegetni kezdte ismerősét, hogy megöli.
A rendőrök időben történő megjelenése megakadályozta a további tragikus fejleményeket.

Öngyilkos lett egy fiatal férfi

Május 27-én Munkácson egy fiatal fér
fi ugrott ki az Okruzsnaja utcai sok
emeletes épület ablakából, adja hírül
a pmg.ua.
Jevhenyia Kraszilinec, a Munkácsi Járási Rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az eset 14 óra 20 perc körül történt. A férfit kritikus állapotban szállítot-

ták a Szent Márton Kórházba, de az orvosok erőfeszítései ellenére néhány óra múlva belehalt sérüléseibe.
Az áldozat egy 33 éves munkácsi lakos, és a 4. emeleten lévő ablakból ugrott
ki. A rendvédelmi szervek munkatársai
vizsgálják a halál okait és körülményeit. Az ügyben büntetőeljárást indítanak.

Elvágta saját nyakát egy férfi Ungváron
A hatóságokhoz fordult segítségért
egy feldúlt nő Ungváron, aki elmond
ta, hogy férje az ő jelenlétében próbált
meg végezni magával.
Az információk szerint a férfi elvágta

nyakát. A helyszínre azonnal kiérkezett a
rendőrség, akik értesítették a mentőszolgálatot. A férfi életét szerencsére sikerült megmenteni, jelenleg kórházi kezelésben részesül, számol be a mukachevo.net hírportál.

Baleset Beregszászban:
kirepült autójából egy határőr

Május 26-án hajnalban baleset történt
Beregszászban, a Muzsalyi úton, szá
mol be a mukachevo.net.
Az információk szerint egy Daewoo
típusú jármű vezetője elvesztette uralmát
a gépkocsija felett és egy betonoszlopnak
ütközött. A sofőr biztonsági öve nem volt

bekapcsolva, így az ütközés következtében kirepült járművéből, súlyos fejsérülést szenvedett, továbbá felső végtagjai
is megsérültek.
A férfi a tiszaújlaki határátkelő munkatársa, jelenleg a lembergi katonai kórházban kezelik.

Még több információ a karpatinfo.net-en

A feljutás szempontjából döntő fontos-

ságú találkozón gól nélküli döntetlent játszott idegenben egyik legfőbb riválisa ellen az Ungvári FC labdarúgó-csapata az
országos harmadosztályú labdarúgó-bajnokság A-csoportjában, így a Volodimir
Vaszjutik által irányított alakulat nagyon
közel került az osztályváltáshoz.
A 24. forduló vasárnapi találkozói közül kiemelkedett az Epicentr Dunajivci
– Ungvári FC találkozó, hiszen egy esetleges hazai győzelemmel a házigazdák
pontszámban beérték volna a tabellát vezető kárpátaljai gárdát.
A 90 perc során végül egyik oldalon
sem született találat, ami azt jelenti, hogy
az ungváriaknak még jobban javultak a
feljutási esélyei.
Két fordulóval a bajnokság vége előtt
az Ungvári FC és a Pogyilja Hmelnickij
egyformán 51 ponttal vezeti a tabellát a 48
ponttal harmadik Epicentr előtt.
A kárpátaljai megyeszékhelyet képviselő csapatnak annyival könnyebb a sorsolása riválisaival szemben, hogy a két utolsó játéknapon a tabella utolsó helyein álló
Kárpáti Lviv, illetve a Voliny Luck második számú csapata lesznek az ellenfelei,
míg a Pogyilja és az Epicentr még egymás ellen is megmérkőzik majd.
***
A pár hete befejeződött országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokság végeredményeként utolsó, 14. helyen záró Minaj FC számára felcsillant az esély, hogy mégis megőrizheti élvonalbeli tagságát.
Az Ukrán Hivatásos Liga licenszadó
bizottsága ugyanis három élvonalbeli
klubnak sem adta még ki az engedélyt a
júliusban induló bajnokságra.

Rovatvezető: Jakab Lajos

12

2021.
június 2.

Hirdetések
Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

Ingatlan
Ház eladó
Benében családi ház olcsón eladó a Fő úton. Kerttel
szép gyümölcsfákkal. Mob.:
+38097-8666684.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos csalá
di ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, össz
komfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két gene
ráció számára is alkal
mas: a kövezett udva
ron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irány
ár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó 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. Kedvező áron. Mob.: +380505385374.

Ház kiadó
Beregszászban a város központjában egy kis csendes
utcában, nem a frontra nyíló, kertes, bútorozott felújított családi ház (64 m2) kiadó, csak hosszú távra. 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, benti külön WC. Riasztóval, nagy sebességű
internettel, a legmodernebb
energiatakarékos gázfűtési
rendszerrel ellátva. Igényes
illető vagy házaspár részére.
Mob.: 066-0060133.

Telek, föld eladó
Eladó 2,4 ha területű jó minőségű termőföld a Beregszászi járásban. Tel: 0955193611.
Beregszászban (Romzsa Teodor u.) eladó egy telek (6
szotek). Víz, villany mellette van. Irányár: 150000 hr.
Mob.: 050-0596146.
Beregszászban, a Szőlőhegy utca 157. szám alatt eladó egy telek fundamentummal. A telek mérete 0,0926
ha. Tel: 095-1399379 vagy
Viber.

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

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 18 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Beregszászban, a V. Huca
utcában a 3-ik emeleten
egy kétszobás, bebútorozott,
euroremontos lakás eladó.
Tel: 050-9038804.
Kétszobás lakás (teljesen
felújított, bútorozva, erkély, internet, wi-fi) eladó
Nagybaktán egy kétemeletes társasházban. Ár: 13000
f.e. Mob.: +38099-0885051.

Technika
Mobiltelefonok
Eladó egy Huawei p20-as
mobiltelefon, üvegfóliás,
töltővel, megkímélt állapotban. Ára: 3000 UAH. Mob.:
050-2495632.

Háztartási gép
Új hűtő és gázspór eladó jó
árban. Tel: 050-8589288.

Szolgáltatás
Utcáról, kertből, udvarból veszélyes fa kivágását
és sövény nyírását vállalok Beregszászban és környékén, több év tapasztalattal, garanciát is vállalok.
Még vállalok betonozást, hegesztést és építkezést. Mob.:
050-1948976.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Ablakredőny javítását és
új elkészítését, felszerelését vállalom, továbbá rendelhető műanyag ablak és
ajtó is. Mob.: 066-8613811
(egész nap).
Régi tetők felújítását,
javítását és házak külső szigetelését vállaljuk. Ugyanitt ereszcsatorna rendelhető, ács- és
bádogos munka. Mob.:
+38066-8404874.
Ereszcsatorna készítését,
stablon behúzását, tetőfedést és tető javítását vállaljuk, reális áron. Mob.: 0992376011 (Roland).

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

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a Kár
pátinfo és a Naplopó heti
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés
teljesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesít
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Asztélyban. Fizetés tel
jesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Beregszászi gyümölcsös
be technikához értő férfimunkást keresünk. Fizetés
megegyezés szerint. Mob.:
+38066-1085189.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kéz
besítésére Gáton. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt kere
sünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Nap
lopó hetilapok kézbesí
tésére Borzsován. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg

szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Alig használt WC kagy
ló eladó Beregszász
ban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

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

Beregszászban eladó használt betonkeverő. Orosz
gyártmány, 3 fázisos motorral. Ár 4200 hr. Mob.:
066-3138245.

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

Régi szövött vászonzsákokat és türetben maradt anyagokat, széles szájú és letűrt peremű befőttesüvegeket, szikvizes üveget, falapátot, fateknőt, összerakható vaskályhákat, cserépedényeket, petróleum függőlámpákat, viharlámpákat,
lovascsengőket, komódot,
karos ládát és egyéb régi bútort vásárolnék. Mob.: 0992359256, 096-2796950.

Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplo
pó hetilapok kézbesítésé
re Nevetlenben. Fizetés tel
jesítmény szerint. Min
den eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Bereg
szász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Régiség

Bútor
Tiszaújlakon nagyon jó állapotú sarokülő olcsón eladó. Mob.: 097-9404384,
068-6158345.
Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sa
rokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

Hűtés, fűtés
Beregszászban brikett és
antracit szén eladó. Mob.:
066-3967011,

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való
szerelő kulcsok. Mob.:
+38099-6608338, +380663967011.

Háztáji
Piac, élelmiszer
Szamóca eladó beregszászi gazdától, 5 kilogrammtól házhoz szállítást vállalok Beregszászon belül.
Termelői áron. Tel.: +380662406034.

Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4es 5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak,
3-4 méteresek, deszkák,
5-7 méteresek, fóliának
való kapron cső. Mob.:
+38066-3967011, +380996608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Haszonállat
Eladó fejőskecskék, gidák és kecsketej. Mob.:
+38066-4777302, +380992962979.

Szakácsot, kezdő szakácsot
vagy főzésben jártas kollégákat várunk Siófokra szállással, ellátással, kiemelt fizetéssel szezonális munkára.
Mindenben segítünk! Érdeklődni: tt.siofok@gmail.com,
+3620/392-7676.
Budapest és vonzáskörze
tében lévő gyárakba kere
sünk dolgozókat. 20 és 50
év közötti nők és férfiak jelentkezését várjuk. Elvárás a
kettős állampolgárság. Szállást biztosítunk! Jelentkezni
a következő számon lehet:
+3620-9438440 (viber).

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban
További ajánlataink:

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

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

Nyolcmilliárdba került a világ
jelenleg legdrágább autója
A Rolls-Royce Boat Tail annyiba kerül, mint 55
Phantom. Egyetlen megrendelő számára készítették,
aki nem járult hozzá ahhoz, hogy kiderüljön a szemé
lye – írja a index.hu.
Új rekorder vezeti a
világ legdrágább autóinak listáját: a napokban
bemutatott Rolls-Royce
Boat Tailt 20 millió fon-

Rocye Phantomra vagy 86
Ghostra futná.
A megrendelő hozzájárult a jármű bemutatásához, de nevét teljes titoktar-

tért (mintegy nyolcmilliárd forintért) készítették
egy titokzatos multimilliomos számára.
Az előző rekordert,
a tízmillió fontért épített
üvegtetős Rolls-Royce
Sweptailt 2017-ben adták
át, így nem sok időt tölthetett a luxusautók trónján.
A gyártónak nem szokása konkrét összeget
mondani, de az egyedi és
kézzel épített Boat Tail
árából nagyjából 55 Rolls-

tás övezi. Annyit tudni mindössze, hogy a szerencsések a
Côte d’Azur útjain láthatják
élőben közlekedni. Az autót
természetesen nem extra listából állították össze, hanem
minden részletében a tulajdonos kívánságainak megfelelően tervezték.
Az utastérben például a
megrendelő és felesége külön kivehető svájci órát kapott. A férfi órája mutatja a
szülőhely felett épp uralkodó csillagképet. Az órák alatt

egy külön titánfiókocska
található, ami azért különösen fontos, mert a tulajdonos szokása, hogy vezetés közben leveszi a karóráját, viszont nem szereti, ha az órája nincs szem
előtt. A kormányt szintén
egyéni kívánságra készítették vékonyra és kön�nyen forgathatóra.
Amitől igazán különleges az autó, az szinte mindig rejtve marad.
A csomagtartó helyén található pillangószárnyas
ajtók alatt egy masszív
piknikszett bújik meg,
egyedi étkészlettel, kaviárhűtővel és dupla pezsgőhűtővel. Mindezeket úgy
oldották meg, hogy különböző éghajlati viszonyok
között és nagy sebességnél
is zaj nélkül és biztonságban mozognak a járművel.
Az uzsonnarészleg
csúcsa a kocsi hátuljára rögzíthető, szénszálas
konstrukciójú napernyő,
amelynek megfelelő működését szélcsatornában
is ellenőrizték.
A Boat Tailből mindössze három darabot épít
a Rolls-Royce, mindegyik
autó másmilyen kialakítású hátsó traktust kap – de a
most bemutatott modellen
kívül a másik kettő nem
kap nyilvánosságot.

Amerikában könnyebben randizhat,
aki oltást kap

A Fehér Ház összefog
a társkereső alkalma
zásokkal, hogy a beol
tott felhasználóknak in
gyenes kedvezményeket
adjon.
Mivel az Egyesült Államokban lanyhul az oltási kedv, a Fehér Ház igen
kreatívan próbálja népszerűsíteni az oltásokat.
Az amerikai kormány azzal reklámozza azt oltást,
hogy egy új intézkedés
nyomán aki beoltatja magát Covid ellen, az nemcsak saját magát és másokat véd meg egy potenciálisan halálos betegségtől,
hanem akár „a szerelmét is
megtalálhatja”.

Aki reklámozza az ol
tást, super like-ot kap
A Fehér Ház Covid–19
csapata pénteken jelentette be, hogy számos népszerű társkereső alkalmazás új kedvezményeket kínál a beoltott felhasználóknak: a Tinder,
a Bumble, a Hinge, a
Match, az OkCupid, a
BLK, a Chispa, a Plenty
of Fish és a Badoo is részt
vesz a promóciós akcióban. A Fehér Ház azt reméli, hogy sikerül elérni a
kellő áttörést az ötvenmillió felhasználóval, akik
már most is sok időt töl-

tenek az említett társkereső
alkalmazásokon.
A Tinderen mindenki, aki
június 2. és július 4. között
egy, az oltási státuszát népszerűsítő matricát ad a profiljához, egy ingyenes Super
Like-ot kap.
A Tinder és más alkalmazások a Vaccine.gov oltóhelyi forrásait is hozzáadják,
hogy segítsenek az embereknek kitalálni, hol kaphatják
meg a közelben az oltást. Ez
egy olyan szikra, amely akár
igazi szerelmi tűzijátékot is
gyújthat, egyben az újrakezdést jelentheti azok számára,
akik idén nyáron új emberekkel szeretnének találkozni a
külvilágban is – hangsúlyozta Jim Lanzone, a Tinder vezérigazgatója.

„Ha beoltottak, a nők nem
fognak annyira leoltani”
Az OkCupid szerint az
oltás beadatása egyébként
is segíthet ebben. A cég úgy
találta, hogy azok, akik feltüntették oltási státuszukat,
14 százalékkal nagyobb valószínűséggel találtak párt.
Az OkCupidon a beoltott
felhasználók egyben ingyenes boostot is kapnak: egy
olyan előnyt, amely a profiljukat népszerűsíti a potenciális párosításoknál. A Fehér Ház kezdeményezésében részt vevő többi alkal-

mazás saját prémiumjuttatásokat osztogat, hogy
versenyelőnyhöz juttassa
a felhasználókat.
Az erőfeszítés része a
Fehér Ház azon törekvésének, hogy július negyedikéig a felnőttek 70 százaléka beoltassa magát.
Annak érdekében,
hogy minél több amerikait elérjen, a Bidenkormányzat olyan népszerű szórakoztatóipari
cégekkel is egyeztetett az
oltás népszerűsítése érdekében, mint a NASCAR
és a CMT countryzenei
csatorna. A társadalmi távolságtartás és a randevúzás mindig is egy kicsit
kihívást jelentő kombináció volt – mondta Andy
Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-tanácsadója egy
pénteki sajtóeseményen.
Úgy jellemezte az oltóanyag társkereső alkalmazásokon keresztül történő
erőltetését, hogy ezek a
vállalatok „az elnök felhívására reagáltak”, és nem
hivatalos partnerségnek
nevezte a kormánnyal való
közös akciót.
Végre megtaláltuk azt
az egyetlen dolgot, amely
mindannyiunkat vonzóbbá
tesz: egy védőoltás – jelentette ki Slavitt.
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Egyszerű orrspray lehet a jövő
univerzális influenzavakcinája
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Az orron át adható,
nanorészecskéket alkalmazó influenzavakcina
felerősíti a szervezet influenzavírus-fertőzéssel
szemben adott immunválaszát, és széles körű védelmet nyújt a kórokozó különböző törzseivel
szemben – hangoztatják a
Georgia State University
Orvosbiológiai Tudományos Intézetének kutatói.
A szezonálisan visszatérő influenzajárványok,
illetve az új törzsek által
okozott, időről időre fellángoló influenza-világjárványok még a COVID árnyékában is a legjelentősebb közegészségügyi fe-

magukban adva nem igazán
jók az erős immunválasz kiváltásában, így ezeket olyan
segédanyagokkal, úgynevezett adjuvánsokkal kell
kombinálni, amelyek felerősítik a beadott antigénekkel
(kórokozó eredetű molekuláris mintázatokkal) szemben adott immunválaszt.
Az intranazális influenzaoltások kidolgozásának jelen pillanatban a nyálkahártyán át megfelelően működő
adjuvánsok hiánya jelenti a
fő akadályát.
A Proceedings of the
National Academy of
Sciences szakfolyóiratban most közzétett vizsgálat során a Georgia State

a tűmentes és logisztikailag leegyszerűsített influenza-oltóprogram felé,
amely sok törzzsel szembeni keresztvédettséget
biztosít.,,
„ Ta n u l m á n y u n k ban elsőként bizonyítjuk, hogy a kétdimenziós
grafénoxid nanoanyagok
erőteljes adjuváns hatásuk révén felerősítik
az intranazálisan beadott
hemagglutinin-alapú vakcinára adott immunválaszt – hangsúlyozta dr.
Chunhong Dong, a Wanglabor posztdoktor munkatársa és a cikk vezető szerzője. – A kutatásnak köszönhetően új ismeretekkel gazdagodtunk a kétdimenziós, lapszerű nanorészecskéket
alkalmazó nagyteljesítményű intranazális
vakcinák fejleszté-

nyegetések közé tartoznak.
A most használatos influenzaoltások csak egyes
törzsek ellen nyújtanak
fajlagos védelmet, és nem
igazán hatékonyak a többi
törzzsel szemben. Ezért a
világ régóta várja a széles
körű védelmet kínáló influenzaoltás kifejlesztését.
Az orron keresztüli immunizálás ígéretes stratégia az influenzához hasonló fertőző légúti betegségek kivédésében. Valójában a légúti fertőzések esetében az orron át adott vakcina még hatékonyabb is lehet az izomba adottnál, mivel abban a nyálkahártyában épít ki immunválaszt,
amely a vírus belépési pontja a szervezetbe, s így már
rögtön az első lépésnél elejét veheti a fertőződésnek.
Természetesen a helyi
immunválaszon túlmenően az intranazális, vagyis
az orron át adott vakcina is
ugyanúgy kiépíti az egész
szervezetre kiterjedő immunvédelmet.
Az elölt vírusokon alapuló oltásokkal kapcsolatos biztonsági aggályokat kiküszöbölhetjük, illetve az ilyen típusú vakcinák hosszadalmas gyártási folyamatát lerövidíthetjük olyan intranazális
vakcinákkal, amelyek a
vírus helyett csak annak
egyes rekombinánsan előállított fehérjéit vagy fehérjetöredékeit tartalmazza. A rekombináns fehérjék és peptidek viszont ön-

University kutatói olyan
intranazális vakcinát fejlesztettek ki, amely antigénként
a vírus rekombinánsan kifejezett hemagglutinin fehérjéjét tartalmazza.
A hemagglutinin az influenzavírusok egyik meghatározó jelentőségű felszíni fehérjéje, amely elengedhetetlen a vírus fertőzőképességéhez. Emellett megalkottak egy olyan kétdimenziós nanoanyagot – egész
pontosan polietiléniminnel
funkcionalizált grafénoxid
nanorészecskéket –, amely
erőteljes adjuváns hatást mutatott az intranazálisan bejuttatott antigénekkel kombinálva.
„A hagyományos infl u e n z a o l t á s o k e l s ő s o rban ellenanyagválaszt váltanak ki – magyarázta dr.
Baozhong Wang, a tanulmány rangidős szerzője,
aki a National Institutes of
Health által támogatott kutatást az Orvosbiológiai Tudományos Intézet (Institute for
Biomedical Sciences) professzoraként irányította. – A
legújabb vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a tüdőben lakó memória T-sejtek által adott sejtes immunválasz elengedhetetlen a tüdőben zajló influenzafertőzés elleni, törzseken átívelő
védelemhez.
Ahhoz viszont, hogy a tüdőrezidens T-memóriasejtek
válasza kialakuljon, a légutakon keresztül kell immunizálni, ahogy maga az influenzavírus is teszi.
Kutatásunk új utat nyit

se terén. A grafénoxid
nanorészecskék rendkívül kedvező tulaj donságokkal bírnak a
gyógyszer-célbajuttatás és
a vakcinafejlesztés szempontjából, mint például
az ultranagy fajlagos felszín, amelyet nagy sűrűségben fel tudunk tölteni az antigénnel, és az
immunstimuláns sajátosság, amelyet mind laboratóriumi kísérletekben,
mind az élő szervezetben
bizonyítottunk.
Ez a nanoléptékű platform könnyen lesz alkalmazható más légzőszervi
kórokozók elleni vakcinák
kidolgozásához.,,
Az egerekben és sejttenyészeteken végzett vizsgálatok igazolták, hogy a
nanorészecskék számottevő mértékben felerősítették a nyálkahártyafelszíneken és testszerte fellépő
immunválaszt. Az így ébredő markáns immunreakció védelmet nyújtott nemcsak az antigén forrásául
szolgáló homológ, hanem
más, heterológ vírustörzsek
támadásával szemben is.
Az eredmények azért
is biztatóak, mert az orron
át adható influenzavakcina
jelentős logisztikai előnyökkel bír a hagyományos befecskendezhető oltásokkal szemben: beadása egyszerű, az emberek
szívesebben elfogadják,
és alkalmazása során nem
keletkezik biológiailag veszélyes hulladék.

Orrba permetezhető influenzavakcinát fejlesztettek ki,
amely hathatós immunválaszt vált ki, és egyszerre sok
törzs ellen nyújt védettséget. Az egyelőre csak egerekben
tesztelt vakcina jelentősen hatékonyabbá teheti az influ
enza elleni szezonális védekezést – olvasható az origo.hu.
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Részvétnyilvánítás

A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesületének tagsága mély fájdalommal értesült Langfeld
Amália, az egyesület alapító tagjának haláláról és őszinte részvétét fejezi ki családjának. Nyugodjon békében.
A tagság nevében Goncz Tibor elnök

Részvétnyilvánítás

A Tiszacsomai Iskola munkatársai őszinte részvétüket fejezik ki Kovácsné Mátyás Ágota tanárnőnek édesanyja elhunyta miatt.

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!

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!

Júniusban is lesz lehetőség ECL
nyelvvizsgát tenni a Rákóczi Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok)
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.
A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az
ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem
kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.
A soron következő nyelvvizsgára 2021. június 11-én
(A2, B1, C1 szint) és 12-én (B2 szint) kerül sor angol, magyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. április 26. – május 13. között lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen
a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.
A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főiskola ECL
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie.
A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. napon
válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a Vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe. Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda
közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít.
A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.
A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind
a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont)
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont),
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont)
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont),
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).
A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített
átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amen�nyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de
csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.
Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi
felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi.
Váradi Natália,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Kellene egy kis mellékes?

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
A héten leginkább az
anyagi javakra és a hivatására fog összpontosítani. Rengeteg ötlete lesz arra, hogy tudna új
bevételi forrásokra szert tenni, és olyan tevékenységet találni, amit könnyen beilleszthet az életébe, anélkül, hogy
teljesen felforgatná a mindennapjait ezáltal. Találjon
valami olyat, ami megerősíti az autonómiáját, a függetlenségét, és ami illik Önhöz.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez a hét csodaszép lesz,
ugyanis most a csillagok fellendítik a biztonságot, határozottságot, koncentrációt, de még a teljesítményét is. Azt veszi észre,
hogy a bőség és a javak az élet
minden területén megmutatkoznak, ami nagyon izgalmas fordulatokat hozhat. Ez egy nagyszerű időszak a magánéletében,
de van egy terület, amellyel kapcsolatban óvatosabbnak kell lennie, és ez pedig az egészsége.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Villámgyors energiái
lelassulnak és csigalassúvá válnak a héten. Ez
megmutatkozhat a letargia, a
lustaság, a halogatás és a fáradtság érzésében, de mindez megtaníthatja arra, hogy máshogy
szemlélje a világot. Ön ugyanis hozzászokott ahhoz, hogy folyamatosan pörög és itt az ideje,
hogy egy kicsit megnyugodjon.
Lassítson le, és meglátja, olyan
dolgokat tapasztal, amit előtte
még sohasem.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ha a magánélete rendben van, nincs boldogabb a Rák léleknél. Ez
a hét nagyon vidám és örömteli
lesz, mely során anyagi sikerekre és egyéb nyereségre is számíthat. Akik tartoztak Önnek, most
gyorsan vissza fogják fizetni a
kölcsönkért összeget. A határozottsága az egekbe szökik, így ez
egy remek időszak arra, hogy új
projektekbe, szenvedélybe, vagy
olyan élményekbe kezdjen, amik
előrébb vihetik az életben.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Habár nagyon szilárd, eltökélt és határozott a természete, néha mégis változtatnia
kell rajta, és új utakat megismerni. Az Önben élő tűz
arra készteti, hogy új irányba
menjen, és valami egészen
új dolgot próbáljon ki. Ez a
hét az új munka, vagy szenvedély kereséséről szól, és
ezáltal lehetősége lesz egy
új karrierbe, vagy vállalkozásba kezdeni.

Szűz (8.24.-9.22.)

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Az önbizalma a tetőfokára hág ezen a
héten. Gyakran bizonytalan önmagával szemben és hajlamos az imposztor szindrómára, de most az
önmagával szembeni hite az
egekben szárnyal. Hiszen
tisztában van vele, ha kellőképpen bízik magában,
nincs olyan, amire ne lenne képes. Ez egy nagyszerű időszak arra, hogy elérje
mindazt, amire vágyik.

Mérleg (9.23.-10.23.)
A következő hét egy
kis aggodalomra adhat
okot, és meg kell tanulnia, hogyan engedje el a
dolgokat, amik bántják. Az emberek természetüknél fogva szeretik a biztonságot, ami néha nagyon jövedelmező tud lenni, de
máskor csak hátráltatja a terveiben. Kihívásokkal teli időszaknak néz elébe, mind mentálisan, mind érzelmileg, és fontos, hogy körültekintő legyen
az anyagi költekezései során.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A szeretet az a terület, ami bármikor képes előhívni egyszerre a legmélyebb érzelmeket, bizonytalanságokat, a félelmet és az álmokat.
Ritkán tárulkozunk fel olyan
előtt, akit nem szeretünk,
igaz? Olyankor megmutatjuk
neki az igazi valónkat. Ezen
a héten összeütközésbe kerülhet a párjával. Természetesen
mindketten saját autonómiával rendelkező személyek.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Készüljön fel arra,
hogy ezen a héten
nem fogja látni a
munkája anyagi jutalmát, bármilyen keményen
dolgozott is az elmúlt időszakban. Ettől függetlenül
nincs helye a lazsálásnak.
Épp ellenkezőleg, mindez
arra készteti, hogy keményebben dolgozzon, de türelmesnek kell lennie, mert a
várt jutalom sokkal lassabban
érkezik, mint ahogy várná.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A Bak az a csillagjegy, ami folyamatosan azért dolgozik,
hogy presztízst és sikert érjen
el. Ez egy nagyon meghatározó része a természetének. A
héten azt érzi, hogy az ambíciói és a motivációja az egekbe szökik, különösen, ha politikai céljai vannak. Másoknak
úgy tűnhet, hogy bizonyos vágyak túl nehezek ahhoz, hogy
elérhetők legyenek, de az Ön
esetében ez közel sem igaz.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Az élet egyik legnagyobb igazsága az,
hogy a nehéz munka mindig kifizetődik. Előbb,
vagy utóbb, de meglátjuk a
munkánk gyümölcsét. De lehet, hogy néha legszívesebben
feladnánk út közben. Ilyenkor
azonban érdemes inkább taktikát váltani, vagy változtatni
a hozzáállásunkon. Annyi biztos, hogy ha nem értékelik kellőképpen, az egyetlen megoldás, ha cselekszik.

Halak (2.21.- 3.20.)
Vízjegy létére Ön
könnyen magába
fojtja az érzelmeit
és az energiáit. Ez azonban
betegségben vagy testi fájdalmakban mutatkozik meg.
A hét tananyaga nem más,
mint hogy megtanulja elengedni a dolgokat. Nagy terhet cipel a vállán? Van olyan,
amit le tud rakni? Mi az, amitől úgy érzi, képes megkön�nyebbülni, Gondolkozzon el
mélyen ezeken a kérdéseken.
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Egészségvédelem

Ez történhet a fogaiddal, ha naponta
csak egyszer mosod meg őket

Mindenkivel megesett már, hogy a nagy
rohanásban az egyik fogmosás kimaradt,
de nem is gondolnád, milyen következményei lehetnek annak, ha naponta csak egyszer kerítesz rá sort!

Amikor étkezel, elkerülhetetlen, hogy a fogaid közé bekerüljenek apró, szemmel talán alig látható ételmaradékok.

rülbelül csak 25%-át tudod eltüntetni. Az összes többi ott
marad a nyelveden, szájpadlásodon, és a fogak közötti résekben. Ezért mondják azt, hogy maga a szájhigiénia este
és reggel is három lépésből kellene, hogy álljon: az első a
fogmosás, a második a fogselyem, majd végül jöhet a szájvíz. A fogselyem nagy szerepet játszik abban, hogy eltüntesd az ételmaradékokat a fogaid közül, de a szájvíz az,
ami segít eljutni a nehezen elérhető területekre, arról nem
is beszélve, hogy bejut a plakkba, és lebontja a struktúráját.

Amiről viszont azt hiszed, hogy nem okoz túl nagy bajt, valójában a baktériumok melegágya lesz. Ezek a kórokozók
azonnal rávetik magukat, és minél hosszabb ideig van lehetőségük „étkezni”, annál több lesz belőlük. Amikor úgy
döntesz, hogy átugrod például a reggeli fogmosást, valójában több millió baktériumot kell magad elé képzelned,
amelyek a fogaid körül „utaznak”.
Ha eszel valamit, majd iszol mellé egy cukros üdítőt,
ez a keverék ragacsos baktériumréteget képez a fogaidon,
amit plakknak hívnak. Az itt lévő baktériumok olyan savat hoznak létre, amelyek azonnal támadni kezdik a fogzománcot, ez előbb-utóbb pedig elgyengül, majd megjelennek rajta a kis lyukak. Ezzel az a baj, hogy ha már elkezdődött egy folyamat, magától nem tud meggyógyulni,
így hiába húzod-halasztod, muszáj fogorvoshoz menned.
De itt még mindig nincs vége a történetnek. Amikor fogat mosol, önmagában a fogkefével a baktériumoknak kö-

Azon túl, hogy a napi egy fogmosással a rossz fogak sorra jelennek meg, a rossz lehelet is garantált, ahogy egyéb,
idővel visszafordíthatatlan problémák is kialakulhatnak.
Ilyen például a fogínygyulladás, ami kezelés nélkül eleinte „csak” vörös, duzzadt és fájdalmas. Mivel nem feltűnő,
sokan csak legyintenek miatta.
Azonban egy idő után elválik a fognyaktól, szabadon
hagyja azt, és megkeződik egy ínyvisszahúzódási folyamat.
Ha ezzel sem foglalkozol, akkor előbb-utóbb fogínysorvadás, valamint a fogak elvesztése is bekövetkezhet, ami már
sokszor visszafordíthatatlanná válik.
Ezt olvasva lehet, hogy te is azonnal rohannál a fürdőbe
fogat mosni étkezés után, de valójában naponta maximum
háromszor szabad, és az sem mindegy, hogy mikor ettél.
Aranyszabály ugyanis, hogy közvetlenül étkezés után nem
szabad fogkefével súrolni a fogakat! Nagyon sok étel magas savastartalommal bír (például a gyümölcslevek, paradicsomos ételek, de még a péksütemények is ártalmasak).
Amikor pedig rögtön fogat mosol, a felületükön még
ott vannak ezek a savas összetevők, amelyek miatt érzékenyebb a fogad, és a súrolással megsértheted a zománcot. Ha nagyon zavar, inkább öblögess egy keveset vízzel. Egyébként mindig várj körülbelül fél órát, és csak
utána menj ki fogat mosni. Bármennyire is lustának érzed magad a fogmosáshoz, mindig emlékezned kell arra,
hogy valójában ezzel csökkenthetsz a fogorvosi látogatások gyakoriságán.
Egy-egy alkalom látszólag nem jelent semmit, de sokszor a legkomolyabb dolgok a felszín alatt zajlanak. Ráadásul minél többször hagyunk ki egy alkalmat, annál valószínűbb, hogy legközelebb ismét így teszünk.

Még a fogínyedet sem kíméli

Ezzel a 10 alap étellel végre tényleg
le tudsz fogyni

A legtöbb diéta ott bukik meg, amikor rád
tör a nass iránti vágy, és azt eszed meg,
amit a legkönnyebb beszerezni, az pedig
jellemzően egy adag pizza. Ha ezekből az
ételekből mindig van otthon, sokkal nagyobb eséllyel nyúlsz az egészséges ételekért, úgyhogy legyen belőlük a hűtődben! Oké, van, amelyiket jobb a konyhaszekrényben tartani – de ugye érted, mire
gondolunk?
Durvára vágott zabpehely

A hagyományos zabpehelyhez hasonlóan a durvára vágott zabpehely is egészséges, rostokban gazdag reggeli lehet, ráadásul még tovább tart megemészteni, ezért sokáig eltelít, és az emésztést is elősegíti. Gyors és egészséges
reggeli alternatíva.

Energiaszeletek

Persze nem a cukorral összeragasztott rudakra gondolunk! Hanem azokra a magokból, gabonákból összeállított
finomságokra, amelyek legfeljebb 5 gramm cukrot, vagy
kevesebbet tartalmaznak. Segítenek, hogyha rád tör a farkaséhség, vagy ha edzés után gyorsan bekapnál valamit,
mielőtt folytatod a napodat.

Rost kekszek

Kiváló nasik, segítik az emésztést, és ezerszer jobbak,
mintha csipszet rágcsálnál a filmnézés mellé. Ha nem tudsz
ellenállni a csipegetésnek, akkor ezeket a kekszeket bűntudat nélkül ropogtathatod.

Tonhal konzerv

Az omega3 zsírsav jót tesz a szívednek, a hal köztudottan egészséges, és ha egy pirítósra teszed, vagy egy
adag durumtésztát keversz el vele, 15 perc alatt megvan az ebéded vagy a vacsorád, és még a diétádat sem

kellett megszegned. Ennyi idő alatt még pizzát sem
hoznak házhoz!

Magok

Fehérje, magnézium, és a ,,jó” zsírok: ez mind ott van
az olajos magokban, amikből ajánlott is naponta egy kis
marékkal elcsipegetni.
Túlzásba persze ezeket sem érdemes vinni, mert ha hajlamos vagy rá, pattanásokat okozhatnak, de ekkora mennyiségben annyira jót tesznek a szívednek, az anyagcserédnek,
sőt még a hangulatodnak is, hogy nem lehet kihagyni őket.

Konzerv bab

Villámgyorsan szeretnél fehérjéhez jutni? Akkor egy
adag bab kiváló választás! Tényleg csak megmelegíteni
kell, és a rántotta mellé is finom. A fekete babot itthon kicsit nehezebb beszerezni, de ha találsz valahol, akkor mindenképpen csapj le rá: fél csészényi adagban 8 gramm fehérje és 60 milligramm magnézium van!

Fehérbor-ecet

Állandóan salátát enni köretként elég unalmas dolog
lehet, de sajnos a különböző dresszingek csak ritkán kompatibilisek a diétáddal. Egy kis adag borecet azonban csodát tesz az unalmas levelekkel, és a balzsamecetnél is kevesebb cukrot és kalóriát tartalmaz

Teljes kiőrlésű gabona

Attól, hogy diétázol, nem kell lemondanod a szénhidrátról, csak a megfelelő formáját kell választanod. A teljes
kiőrlésű gabonafélék jót tesznek az emésztésednek, és kimondottan laktatóak is.

Protein por

A smoothie-k nem véletlenül olyan népszerűek, hiszen
a diétázó számára egy egész desszertet helyettesíthetnek,
de ha figyelsz a kalóriákra, akkor óvatosan válogasd meg,
hogy mit teszel az italodba!
Edzés után azonban egy protein porral gazdagított ital
segíthet az izmaid építésében, és a lendületedet is visszakapod tőle.
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Napi 5 perc is elég! 7 testi gyakorlat,
ami megnyugtatja a lelked
Mindenre szánunk időt, de sokszor elfelejtünk a legfontosabb dologra időt fordítani: magunkra. Pár hasznos gyakorlat, amelynek segítségével pihentebbek
lehetünk a mindennapokban.
Lélegezz ki
A légzőgyakorlat az egyik legegyszerűbb relaxációs
stratégia, és hatékonyan nyugtatja a stresszes testet és elmét bárhol, bármikor. Ülj vagy feküdj le egy csendes és
biztonságos helyen, például az ágyon vagy akár az otthonod padlóján egy kiterített szőnyegen, és tedd az egyik
kezedet a hasadra! Lélegezz be háromszor, majd lélegezz
ki ugyanúgy lassan háromszor!
Érezni fogod, ahogy a hasad emelkedik és lesüllyed,
amikor belélegzel és kifújod a levegőt. Ismételd meg ötször, vagy addig, ameddig azt nem érzed, hogy a tested
szépen, lassan megnyugszik.

Engedd el a fizikai feszültséget

Amikor mentálisan stresszesnek érezzük magunkat,
gyakran érezzük magunkat fizikailag is görcsösnek. Bármilyen fizikai feszültség feloldása segíthet a test és az
elme stresszének enyhítésében.
Feküdj egy puha felületre, például ágyadra, szőnyegedre vagy jógamatracodra! Feszítsd meg egyszerre a
test egy adott részét (lábujjak, karok), majd szépen, lassan engedd el az izmaidat! Ennek során vedd észre, hogyan változik a testérzeted. Sokan vagy az arcuk, vagy
a lábujjaik izmaival kezdik, majd a testükön át tartó izmokon át haladnak tovább.

Vizualizáció

Képzeld el, hogy egy nyugodt helyen vagy, nem
stresszelsz, csak pihensz! Ülj egy csendes és biztonságos helyre, például a hálószobába, és gondolj egy olyan
helyre a világon, ahol a legnyugodtabbnak érzed magad!
Csukd be a szemedet, és képzeld el az adott helyhez kapcsolódó összes részletet: a látnivalókat, hangokat, illatokat, ízeket és tapintható érzéseket!
Például, ha a strandra gondolsz, elképzelheted a nyugodt hullámokat, a homokban játszó gyermekek hangját,
a fényvédő illatát, a hűvös fagylalt ízét és a homok érzetét a lábad alatt. Minél többet foglalkozol a vizualizációval, annál többet tudsz pihenni.

Kapcsolódj a természethez

Ha csak néhány percet töltesz el a természetben,
máris ellazulhatsz. Ha stresszesnek érzed magad és ki
akarsz kapcsolódni, tegyél egy lépést a szabadban, és sétálj egyet, vagy egyszerűen csak ülj ki a természetbe! De
nem feltétlenül kell a természetben lenned ahhoz, hogy
érezd a stresszcsökkentő hatásait.
A tudósok azt találták, hogy a természet képeinek öt perces nézése a számítógép képernyőjén segíthet megnyugtatni. Tehát a technológiának köszönhetően még a természettől távoli nagyvárosokban élő és dolgozó emberek is megtapasztalhatják
a nyugtató hatást.

Próbáld ki az aromaterápiát

Csak egy percig tart levendula, tömjén vagy más illóolaj diffúzorba csöpögtetése, de rendkívül nyugtató hatású tud lenni. Keverj néhány cseppet a tenyereidbe, dörzsöld össze őket és lélegezd be!
A nyugtató illatok segíthetnek a stressz és a szorongás kialakulásában azáltal, hogy stimulálják az orrban
lévő receptorokat, amelyek kapcsolódnak az agy érzelmeket szabályozó részéhez.

Légy kreatív

Ha kapcsolatba lépsz művészi oldaladdal, nyugodtabbnak érezheted magadat. Próbálj festeni, rajzolni, kézműveskedni, hangszeren játszani, táncolni, sütni vagy varrni. Ne aggódj túl sokat a végeredmény miatt – csak arra koncentrálj, hogy érezd
jól magad!

Elegendő alvás, és a reggeled máris
jobban indul.

Csak még egy epizód a Netflixről? Ha mindig
fáradt vagy, általában úgy érzed, hogy nem aludtál
jól, vagy eleget, próbálj meg egy órával korábban
lefeküdni. Sokan rengeteg kifogást találnak arra,
hogy elkerüljék a korai lefekvést. Általában tévénézést, játékot vagy a telefonunkban való belemerülést jelent ez.
Ha pihenni szeretnél a mindennapi életedben, a jó alvás elengedhetetlen alap kell, hogy legyen. Határozd el,
hogy egy órával korábban legyél ágyban, mint általában,
és nézd meg, hogyan érzed magadat másnap! Fogadok,
hogy csodálatosan ébredsz!

bien.hu
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Csaba készítette.
HELYSÉG A
NAGYSZŐLŐSI
JÁRÁSBAN
TERMÉNYTÁROLÓ ESZKÖZ

SPANYOL
AUTÓJEL

ZOKOG

PALINDROM
FÉRFINÉV

JELENTŐS

MÁKSZEM !
NEMECSEK
ELLENFELE
(FERI)
LENMAG !

ÖLTÖZŐ
FELIRATA

VETERÁN
KAMERUNI
LABDARÚGÓ
(SAMUEL)

MÉTER

CELSIUS
FERENCZI
TIHAMÉR VERSE
FATÖRZS KÜLSŐ
RÉSZE

FÉLÉV !

☼
Á

1
RÁADÁSUL

ERRE A HELYRE
VÍZBEN TISZTÍT

VOLT BASZK
SZERVEZET
SMARAGDVÁROS
VARÁZSLÓJA

NAGYON
SZERET

LÁNGOL

BECÉZETT
ALBERT

NÉMET NÉVELŐ

NEODÍMIUM

TÖLTÖTT
RÉSZECSKÉK
SZILÁRD
HALMAZA
HEVESI KÖZSÉG
FREDDY
KRUEGER
UTCÁJA
VERDI OPERA
HŐSNŐJE

REGGELI
GYEREKITAL

DÁN VÁROS
JOULE

LÁTÓSZERVI
BETEGSÉG

MONTE CRISTO
BÖRTÖNSZIGETE

NAUMOV
RENDEZŐTÁRSA VOLT

ROMÁNIAI
FOLYÓ

VOLGAI
AUTÓGYÁR

HELYSÉG PÉCS
KÖZELÉBEN

NEWTON
KÖLTŐ
(SÁNDOR), A
NEMZET
MŰVÉSZE

GAZ
… IDA - KISIDA
SZLOVÁK NEVE

AMERÍCIUM

NOTESZBE
JEGYEZ
GALLYAKBÓL
TÁKOLT KERÍTÉS

KACAT
… KOK HOLLAND
ÚSZÓNŐ

HAMIS,
SZINLELT

DÉL-AFRIKAI
SIVATAG

JÓD

GALLIUM

FOLYÓS

FÖLDSZILIKÁT
TONNA

MEGHÍV

☼☼
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A két megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Két férfi álldogál egy kiszáradt folyó medrében.
– Te, honnan van itt ennyi kő?
– A folyó hozhatta ide.
– És hol van most a folyó?
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: AI, AR,
ÁE, BÉ, DC, EI, MS, ÓA,
RL, ŰK, VO, ZS.
Hárombetűsek: ÁRU,
IPA, LÁM, RIK, SAD,
TÁM, TEÓ, ZÁR.
Négybetűsek: AKAD,
A L E F, A P Á S , D E K A ,
GÁGÁ, HOKI, HUGO,
KATI, LÁVA, SRÓF.
Ötbetűsek: ALEKO,
ALKAT, ARARA, AZÓTA,
BIRKA, EL CID, HARAG,
HOSSZ, IZGAT, KITIN,
KŐÉRT, NÉZET, NOLTE,

SALEM, SZTÁR, THÉTA,
TUDAT.
Hatbetűsek: AKARÁS, ALÁTŰR, ANALÓG,
APADÁS, AVARKA, DIADAL, DRÓTOS, ELKÉRŐ, GÉCSEK, METÉLT,
MIKASA, OKOLÁS, OSTROM, ÓRALAP, SUBLÓT,
TEGZES, TORERO, VÁGÁSI.
Hétbetűsek: DIÓSZEM,
IDETOLÓ, KAUTZKY, RÁRAGAD, SOKASÁG, SPÁNIEL.
Nyolcbetűsek: ÁPORODÁS, IDEZUHAN, KŐTORONY, MEHETETT, TOLÓRUGÓ.
Tizenegy betűsek:
ALATTOMOSAN, HATALMI HARC.
Tizenöt betűsek:
CSALÁDCENTRIKUS,
STRANDKÉZILABDA.

2021. 21. szám meg
fejtése: A humor nem
más, mint tragédia
plusz idő.

Plusz e gy vicc: –
Mindegyikre ráismernek.

Barackos-joghurtos
charlotte
kocka

Piskóta: 6 tojás, 12 dkg cukor, fél csomag sütőpor, 15
dkg liszt;
Krém: 3,5 dl natúr joghurt, 10 dkg porcukor, 1 db citrom, 4 dl habtejszín, 40 dkg őszibarackbefőtt, 2,5 dkg zselatinpor, 20-30 dkg baracklekvár.
Elkészítése: A piskóta hozzávalóiból a szokásos módon két vékony piskótát sütünk. Az egyiket megkenjük baracklekvárral és feltekerjük, majd 1 cm-es vastag szeletekre
vágjuk. Egy 20 x 30 cm-es tepsit folpackkal kibélelünk, és
sorban ráhelyezzük a piskótatekercseket. A krémhez simára keverjük a joghurtot, porcukrot, a citrom levét és reszelt
héját, majd hozzáadjuk a habbá vert tejszínt és a felkockázott barackot. 1 dl hideg vízben megmelegítjük a zselatinport, majd beleforgatjuk a joghurtos keverékbe. A krémet
óvatosan a piskótatekercsekre simítjuk, majd ráborítjuk a
másik piskótalapot. Legalább 2-3 órára a hűtőszekrénybe
tesszük dermedni, majd kiborítjuk, lehúzzuk a folpackot és
vizes késsel felszeleteljük.

Ez történik a szervezeteddel,
amikor csípős ételt eszel
Kétféle ember létezik: aki imádja a csípőset, és aki
egyáltalán nem bírja megenni, ők ketten pedig sosem
fogják megérteni, mi a jó, vagy mi nem jó a csípős
kajákban. Ha te imádod, és gyakran eszed is, fontos
tudnod, hogy ez a testedre elég erőteljes hatással bír!
Jó hír: fogyhatsz
miatta
A csípős kaja plusz segítséget nyújthat abban,
hogy leadj pár kilót! Noha
nem váltja ki a helyes étrendet és a mozgást, de a
benne lévő kapszaicinnel
még hatékonyabbá teheted ezt a folyamatot. Ennek
hátterében az áll, hogy a
kapszaicin a hőérzékelésért
felelős receptorhoz kapcsolódik, emiatt érzel égető érzést közben, és izzadsz le.
Ez már önmagában segít,
de mindemellett fokozza
az anyagcserét, a nyáltermelésnek köszönhetően
pedig az ételek gyorsabban lebomlanak a szervezetedben.
Rossz hír: megsínylik
az ízlelőbimbóid
A nyelved lesz az első,
ami megérzi a csípős paprika negatív hatásait. Étkezés után égető érzést tapasztalsz rajta még egy darabig, ami valójában tény-

leg égési sérülés, és ha újra
és újra kiteszed ennek a hatásnak, egyre kevésbé fogod érezni az ízeket. Noha
szerencsére ez általában
csak ideiglenes, mert az ízlelőbimbók meggyógyulnak, ha állandó része az étkezésednek a chilipaprika
és a csípős szósz, ez akár
állandósulhat!
Jó hír: csökken a
cukorbeviteled miatta
Ha imádod a cukros finomságokat, biztosan rájöttél már, milyen nehéz ellenállni egy sütinek vagy üdítőnek. Azonban ez nem igaz
azokra, akik az étkezés alatt
csípőset is esznek! Ez képes
csökkenteni a cukor iránti
sóvárgást, mint ahogy például a fogmosás után sem
kívánod a narancslét, mert
tudod, hogy nem lesz olyan
jó az íze. Úgyhogy amikor
tudod, hogy nehéz lesz megállni egy sütit ebéd után,
egyél egy kis chili paprikát
az étel mellé, és máris nem
lesz gond!
Rossz hír: allergiás
reakciót okozhat
A csípős paprika konkrétan képes allergiás reakciókat kiváltani a szervezetedből. Noha ez szerencsére nem mindenkinél jelentkezik, és nem is mindig
nagy mértékben, általában
viszketést, bevörösödött
és/vagy felduzzadt arcot

jelent, ami általában a tested reakciója a csípősre. Ha
te is éreztél már ilyet, jobb,
ha csökkentesz a csípős
szószok és a chili paprika
fogyasztásán, mert ez nagyobb gondokat is okozhat!
Jó hír: erősíti az
immunrendszert
Amikor csípős kaját
eszel, a testedbe különféle
antioxidánsok is bejutnak,
amivel segítesz az immunrendszerednek erősödni, és
ellenállóbbá teszed magad
a betegségekkel szemben.
A téli időszakban kifejezetten ajánlják, hogy időnként fogyassz chili paprikát, hiszen jótékony hatásai az influenzaszezonban
különösen hasznosak.
Rossz hír: a gyomorproblémákat felerősíti
Ha érzékeny a gyomrod, csípős kaját enni nagyon nem jó ötlet. Először
is, szinte garantált, hogy hasmenésed lesz, másodszor pe-

dig a kapszaicin puffadást és
egyéb gyomorgondokat is
okozhat. Ráadásul ha alapjáraton van valamilyen problémád, például IBS-ed, úgy
a tünetek még erősebben jelentkezni fognak nálad, és
tovább is tarthatnak.
Jó hír: magasabb lesz a
fájdalomküszöböd
Bár a csípős kaja pont
hogy fájdalmat okoz a nyelveiden, szakértők szerint
mégis növeli a fájdalom iránti toleranciádat! A kapszaicin
ugyanis az agynak arra a részére is képes kifejteni hatásait, ami a fájdalomért felel,
így ez az oka annak, hogy
amikor csípős kaját eszel,
egy idő után nem is érzed
annyira az égető érzést!
Rossz hír: többször
lehet gyomorégésed
A chili paprika olyan
savakat tartalmaz, amelyek
étkezés után a gyomrodat
is égetni kezdik. Ez pedig
még rosszabb lehet, és egy
idő után krónikussá is válhat, ha állandóan csípős kaját eszel. Egyre gyakrabban
érezhetsz gyomorégést, ha
pedig amúgy is jelentkezik nálad ez a probléma
időnként (függetlenül attól, hogy mit eszel), még
rosszabbá válhat. Ilyenkor javasolják, hogy igyál
tejet, vagy egyél egy kis
fagylaltot, és csökkentsd a
chilifogyasztás mértékét.

