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mai nappal történelmet írunk,
hangzott el a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nagydobronyi
Szakképzési Központ
tanévzáró és tanúsít-

ványátadó ünnepségén.
Egyrészt Kárpátalján először bocsátunk ki olyan
szakembereket, akik teljes egészében anyanyelvükön sajátíthatták el mesterségük alapjait, másrészt pedig azért, mivel a

képzés anyaországi tanintézmények bevonásával valósult meg, így a
magyar-magyar összefogás és együttműködés immáron a gyakorlatban is
megtörtént.
A megye legnagyobb

A tiszta forrásból
merítettek

A VII. Szól a fülemüle döntője

lélekszámú magyar községében 81 diák hét
különböző szakmában
szerzett képesítést és
átvehette az azt igazoló dokumentumot.
Folytatás a 2. oldalon
„Csak az a nép tud tisztelni más népeket – azok
szokásait, hagyományait –, amely a sajátját is
megbecsüli” – kezdte
Illyés Gyulát idézve ünnepi köszöntőjét Orosz
Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a KMPSZ elnöke az immáron hetedik
alkalommal megszervezett „Szól a fülemüle”
kárpátaljai népzenei és
néptánc tehetségkutató
ötletgazdája a vasárnapi
döntő megnyitóján. – Mi
ilyenek vagyunk, mondta. A hagyományápolás terén az elnök as�szony a tiszta kútfőből
való táplálkozás fontosságára figyelmeztetett.
Örömmel konstatálta,
hogy 30 évvel ezelőtt – a
Mojszejev-stílust, a műnépiességet legyőzve –
Kárpátalján is felszínre
tört a tiszta forrás.
Folytatás a 3. oldalon

2

2021.
június 16.

Híreink

Minisztériumi munkacsoport kárpátaljai pedagógusokkal
találkozott

Előtérben az ukrán nyelv
oktatása

Már túlvagyunk néhány konstruktív párbeszéden, Kárpátalján
meglátogattunk néhány magyar tannyelvű középiskolát, ahol az
ukrán nyelv oktatásáról tájékozódtunk. Továbbá eszmecserét
folytattunk a KMPSZ irányítóival, és vázoltuk, hogy szerintünk
ebben a kérdésben mely területen szükséges az előrelépés, illetve a változtatás, fogalmazott Jurij Kononenko, aki tagja Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma azon munkacsoportjának, amely többnapos munkalátogatáson vett részt megyénkben. A szakember beszámolt arról is, hogy szintén konstruktív
légkörben zajlottak le nemrég az Ukrán Oktatási Minisztérium
és a magyarországi szakemberek közötti találkozók.
A munkacsoport tagjai június 8-án Beregszászon a művelődési házban több száz pedagógus – többségük ukrán nyelvtanár, illetve oktatási intézményvezető – előtt mondták el, hogy
szerintük mi szükséges az államnyelv hatékonyabb oktatásához.
A kijevi szakemberek az ezzel a
tantárggyal foglalkozó pedagógusok továbbképzésének fontosságát, szakmai kompetenciájuk

növelését, a megfelelő tankönyvekkel való ellátottságot, valamint a nyelvoktatáshoz szükséges speciális programok kidolgozásának a fontosságát emelték
ki. A munkacsoport tagjai számtalanszor hangsúlyozták, hogy a
Ukrajna Alkotmánya biztosítja az
anyanyelven történő oktatást, és
szerintük is fontos, hogy a nemzeti kisebbségek megőrizzék kultúrájukat, hagyományaikat.
A legnagyobb gond, hogy a
hivatalos oktatási modell nem
a valóság talaján áll, mutatott rá
Orosz Ildikó, a KMPSZ és a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Miközben a kárpátaljai magyar érettségizőktől a követelményrendszer anyanyelvi szintű tudást vár
el, a mögöttünk hagyott bő negyedszázad alatt az állam még
egy szótárt sem tudott biztosítani az ukrán nyelv elsajátításához. Minduntalan abba ütközünk,
hogy erősen átpolitizált ez a kér-

dés, és ebből következik, hogy
amíg nem lesz politikai egyetértés abban, hogy az Ukrajnában
élő nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók számára más szabványt kell meghatározni, addig
nem tudunk előrelépni ebben a
számunkra nagyon fontos, létünket meghatározó kérdésben.
Orosz Ildikó beszélt arról is, hogy
a KMPSZ álláspontját tartalmazza az az összefoglaló, mely az ok-

tatási minisztériummal folytatott
levelezés legfontosabb megállapításait gyűjtötte össze.
Szilágyi Lajos, a KMPSZ beregszászi régióelnöke példákkal
bizonyította, hogy mennyire nem
következetes a minisztérium hozzáállása számos fontos kérdésben. Néhány évvel ezelőtt, amikor az érettségizők a külső független értékelésen matematikából
rosszul teljesítettek, a következő
esztendőben 60%-kal növelték az
óraszámot ebből a tantárgyból.
Az eljárás az alapvető pedagógiai elvekkel megy szembe, ami a
fokozatosság elvét hangsúlyozza minden körülmények között.
A találkozó után a Rákóczi Főiskolán kerekasztal-beszélgetésre
került sor, amelyen a jelenlevők a
készülő tantervekről, a tankönyvellátásról és az ukrán nyelv oktatásának tapasztalatairól hallgattak
meg beszámolókat, majd cseréltek eszmét ezekről a kérdésekről

Eszenyi Gábor

Tanévzáró a Nagydobronyi Szakképzési Központban

Tudás, szakértelem, szorgos
munka
Elejét lásd az 1. oldalon

A szakoktatási intézmény egyúttal meghirdette a felvételt az
előttünk álló tanévre a következő szakokra: informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető
technikus, sportedző-sportszervező, fodrász, szakács, divatszabó, villanyszerelő, hegesztő, pincér, mezőgazdasági géptechnikus,
gépjárműtechnikus.
A szakképzési központ aulájában, miután az osztályfőnökök
kitűzték a végzős diákok mellére a ballagási kitűzőket, az intézményt elhagyó tanulók átadták a stafétát az utánuk következőknek. Majd a történelmi zászlók alatt az ünnepi menet elindult az ünnepség helyszínére, a
nagydobronyi református templomba, ahol Kolozsy András vezető lelkipásztor köszöntötte az
ünneplőket. Hálát adunk azért,
hogy a történelem ura nem vonta meg tőlünk nemzetmegtartó és
gondviselő kegyelmét, hangsúlyozta a lelkész.
El kell érnünk, hogy az anyanyelvi oktatás egyet jelentsen a
minőséggel, írta a szakképzési központ diákjaihoz oktatóihoz címzett levelében Potápi Árpád János államtitkár, aki megígérte, hogy a versenyképes tudás megszerzéséhez az anyaország továbbra is minden segítséget megad. Ugyancsak levélben
köszöntötte a diákokat Pölöskei
Gáborné helyettes államtitkár, aki
annak az örömének adott hangot,
hogy egy kárpátaljai szakképzési központnak, nevezetesen a

biztos az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága május 21-én indult féléves magyar elnökségének
prioritásait ismertette, különös tekintettel a kisebbségvédelem jogi
aspektusaira, célként fogalmazva meg, hogy e területet újra az
ET tevékenységének középpontjába kell állítani. Kalmár Ferenc
miniszteri biztos a magyar elnökséghez kapcsolódó kisebbségvédelmi konferenciák tervéről adott
tájékoztatást.
Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott átfogó felvezető előadást
tartott a Kárpát-medencei magyar

ság és vállalkozókedv jellemzi azokat a diákokat, akik egy újonnan
alakult intézmény első diákjai kívántak lenni, vállalva az indulással
járó valamennyi kockázatot, emlékeztetett rá Csernicskó István, a
Rákóczi Főiskola rektora. Mindezen tulajdonságokra, valamint az
állandó önképzésre a továbbiakban
is nagy szükségük lesz a fiatal szakembereknek.
A szakképzésben az online oktatás talán még nehezebben valósítható meg, mint más oktatási formákban, mutatott rá Balogh János a

István, Balogh János és Rostás János adta át a végzősöknek. A történelmi egyházak jelen levő képviselői – Zán Fábián Sándor református püspök és Szkoropadszky Péter
görögkatolikus parochus – Isten
gazdag áldását kérték a ballagó
diákok és valamennyi jelenlevő
további életére.
A szakképzési központ diákjai előadásában az alkalomhoz illő énekek és versek hangzotta el.

Kovács Elemér

Az ukrajnai magyarok őshonosként való elismerését kéri
az ukrán elnöktől a KMKSZ
Brenzovics László elnök a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nevében levélben kérte az ukrán államfőt,
hogy az Ukrajnában élő magyarokat sorolják az őshonos
népek közé.
A levél szerzője rámutat, hogy
az ENSZ dokumentumai szerint
az őshonos népek „független országokban élő népek”, mivel ők
azok leszármazottai, akik abban
az országban vagy földrajzi területen éltek, amely a jelenlegi
ország részét képezi, az országrész meghódításakor vagy gyarmatosításakor, illetve a meglévő államhatárok megállapításakor, jogi státuszuktól függetlenül
megőrizték társadalmi, gazdasá-

Ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
(KMKF) Regionális önkormányzati munkacsoportja

A magyar Európa tanácsi elnökség kisebbségvédelmi vonatkozásaival, a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek
önkormányzatisági helyzetével, valamint a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezések ügyével foglalkozott
legutóbbi ülésén a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Regionális önkormányzati munkacsoportja
Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
és Molnár Zsolt (MSZP) társelnökök vezetésével.
Juhász Hajnalka miniszteri

nagydobronyinak rövid időn belül
gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítani magyarországi testvérintézményekkel. Rostás János, a
Mátészalkai Szakképzési Centrum
kancellárja a most átadásra kerülő
tanúsítványok kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ezek rejtik az új lehetőségek forrásait.
Leginkább merészség, elszánt-

Nagydobronyi Szakképzési Központ igazgatója, aki nagyra értékelte a most útjukra bocsátott
diákok teljesítményét. Az igazgató arról is beszámolt, hogy a
jövő tanévben milyen új innovatív technológiákkal bővül a
nagydobronyi képzés.
A végzős diákok nevében Tamási Ferenc búcsúzott
az alma matertől, aki fontosnak tartotta arra emlékezni,
hogy az egyéni karrier építésén túl lényeges, hogy legyen
valamennyiünknek energiánk
arra, hogy közösségünk szellemi és anyagi gyarapodásához is
hozzá tudjunk járulni.
A tanúsítványokat Csernicskó

nemzetrészek önkormányzatisági
és autonómia-lehetőségeit befolyásoló tendenciákról, kitérve a nemzetrészek törekvéseit összehangoló
egyeztetések új kereteire is, többek
között a pandémia idején elterjedt
megoldásokra, amelyek a járvány
utáni időszakban az újrakezdés esélyét növelhetik – írták.
A közlés szerint a munkacsoport
külhoni tagjai tájékoztatást adtak
az egyes nemzetrészek helyzetéről,
amely óvatos derűlátásra és súlyos
aggodalomra egyaránt adott okot.
A munkacsoport szolidaritását fejezte ki a kárpátaljai magyarsággal,

gi, kulturális és politikai intézményeik egy részét vagy egészét. Magyarország a területén legalább 100
éve élő nemzetiségeket, így az ukránokat is „történelmi nemzetiségként tartja számon” – fogalmaz a
levél. Emlékezteti Zelenszkij elnököt, hogy a magyar népcsoport több
mint ezerszáz éve él a Kárpát-medencében, többek között Ukrajna területén, így – mint Brenzovics
fogalmaz – „teljes joggal tart igényt
őshonos népként való elismerésre”.
Az ukrán államfő által nemrégiben a parlament elé terjesztett, Ukrajna őshonos népeiről szóló törvénytervezet azonban az országban
élő magyarokat és több más nemzetiséget nem sorol az őshonos népek
kategóriájába. A KMKSZ elnöke ál-

tal jegyzett levél sérelmezi, hogy
ennek indokaként egyes esetekben (például magyarokéban) azt
hozzák fel érvként, hogy az adott
nemzetiségnek van anyaországa,
míg más esetben (például a cigányokéban) nem is indokolják.    
A levélben Brenzovics rámutat, hogy az effajta diszkrimináció elfogadhatatlanságát a Velencei Bizottság is szóvá tette.
Ezért a KMKSZ azt kéri, hogy
„figyelembe véve a történelmi
tényeket, a világban és Európában meglévő gyakorlatot, illetve az országok közötti viszonosság elvét, az Ukrajnában élő magyarokat sorolják az őshonos népek közé”.

amelynek helyzetét veszélyezteti és
tovább ronthatja a nemzeti kisebbségekről, illetve az őshonos kisebbségekről szóló törvény elfogadása.
A munkacsoport tagjai egységesen kiállnak az Európa Tanács
magyar elnöksége törekvései mellett, egyúttal álláspontjuk szerint továbbra is törekedni kell arra, hogy
az Európai Unió jogszabályalkotással is támogassa az őshonos, ám
számszerű kisebbségben élő nemzeti közösségek ügyét – olvasható
a kommünikében.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke előadást tartott a
nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés legújabb fejleményeiről, ideértve a kezdeményezéshez kapcsolódó nemzetközi moz-

galom indítását, illetve a várható
menetrendről: az aláírások tagállamonkénti hitelesítéséről és a bizottságnak való beadás időzítéséről – írták.
A munkacsoport tagjai egyetértettek: az Európa jövőjéről szóló konzultációsorozat idején a
polgári kezdeményezések melletti további kiállással is rá kell
irányítani a figyelmet a nemzeti
kisebbségek elvárásaira. A magyarság fontos feladatának gondolják ugyanakkor, hogy a népszámlálásokon a „minden magyar számít” elv érvényesítésével mutassa fel tényleges jelenlétét – olvasható a grémium közleményében.
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Közélet
Gyermekmentés – 20 éves a Sámuel Alapítvány
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dott gyermek felnőtté válik. Bár a
családtípusú gyermekotthonokba
új gyermekeket kell fogadni a 18.
életévüket betöltöttek helyére, de
a nagyok sem kerülnek az utcára,
hisz ők egy igazi családban nőttek
fel, ahol a szülők mindig szeretettel hazavárják őket. Viszont helyszűke miatt nehéz megoldani így
mindenkinek az elhelyezését.
– Az állam mennyire gondoskodik róluk, ha már kikerültek a családtípusú gyermekotthonokból?
– Jelenleg Kárpátalján
évente egy-két felnőtté vált
állami gondozott vagy családtípusú gyermekotthonban
nevelkedő fiatal jut lakáshoz.
Ezért tartjuk fontos feladatunknak, hogy átmeneti otthont biztosítunk számukra. Jelenleg ez
az egyik fontos célkitűzésünk,
amihez várjuk a felajánlásokat,
segítséget. Emellett folyamatosan keressük az olyan családokat, házaspárokat, akik szívesen lennének családtípusú
gyermekotthon vezetői, lennének nevelő szülei az oda
került gyermekeknek, vagy akik
az örökbefogadás mellett döntenek. Ne feledjük, mire int Jézus:
„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki
engem befogad, az nem engem
fogad be, hanem azt, aki engem
elküldött” (Mk 9, 37).

meggyőződéssel hisszük és valljuk, hogy minden gyermeknek családban a legjobb, ahol gondviselő,
szerető szülők, nagyszülők mellett
testvérek veszik körül. Ezért olyan
keresztyén, hitben járó családokat házaspárokat kerestünk meg,
akik nyitottak voltak az elhagyott
gyermekek befogadására. Számuk-

– Hogy áll ma a „mérleg”?
– Alapítványunkhoz jelenleg
hét családtípusú gyermekotthon,
két befogadó és egy gyámcsalád
tartozik, illetve 18 olyan szülőpárral van kapcsolatunk, akik a segítségünkkel fogadtak örökbe gyerekeket. Így immáron száz gyermeket
sikerült szerető családba juttatni.

ra – sok-sok támogatónak köszönhetően – segítséget tudtunk nyújtani a megfelelő otthon kialakításához. Emellett az örökbefogadás útvesztőjében is segítünk eligazodni
azoknak, akik szívében megszületett a döntés, hogy ily módon lesznek Isten áldott eszközeivé a gyermekek Jézushoz vezetésében, így
szeretnének igazi családdá válni.

Ezzel egyébként egy állami gyermekotthon működtetését pótoljuk.
– Persze korántsem olyan körülmények között nevelkednek
ezek a gyerekek, mint egy állami
intézményben…
– Ez így igaz. Itt igazi érzelmi szálak kötik össze a családtagokat. Ami nem szakad meg akkor
sem, amikor a nevelt vagy befoga-

A tiszta forrásból a vizet a rendezvény fővédnökei, Pál Lajos
és Katalin fakasztotta, s a veze-

Natália, a tehetségkutatót szervező „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója, aki nagy szeretettel köszöntötte a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola átriu-

kell arról, hogy magas szinten műveljék és továbbadják ezt a hatalmas nemzeti kincset, fogalmazott
a diplomata.
Pál Katalin, kiemelve a szakmaiság és az alázat fontosságát, köszönetet mondott az itteni hagyományőrzők áldozatos munkájáért, akik
továbbviszik a megkezdett munkát. Ehhez kívánt további erőt és kitartást Pál Lajos, a zsűri elnöke is.
És nem volt könnyű dolga

Orchidea végzett, második lett a
Derceni Gyöngyös Bokréta, a harmadik helyet pedig a técsői Nereszen
néptáncegyüttes szerezte meg.
Ugyanezen kategória 7–11 évesei
között a técsői Nereszen hagyományőrzők vitték el a pálmát, őket a viski
Szivárvány táncegyüttes kis csoportja
és a téglási Eszterlánc követte.
A táncospárok közül ezúttal a
viski Imre Kiara és Ambrus Hanna produkciója nyerte el leginkább a zsűri tetszését. Második helyen Bocskai László és Lázár Alexa (Peterfalva) végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
szintén péterfalvai Bocskai Dávid
és Szabó Annamária állhatott fel.
A hangszeregyüttes kategóriában a Viski Harmonika Trió diadalmaskodott. Második lett a Kokas
Népzenei Tehetséggondozó és Fejlesztő Jótékonysági Alapítvány zenekara, valamint a Havasi Orsolya
irányította Aprócska citera együttes.
A harmadik helyen Marosi Milán és
Bocskai László (Péterfalva), illetve a Fülemüle Band (Visk) végzett.
Hangszeres szólista kategóri-

(felkészítő Becske Adrienn) pedig a harmadik lett.
A győztesek különböző táborozási lehetőséget nyertek, illetve meghívást kaptak a XIV. Kárpátaljai Népzenei Találkozóra
(Péterfalva). Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület jóvoltából két produkció 50 és egy
pedig 20 ezer forintot kapott, illetve egy 20 000 forintos vásárlási utalványt ajánlott fel népviseletekre a Tánctanoda Tehetséggondozó Szervezet. A hangszeres szólistaként nyertes Dzjapkó
Rebeka pedig Pál István Szalonna felajánlásának köszönhetően
egy mesterhegedű tulajdonosává válhatott.
A tehetségkutató megvalósulását a Magyar Kormány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. valamint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
koordinálásáért felelős miniszte-

tésükkel azóta igen sokan meríthettek abból. Többek között
azok a felkészítők is, akik továbbadták tudásukat. Ma pedig azok mutatják be produkciójukat, akikben vérré vált ez
a tiszta víz. Orosz Ildikó arra
hívta fel a versenyzők figyelmét, hogy az ő feladatuk megőrizni és továbbadni eleink
örökségét, s azt kívánta, hogy
a pandémia helyett a népi hagyomány terjedjen, amit ha az
egymás mellett élő nemzetek is
elkapnak, akkor sokkal szebb
és békésebb élet költözik erre
a vidékre.
A népi kultúrában tükröződik
a múltunk, s csak erős hagyományokra alapozva tudunk igazi jövőt építeni, fogalmazott Váradi

mában összesereglett néptáncosokat, népzenészeket, vendégeket és
a Magyarországról érkezett szakértő zsűritagokat.
Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja abbéli örömének adott
hangot, hogy a „kárpátaljai magyarság fővárosában” immáron sokadik alkalommal találkozhatnak a
népzene és a néptánc szerelmesei.
A nagy érdeklődés is mutatja, hogy
mekkora jelentőséggel bír a magyar
néphagyomány őrzése, amely ös�szefogja a nemzetet, egységesít
minden magyar embert itt, a Kárpát-medencében s a nagyvilágban.
Identitásunk, az anyanyelv, a magyar kultúra, a néphagyomány tartja meg a magyar nemzetet, s a nemzeti közösségeknek gondoskodiuk

a szakmai értékelő csapatnak, hisz
az elődöntőben sikeresen bemutatkozó néptáncosok és
népzenészek a döntőt megelőző kétnapos edzőtáborban
még inkább tökéletesítették produkcióikat Szokolik Melinda és Szokolik
Szabolcs kétszeres
aranysarkantyús táncosok, illetve a Flaska Banda vezetésével. A 46 produkció megtekintését követően aztán a
következő döntés született:
A legnépesebb néptáncegyüttesek
kategóriájában a 12–16 évesek korcsoportjában első helyen a téglási

ában Dzjapko Rebeka (felkészítő
Dzjapko Zsuzsanna) végzett az első
helyen, a másodikon Hadar Lara
Martina (felkészítő Bíró-Szanyi
Anikó) és Turjanica Emília (felkészítő Kokas Károly), Szeles Roland

ri biztosság támogatta. A program
szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület.

A zsíros kenyértől a szerető
családig

A keresztyén ember lelkében valahol mindig is ott élt a másokról,
az elesettekről való gondoskodás fontossága. Nem véletlen, hogy
közösségeinkben a legnehezebb időkben sem maradtak egyedül az
özvegyek, az árvák. Tudunk településről, melyet Lelencfalvának
neveztek el, mert ott igen sok család fogadott be a második világháború után magára maradt gyermeket. Igaz, a modern – de mondhatjuk önzőnek is – kornak nevezett XXI. században már nem
annyira divat ez a gyakorlat, de azért nem halt ki az emberiesség.
A beregszászi református gyülekezet pedig példát mutat ebben…
Emlékszem, a múlt század utolsó évtizedében számtalan utcagyerek jelent meg
a város közterein. Akik a
gépkocsitulajdonosoknak ajánlották fel némi fizetség reményében, hogy vigyáznak a parkolókban hagyott autójukra. Mert szüleik munkanélküliekké váltak, s
így ők lettek a „családfenntartók”. Vagy legalább maguknak
keresték meg a mindennapi betevőt. És akkor a jött a gyülekezet: zsíroskenyérre és teára invitálta rendszeresen ezeket a fiatalokat, akiknek lelki táplálékkal is szolgáltak. Lelkeket mentettek már akkor is…
Közben érlelődött a gondolat: a kórházakban hagyott, állami intézményekben sanya-

rú körülmények között élő gyermekeknek is meg kellene adni az
életesélyt, hogy családban nőjenek fel, ahol Krisztushoz vezetik
őket. 2001-ben végül Taracközi
Ferenc lelkész kezdeményezésére megalapították a Sámuel Alapítványt, melynek jelenleg Sipos
Géza az elnöke. A jubileum kapcsán vele beszélgettünk a kezdetekről, a célokról.
– A Sámuel Alapítványt azért
hoztuk létre, hogy esélyt adjunk
az árva és nehéz sorsú gyermekeknek, akik önhibájukon kívül maradtak egyedül a kórházak gyermekosztályain, vagy kerültek állami árvaházakba, gyermekotthonokba – mondja Sipos Géza. – Mi segíteni szeretnénk, hogy ők is szerető családban nőhessenek fel. Mert
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A tiszta forrásból merítettek
Elejét lásd az 1. oldalon
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Közösség
Utcai evangelizáció Csongoron

„Boldogok a lelki szegények…”
Sokszor gondolkodtam ezen az
igén (Mt 5, 3). Aki szegény, az
soha nem lehet boldog? Mindig hiányában lenni valaminek, soha nem jó. Milyen lekicsinylő, ha valakire azt mondják: „Szegény nyomorult” (beteg vagy fogyatékos), „Szegény, boldogtalan” (sikertelen
élet, nincs szerencséje), „Szegény ágrólszakadt” (árva, özvegy, elhagyott). Gyakran használ a magyar nyelv hasonló kifejezést, de egyik sem fejezi ki,
hogy akiről ezt vagy azt mondják, az boldog.
Kiről, kikről beszélt hát Jézus,
amikor azt mondta, hogy: „Boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyek országa”? Ki a
lelki szegény? Az, akinek soha
nem elég, ami a lelkében van!
Aki lelkileg többre vágyik, a lelke megelégedésére vágyik. Ki lehet elégedett? Nem lehetek elégedett soha, mert ha bennem van Isten Lelke, akkor még többre vágyom, még teljesebbre. Ha megismertem, megtapasztaltam az Úr
szentségét, közelségét, erejét, akkor soha nem elég az, amim van!
Még többet kívánok az Úrból,
még többet az Ő erejéből, szentségéből. Szegénynek érzem magam és boldogtalannak, he nem
él bennem Krisztus. Vele akarok
élni, járni. Ő legyen életem központja, célja.
Ha valami meggyengül bennem, ha nem érzem a Szentlélek
közelségét, erejét lelkemben, akkor boldogtalan vagyok, félek,
keresem a gyengeségem, boldogtalan elégedetlenségem okát.
Hamar rájövök, hogy azért lettem szegény, azért van bennem
kevesebb az Úr erejéből, szeretetéből, öröméből, mert valami
más kizárta belőlem, lelkemből
Őt. Elfoglalta valami az Ő helyét
szívemben. Szegény vagyok, bűn
van bennem.
Az első, amit hibáztatni szoktunk, nem önmagunk, hanem a
körülményünk. Ha más lenne a
körülményem, a házasságom,
ha lenne pénzem, ha megértene
a családom, a szüleim, a munkatársaim, akkor boldogabb lennék? Akkor több hely lenne szívemben Jézusnak?
A körülményed soha nem lesz
tökéletes! A körülményed lehúz,
mert benn, a lelkedben üres és
szegény vagy! Ha a lelked telített
lenne Krisztussal, nem néznéd a
körülményedet, azt, hogy éppen
lázas, beteg vagy, nem tudod,
lesz-e elég pénzed a gázszámlára,
a fiad szemtelen volt ma reggel,
éjjel elloptak egy tyúkot… Nem
ezt néznéd, ha lelked telve lenne Isten Szent Lelkével… Nem
éreznéd magad lenn a sötétben,
de hálás lenne szíved azért, ami
van, ahogyan van. Örvendeznél
és magasztalnád az Urat és mondanád újra és újra, elégedetlenül:
Uram, adj erőt, töltsd be szívem
magaddal, ne távozz tőlem, maradj velem! Többet akarok belőled, Jézusom. Szegény lennél,
mert tudnál kérni, könyörögni,
alázattal, többet az Úrból, erejéből, szeretetéből. Boldog lennél,
mert a győzelmes Isten lenne életed ereje, célja, központja, nem a
körülményed!

Hogyan töltsön be önmagával, erejével, Szent Lelkével?
Üresítsd meg magad! Légy szegénnyé, koldussá! Könyörögj,
kérleld az Urat, hogy adjon még
önmagából többet, sokat! Alázat kell a kéréshez, kolduláshoz.
Üres zseb és tenyér kell a szegénységhez… Mennyire akarod
magad intézni ügyedet, életedet?
Mennyire és meddig bírod még
a vállalt stresszeket, terheket? Isten nem terhelni – könnyíteni, áldani akar.
Mi sokat képzelünk magunkról, képességeinkről, erőnkről,
ezért önmagunktól, magunk miatt nem tudunk szárnyalni, emelkedni. Az Úr sokkal többet akar
adni! Önmagát, az Ő országát,
örök életet, mennyei polgárságot,
a földön pedig az Ő áldását, benső békességet. „Jaj, de az majd
csak a halálom után lesz! Addig,
amíg itt vagyok, addig szeretnék
boldogan élni a földön” – mondják sokan. Ez a föld csak kifoszt,
megrabol, sebez, rettegtet és bizonytalanná teszi mindennapodat. Az ördögnek hatalma és
munkája még érezhetően és láthatóan nagy.
A hívő emberek elégedetlenségének oka lehet az is, hogy
hasonlítani akarunk másokhoz,
a szomszédhoz, sógorékhoz.
Ne akarj utánozni másokat! Isten mást tervezett életed felől,
Ő nem akar szürke lénynek látni! Legyen a boldogságod alapja,
hogy Isten gondviselő tenyerén
vagy, gondja van rád, és biztosította az örök életedet. Ezek helyett mit kínál a világ, mi az, ami
maradandó, örök? Sem vagyon,
sem egészség, sem az arany, sem
a szerelem… A körülményeidet
te választod meg e földi életben,
és ezért nem lehetsz boldog. Engedd át a helyet életedben, szívedben Istennek, hogy Ő töltsön
be! A szíved minden területén
Ő uralkodjon, kérd, könyörögj,
koldulj alázattal Isten előtt! Ha
Ő uralkodik életed felett, békességed lesz és nem fogsz rettegni
a holnapok gondjától. Bízzál Istenben, Ő igazán szeret és áldottá, boldoggá akarja tenni életedet
e földön, s néked ajándékozza az
Ő országát, a mennyei polgárságot, üdvösséget.
Drága Úr Jézus! Mikor láttad a sok fáradt, megkeserdett,
szomorú és céltalan életű embert, Te szóltál hozzájuk, tanítottad őket, és minket, s engem is.
Köszönöm igédet, a tanítást. Boldog, áldott csak akkor lehetek,
ha megüresítve magam utánad
vágyakozom, Téged hívlak, kérlek, hogy töltsd be szívemet, életemet. Köszönöm, hogy Te jöttél,
felemeltél közel magadhoz. Áldott légy a békességért, az áldásért, a nyugalomért, a hitért, amit
szívembe adtál. Áldalak, Szentlélek Isten, erődért. Köszönöm,
hogy szegénnyé lehetek a benső
gazdagságért, amit Tőled kapok.
Köszönöm, hogy biztos menetelem van a Te országodba, mert
megváltottál, Úr Jézusom. Áldott légy, áldott légy szívemnek
királya, Jézus! Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Az örök életre készülni kell

A keresztény/keresztyén ember célja az örök élet. De ott, legbelül, a
szíve mélyén ezt óhajtja az is, aki még a keresők táborát szaporítja,
aki most csak úgy sodródik az élettel. Egyáltalán, van-e olyan ember, aki a menny és a pokol közötti választásban az utóbbira mondana igent? Még az ateisták sem vágyhatnak az örök kárhozatra…
Ám nem elég vágyni az örök
életre! Tenni is kell érte! De hogyan? Erre igyekszik választ adni
és rávilágítani az a kilenc alkalomból álló utcai evangelizációsorozat, amely az elmúlt vasárnap
Csongoron indult, s melynek kezdeményezője és szolgálattevője a
tiszaújlaki Barta Elemér.
„Mert az Emberfia azért
jött, hogy megkeresse és
megtartsa az elveszettet”
– hirdeti a Lukács 19, 10,
s erre próbál rávilágítani
az evangelizáció is.
A vasárnapi alkalom
résztvevőit a befogadó gyülekezet lelkésze,
ifj. Pocsai Sándor köszöntötte, aki Ézsaiással
együtt szólított fel mindenkit: „Keressétek az
Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül,
amíg közel van!”. Ma
még lehet Istent keresni,
úgy, hogy közben Ő is
keres bennünket. Ha ez
a két kereső találkozik,
akkor célba értünk, fogalmazott
a lelkipásztor, aki ehhez nyitott
szívekért imádkozott.
Az evangélium befogadása nélkül nincs megtérés, nincs
szabadulás, kezdte köszöntőjét
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, az evangelizáció-sorozat fővédnöke. Ehhez hirdetni kell az
örömüzenetet. Minden alkalmas és alkalmatlan időben. Nem
csupán a templomokban! Jézus
maga is sokszor útközben prédikált, gyógyított. Az utcai evan-

gelizációs alkalmak is arra szolgálnak, hogy lehetőséget adjanak az Istennel való találkozásra, mondta a
püspök. A 139. zsoltárral arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vele való
találkozás elkerülhetetlen, előle elfutni, elbujdokolni lehetetlen. Vele
találkozni kell…

A tiszaújlaki bibliakörösök
Álom vagy valóság című előadása
arra mutatott rá, hogy különböző
embertípusok számára milyen lehet
majd ez a találkozás igazi megtérés
nélkül. Mert mindannyiunknak meg
kell majd egyszer állnunk az Úr színe előtt, és akkor számot kell adnunk életünkről. Ott már hiába bizonygatnánk, hogy milyen jó szülők, gyermekek, nagyszülők, házastársak, szakemberek, presbiterek,
közösségi emberek stb. voltunk,
mennyit adakoztunk! Csupán jócselekedetek által nem érdemeljük

Szőlő- és borünnep a Chizay vállalat területén

„Kimentem én a szőlőbe…”

Ha lassan is, végre visszatér az
életünk a régi medrébe. Ukrajna függetlensége 30. évfordulója tiszteletére Beregszászon a

A résztvevőket valamennyi megállón egy-egy műsorszámmal köszöntötték a népművészeti együttesek. A
nagyszőlősi erdészeti vállalat erdei

Chizay borászati vállalat területén szőlő- és borünnepet tartottak. Amelyre meghívást kaptak a környék hagyományőrző
együttesei. A népünnepélyen
részt vettek a Beregszászi Szent
Vencel Borrend tagjai.
Az ünneplők népes serege a borászati kombinát bejáratát jelző székelykaputól indult.

iskola keretében mutatta be Kárpátalja alföldi részének gazdag növény- és állatvilágát. A Chizay tágas
udvarán a vendégek László Árpád
és László Attila salánki bodnárok
jóvoltából a hordókészítés tudományával, az ehhez szükséges szerszámokkal ismerkedtek.
Megnyitó beszédében Anatolij
Poloszkov, Kárpátalja kormányzó-

ki az örök életet! Azt kegyelemből kapjuk. Ehhez viszont teljesen meg kell tisztítani szívünket,
befogadni oda Jézust, a Megváltót, aki értünk, bűnös emberekért áldozta életét. S ahogy Barta
Elemér fogalmazott: nem hagyhatunk ott egy kis zugot sem bűneinknek. Emellett minden Jézus
elé letett és megbocsátott bűnünkért hálát kell adnunk mindenkor, mondta. Mint ahogy tette azt
az igehirdetés alapjául szolgáló
Lukács evangéliumában (Lk 17,
11–19) a meggyógyított tíz leprás közül az az egy, aki visszament Jézushoz. De hol maradt
a többi kilenc? Te a kilenc közé
tartozol, vagy az az egy leszel,
aki hálát ad?...

Tudatosan készülni kell az
örök életre, szűrhette le mindenki az evangelizáció és az itt elhangzott bizonyságtételek kapcsán. Petrusinec Vladimir és felesége, Ilona Isten megtartó kegyelméről, hűségéről tett bizonyságtétele sokakat felrázhatott, elgondolkodtathatott... Tehát minden képpen tegyük fel a kérdést
magunknak: mennyire vagyok
hálás azért, hogy Jézus Krisztus
kereszthalála által Isten megváltott gyermeke lehetek?!...

Marton Erzsébet

ja arról szólt, hogy a szőlőművelésnek, a borkészítésnek vidékünkön évszázadokra vis�szanyúló hagyományai vannak.
Ma pedig a borászat és a szőlészet ezrek számára jelent megélhetést, és a helyi turizmus egyik
húzóágazata.
A több órán át tartó színes gálaműsor kezdetén az előadók zenés-táncos műsor keretében mutatták be a hagyományos szüretet, a szőlőtaposást
és a szüreti bált. A koncerten jelentős számban képviseltették
magukat a magyar hagyományőrzők. Többek között fellépett
a tiszacsomai Bokréta tánccsoport, a Kodály Zoltán nevét viselő Beregszászi Művészeti Iskola
Kikerics és Nefelejcs népi együttese, a nagypaládi citerazenekar,
a mezőgecsei Kék Viola tánccsoport, a Verbőci Művészeti Iskola folklórcsoportja, a kígyósi
Szederinda néptáncegyüttes, a
péterfalvai néptánccsoport és a
Cifra Banda, a csetfalvai Napraforgó népi együttes.
A vendégek megtekinthették a beregvidéki alkotóművészek festményeiből álló kiállítást. A kézműves vásáron pedig
helyi lekvárokat, mézet, horgolt
kézműves termékeket, fafaragványokat és fából készült konyhai kellékeket vásárolhattak. A
borászati múzeum szintén várta a látogatókat, ahol képzeletbeli utazást tehettek a történelmi beregszászi borvidék gazdag
szőlészeti és borászati múltjába.

Kovács Elemér
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Itthon–otthon
Seres Tímea, a színész-énekesnő és családanya

„Szeretnék minél többet adni
magamból”

akikkel előbb a beregszászi Astoria étteremben, majd az Arany Pávában léptünk fel. Csodálatos éveket
töltöttem el ott, a lányom születése

nom a saját stílusomat, repertoáromat. Sztenderd dalokat, örökzöldeket
adtunk elő, majd angol dalokkal is színesítettük a felhozatalt. Imádtam fel-

Fotó: Bunda Szabolcs

Gyermekként mindenki elképzeli, hogy felnőttkorban mi szeretne
lenni. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki ezt az álmot valóra is tudja váltani. Azonban, azt hiszem, nem az álmok valóra váltása a legfontosabb, hanem hogy olyan emberként éljünk, akikre
szeretteink méltán lehetnek büszkék. Seres Tímea személyében egy
csupaszív embert ismerhettem meg. Színésznőként, később énekesnőként csillogtatta meg tudását, emellett lánya iránt érzett határtalan szeretete tölti ki életét. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, itt
is nőttem fel. Középiskolai tanulmányaimat a 4. számú Kossuth
Lajos Középiskolában végeztem.
Már kisgyermekként érdekelt a
színpad, a fellépések. Emlékszem,
majdnem minden iskolai rendezvényen részt vettem. A helyi zeneiskolában zongorázni tanultam.
A középiskola után felvételt nyertem az Ungvári Közművelődési
és Művészeti Koledzs művelődés-szervezői szakára. Tartalmas
egy évet töltöttem ott, ami alatt tudatosan készültem a Kijevi Színművészeti Főiskolára. A sikeres
felvételim után Kijevben dráma
szakon tanultam tovább. Nagyon
meghatározó volt az ott töltött
időszak. Elsajátíthattuk a színjátszás klasszikus elemeit, emellett a képzés ideje alatt Budapesten is tanulhattunk, ahol a zenés
produkciók sajátosságait ismerhettük meg. A diploma megszerzését követően hazajöttem Beregszászba, és itthon kamatoztattam
a megszerzett tudást.

– Mi volt a legmeghatározóbb
szerepe?
– Akik ismernek, tudják, hogy
nagyon szeretek mozogni, táncolni, énekelni. Emlékszem, Verebes
Ernő Sardafass, a hímboszorkány
című darabját játszottuk, melyet
Vidnyánszky Attila rendezett. A darab főszereplője Trill Zsolt volt. Én
pedig egy Hliodárszásza nevű átváltozó művészt játszottam, aki táncolt és jól érezte magát a színpadon.
Ez az élmény még ma is elkísér.
– Majd otthagyta a színpadot
és énekesnő lett.
– A színház mindig is fontos helyet foglal el az életemben. De az
életem úgy alakult, hogy váltanom
kellett. Azonban azt éreztem mindig is, és érzem ma is, hogy az Úr
segít engem, bármilyen nehézség
ér, Ő támogat. A zene pedig az én
túlélő erőm, amikor valami bántott, mindig a zenébe menekültem.
Így döntöttem el, hogy szeretném
kipróbálni magam énekesnőként,
megismerni, hogy milyen is az,
amikor egy étteremben énekelsz.
Találkoztam néhány zenésszel,

után azonban vissza kellett vonulnom, hogy csakis neki tudjak élni.
– Milyen érzés volt egy étteremben fellépni?
– A színházhoz képest egy új dologba vágtam bele, ki kellett alakíta-

A nagydobronyi leányzó kilencedik idényét kezdi a világ egyik legjobb bajnokságában…

Balog Judit újra egészséges és
bizalommal várja a folytatást

lépni, a vacsorazenének mindig megvolt a maga különös hangulata. Egy
szűkebb közönségnek énekelni az étteremben olyan, mint amikor több száz
ember előtt játszok a színpadon. Igazi lelki feltöltődés volt ez számomra.

hogy Békéscsabán egy ideig még
a csapatkapitányi karszalagot is
viselhetted… Kezdetben mostani

időszak elején keresztszalag-szakadást szenvedtem a térdemben, és a
25. születésnapommal egyidőben
megműtöttek. Az operáció, hála
Istennek, jól sikerült, de tudni kell,
hogy egy ilyen műtét után legalább

egyesületednél sem úgy alakultak
a dolgok, ahogy tervezted, hiszen
közbejött egy súlyos sérülés, amelyen, hála Istennek, már túl vagy.
Hogyan látod a jövőt?
– Tavaly nyáron igazoltam
Szombathelyre, ahol a felkészülési

kilenc-tíz hónapot vesz igénybe a
teljes felépülés. Nálam is nagyjából
ennyi ideig tartott, nagyon örültem
neki, hogy a nemrég záródó bajnokság utolsó három bajnoki meccsén
már én is bevethetővé váltam, és segíthettem a csapatomon.

Nagydobrony egyik legismertebb szülöttje, Balog Judit, még nem
volt nagykorú, amikor 2013 nyarán – tarsolyában két ukrán Szuperligás bajnoki címmel, amit még az Ungvári Kárpátival szerzett – áttette a székhelyét Magyarországra. A világ egyik legjobb
női kézilabda-bajnokságának számító magyarországi pontvadászatban ráadásul a világ talán legjobb klubcsapatához, a Győri
Audi ETO-hoz került, ahol nagy jövőt jósoltak neki. Ugyan az elmúlt nyolc esztendő nem egészen olyan forgatókönyv szerint alakult az időközben öt klubnál is szerencsét próbáló ifjú hölgy számára, amelyet eredetileg magának megálmodott, de Judit szívósságát és akaraterejét jelzi az a tény, hogy a közel egy évtizede az
ukrán válogatottban is bemutatkozó kézilabdázó azóta is helytáll
a bombaerős magyar élvonalban.
A napokban telefonon sikerült
elérnem Balog Juditot, és mire
ezek a sorok az olvasó elé kerülnek, a még mindig csak 25 éves
nagydobronyi leányzó már családi körben tölti jól megérdemelt
nyaralását.
– Képzeletben ugorjunk vis�sza nyolc évvel ezelőttre. 2013
nyarán nem voltál még 18 éves,
amikor a világ legjobb csapatához, a Győri Audi ETO-hoz kerültél. A te posztodon egy magyar
válogatott hálóőr, Herr Orsolya,
illetve a norvég kapuslegenda, a
még ma is aktív Katrin Lunde
szerepelt. Mire számítottál?
– Nekem akkor már az is hatalmas megtiszteltetés volt, hogy
ilyen kiválóságokkal edzhettem
együtt nap mint nap, elleshettem
tőlük a szakma csínját-bínját. Orsi
és Katrin mellett természetesen
nem számíthattam rá, hogy az
első csapatnál figyelembe vesznek, így fél évig a juniorok közé
kerültem. De előtte még egy baj-

noki találkozón is pályára léphettem egy félidő erejéig, így alig 18
évesen bemutatkozhattam a legjobbak között.
– Győr után Vác következett,
ahol szintén nem akárkik voltak a
riválisaid…
– Igen, a váci csapatnál azzal a
Bíró Blankával kellett megharcolnom az 1-es számú mezért, aki nem
sokkal később a Fradi és a magyar
válogatott meghatározó játékosává
vált (tegyük hozzá, hogy még ma is
az… a szerk.). Amikor Blanka eligazolt a Fradiba, a csapathoz egy
olimpiai és világbajnok hálóőr érkezett a brazil Barbara Arenthart
személyében, aki ráadásul, élete
egyik legjobb idényét nyújtotta az
ott eltöltött időszak alatt. Így aztán
Vácott nem sikerült első számú kapussá válnom, de ott is rengeteg tapasztalatot szereztem.
– A folytatásban Kisvárda,
majd Békéscsaba, végül Szombathely következett, ahol azért már
több szerepet kaptál. Olyannyira,
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– Ma mivel foglalkozik?
– Pár évvel ezelőtt kerestek
meg egy munkaközvetítői állással. Különböző cégek, gyárak számára keresek munkaerőt.
Igaz, a koronavírus-járvány miatt ez most kissé háttérbe szorul.
Azonban rugalmas munkaidővel
rendelkezem, így sok időt tudok
a lányommal tölteni, el tudom kísérni a különböző versenyekre,
megmérettetésre.
– Többször említette a lányát.
Őt is érdekli a zenei élet?
– Leila most tizenegy éves és
imád zongorázni. Már kiskorában láttam, hogy rendkívüli érzéke van a zenéhez, ezért is írattam be később zeneiskolába. Első
éven Vásárosnaményban részt
vettünk egy versenyen, ahol első
helyet nyert. Rendkívül büszke
voltam rá akkor, és vagyok a mai
napig. Azóta több megmérettetésen is részt vettünk, és azt látom
rajta, hogy ő élvezi, ezért is támogatom őt ebben.
– Milyen tervei vannak még?
– Szeretnék visszatérni az
énekléshez, a fellépésekhez.
Nemrég elkészült egy saját dalom, amelyben Babics János működött közre, nagy segítségemre volt, remekül sikerült minden. Emellett tervben van még
több dal felvétele. Nagy álmom
pedig, hogy a lányommal közösen lépjünk színpadra, ő legyen a
zongorakísérőm. Szeretnénk egy
olyan zenei programot összeállítani, amely alapján akár koncertezni is tudnánk. Azt érzem,
hogy csinálnom kell, szeretnék
magamból kiadni mindent, ami
még bennem van.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

– Nem is akárhogyan, hiszen
ezen a három találkozón – a te
bravúrjaidnak is köszönhetően
– sikerült nyernetek, és az addigi kieső helyről, huszáros hajrát
kivágva, kiharcoltátok a bennmaradást…
– Igen, nagyon örültem neki,
hogy az utolsó meccseken már
játszhattam, és jó játékkal járulhattam hozzá a számunkra oly
fontos bajnoki pontok begyűjtéséhez. Volt csapatom, a Békéscsaba ellen 26-24-re nyertünk,
majd sikerült Érden is győzni
32-28-ra, végül az Alba Fehérvár
elleni 26-21-es sikerrel biztosítottuk be az élvonalbeli tagságot.
– Amúgy Szombathelyen
sincs hiány a neves riválisokból, hiszen jelenlegi klubodnál
a kapustársad az a Katarina
Tomasevics, aki 37 évesen is a
szerb válogatott egyik meghatározó játékosa.
– Így van, Katarinával is jól
megértjük egymást, nagyon tapasztalt, rutinos hálóőr, akitől sokat tanulhattam. Ha minden igaz,
még jövőre is vele kell majd megküzdenem a kapusmezért, hiszen
két évet hosszabbított Szombathelyen…
– Hogyan alakul majd a nyári programod?
– A napokban megkapom
a második Covid elleni oltásomat, így már védettségi igazolvánnyal a zsebemben utazhatok haza, Nagydobronyba, ahol
végre néhány hetet eltölthetek
a családommal. Július közepén
már utazom is vissza, hiszen akkor kezdjük a felkészülést az új
idényre.
– Mit is kívánhatnánk mást,
mintsem jó pihenést, sérülésmentes idényt, és sok sikert a jövőben is!

Jakab Lajos
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Közélet

Nagy Róbert esküvői videós és videoklip készítő

Kreativitás és szakértelem
A modern videokamerák megjelenése előtt a családtagok és barátok készítettek felvételeket egy-egy esküvőről. Ezek azonban többnyire igen rossz minőségűek lettek. A technológiai fejlődés révén
ma már az ifjú párok a nagy napjuk megörökítéséhez hivatásos
videóst kérnek fel.
A beregszászi születésű
Nagy Róbert 15 éves korában
vett először kezébe kamerát. Az
eltelt évek alatt csiszolgatta tudását, s mára Kárpátalja egyik
elismert videósa lett. Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan vált szenvedélyévé a videózás?
– A Beregszászi 5. Számú
Középiskolában kezdtem a tanulmányaimat, majd kilencedik osztály után felvételt nyertem a szolyvai szakközépiskolába, ahol informatikát és programozást tanultam. Már ekkor érdekelt a számítógépes szerkesztés világa. Emlékszem, egy nyaralás alkalmával édesapám adott
nekem egy videokamerát, hogy
megörökíthessük az élményeinket. Majd baráti összejöveteleken
is készítettem néhány felvételt.
– Hol csiszolgatta tudását?
– A szolyvai szakközépiskola után Lembergbe kerültem,
ahol informatikát tanultam. Hazaérkezésemet követően elém
került egy felhívás, hogy a beregszászi TV9 stúdió munka-

társat keres. Jelentkeztem is hozzájuk, és bátran mondhatom, tartalmas éveket töltöttem el a csapattal. Koncerteket, riportokat, futballmérkőzéseket közvetítettünk.
Ennek köszönhetően tudtam még
jobban szélesíteni ismereteimet.
– Ma pedig már esküvői videózással foglalkozik.
– Sosem gondoltam, hogy én
ezzel fogok foglalkozni. Egyik ismerősöm keresett meg azzal a kéréssel, hogy a közelgő esküvőjén
elvállalnám-e a videózást. Belementem, majd sorra jöttek a felkérések. A közösségi oldalamon
találhatnak meg az érdeklődők,
munkáimat is oda töltöm fel. Mivel magyarul és ukránul is jól beszélek, mindkét nemzetiségű pár
kívánságait meg tudom valósítani. Emellett zenés videoklipek készítésével is foglalkozom. Nagyon
szeretem a munkám minden percét.
– Hogy képzeljük egy esküvői
videós napját?
– Első lépésként mindig megbeszélem az ifjú párral, hogy mit
szeretnének. Itthon mára már keveredőben van a hagyományos lakodalom és az amerikai típusú es-

Jól sikerült gyereknapot
rendeztek Badalóban

A szeles időjárás ellenére vasárnap Badalóban sok gyermek és szülő vett részt a Pe-

ra szórakoztatta a főleg szülőkből és nagyszülőkből álló nézőközönséget.

tőfi Sándor nevét viselő helyi
kulturális központ és az elöljárósági hivatal közös szervezésében megrendezésre kerülő
gyermeknapi programokban.
A kultúrházban bemutatót
tartottak az itt immáron több hó-

Szabadtéren rajzversenyt
rendeztek, valamint ügyességi- és sportvetélkedőre került
sor, de sokan kipróbálták a nagy
sikert arató arcfestési lehetőséget, illetve az ugrálóvár is igen
népszerűnek bizonyult a gyere-

napja működő karate és dzsúdó
szakkör növendékeinek felkészültségéből, majd az óvodások
és az iskolások, illetve a kultúrház táncosainak színes műso-

kek körében. Az aktív sportnapnak is beillő rendezvénysorozat
végén a legtöbb résztvevő kellemes élményekkel térhetett haza.

(jéel)

küvő. Így a kikéréstől a nyitótáncig szinte bármi megtalálható egy
esküvőn. Nekünk pedig meg kell
örökítenünk a nagy pillanatot. Sok
esetben a pár izgul az esküvőjén,
ekkor nekünk, videósoknak is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megnyugtassuk őket:
minden rendben zajlik majd.

Lembergben vagy Kijevben. A háromnapos programsorozatra Ukrajna-szerte jönnek szakemberek, akiktől rengeteget lehet tanulni. Előadásokon, beszélgetéseken tudhatjuk meg, hogy mire érdemes odafigyelni, milyen felszerelést kell használni a hatékonyabb
munka érdekében.

– Ebben a szakmában is szükség van a fejlődésre, megújulásra.
– Szinte minden évben
igyekszem részt venni valamilyen továbbképzésen, általában

– Említette, hogy videoklipeket
is készít. Hogyan jött az ötlet?
– Nagyon szeretem az esküvőket, egy-egy nap rengeteg pozitív
energiával tölt fel. De valljuk be,

Újra Irodalmi kilátó a beregszászi konzulátuson

Nemzeti sorsproblémák és a
költészet

Magyarország Beregszászi
Konzulátusa a diplomáciai feladatok mellett fontos
kultúrmissziót is felvállalt többek között azzal, hogy rendszeresen szervez képzőművészeti kiállításokat, illetve irodalmi találkozókat, amelyek
keretein belül az érdeklődők
a Kárpát-medence magyar alkotóival, munkáikkal ismerkedhetnek. A koronavírus-járvány megfékezésére hozott
korlátozó intézkedések miatt
ezek másfél éve az online térbe
szorultak/tágultak, viszont az
elmúlt héten már jelenléti találkozóra is lehetőség nyílott,
amelyre ezúttal a Sárospatakon megrendezett I. Rimay
Nemzetközi Költészeti Fesztivál keretében került sor.
A külmisszió Munkácsy Mihály Galériájában Beke Mihály
András első beosztott konzul
köszöntötte a megjelenteket és
a vendégeket: Papp Ferencet, a
Rimay János Alapítvány kuratóriumának elnökét, Vári Fábián László Kossuth-díjas költőnket, Mihályi Molnár László felvidéki költőt, Marcsák Gergely
fiatal kárpátaljai poétát, valamint Csordás László irodalomtörténészt, aki ezúttal a moderátor szerepét vállalta.
Szilágyi Mátyás főkonzul
köszöntőjében elmondta, hogy
a mostani helyszín szimbolikus
jelentőséggel is bír, hisz a fesztivál névadója, Rimay János nem
csupán nagyszerű költő, de diplomata is volt. Egyébként a régi
diplomáciai levelezéseket olvasva meggyőződhetünk arról, hogy
az valahol irodalmi műfaj is. A

külképviseleten szervezett Irodalmi
kilátók az egyetemes magyar irodalom szellemiségében próbálják az
irodalmat kezelni. Mivel a fesztiválon előtérbe került a műfordítás témája is, a diplomata annak fontosságáról szólva örömmel konstatálta, hogy a világirodalom remekeit
nagyszerű fordításokban olvashatjuk magyarul – bár az eredeti nyel-

ven éreznénk rá annak igazi ízére,
ismerhetnénk meg nyelvének sajátosságát –, s így ismerheti meg a világ is nagyjaink műveit.
Papp Ferenc a fesztivál létrehozásáról szólva Csoóri Sándort idézte: „Látnunk kell egymást, hogy
láthatók legyünk, hallanunk egymást, hogy hallhatók”. Ezért is szerepelt terveik között, hogy „több
nemzet fiát” is meghívják a költészeti fesztiválra, ám ezt a Covid
megakadályozta, de reményét fejezte ki, hogy a jövőben az eredeti
elképzelések szerint zajlanak majd

azért meg van kötve a kezünk. A
nagy napnak megvan a menete,
mikor mi következik. A felvételeket természetesen csiszolgatjuk, összevágjuk, de ez némileg
határt szab a kreativitásnak. A
videoklipek készítésénél pedig
teljes egészében rám van bízva
minden, nekem kell kitalálnom
a teret, a grafikát stb. Első lépésként elbeszélgetek az előadóval,
megismerem a személyiségét,
megkérdezem, hogy milyen érzései voltak a dal megírása közben, és ezt próbálom visszaadni
a saját stílusomnak megfelelően.
Ezt nagyon élvezem.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra a videózás egy
hobbiként indult, mára a családom után az életem lett. Nagyon
szeretem csinálni. Munka közben kiélhetem a kreativitásomat,
közben energiával is feltölt, és
büszke vagyok magamra, amikor az elégedett megrendelőket
látom. Egy párperces vagy órás
videóval szebbé varázsolhatom
valaki életét, úgy érzem, már
ezért megéri csinálni.
– További tervek…
– A jelenlegi helyzetben nehéz előre tervezni. A koronavírus szinte minden tervemet keresztülhúzta. És azt hiszem, a
szakmában sokan vannak ezzel így. A tavalyi évet úgy neveztem el, újratervezés. A kitűzött célokhoz új irányt kell találnunk.
– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

a rendezvényeik. Mi nemzetben,
Kárpát-hazában gondolkodunk,
mondta. Ezt jelzik a június 9–13.
között zajló fesztivál keretében tartott találkozók állomásai
is – Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Kisvárda, Szatmárnémeti, Szerencs, Királyhelmec,
Beregszász, Miskolc. A költészeti fesztivált – melyre olyan,
az olvasói körökben elismert
alkotókat is meghívnak, akiket
egy-egy tájegységben vagy országban kevésbé ismernek – a
tervek szerint elviszik a határon túli régiókba is. A fesztiválra időzítve egy antológia jelent
meg Világ, ideálmodva címmel.
A továbbiakban Csordás

László vezetésével tartalmas
beszélgetés alakult ki többek között a költészet jelenlegi helyzetéről, létjogosultságáról, a versek befogadásáról, a költő érzékenységéről a nemzeti sorsproblémák
iránt, vélemények ütköztek
a versek fordíthatóságáról, a
műfordítás jelentőségéről és
buktatóiról.
A találkozót a jelenlévő költők saját verseinek felolvasása
tette igazán felemelővé.

Kovács Erzsébet

2021.
június 16.

Tükör
Válaszd a helyi terméket!

Minőség és bizalom

Dédszüleink korában az egyszerű ember életében mintegy kétszáz
tárgy jutott szerephez. De ebben már benne foglaltatott az a bölcső, amelyben gyerekkorában ringatták, no és a koporsó, amiben
eltemették. Akkoriban a legtöbben még csak a mosószappant ismerték – no meg a hamuból maguk főzte lúgot –, ma pedig hirtelen össze sem tudnánk számolni, hogy egy háztartásban hányféle
tusfürdőt, hajápolót, mosó- és mosogatószert, valamint öblítőszert
használnak. Lehetséges, hogy már ezen a téren is összejönne vagy
kétszáz féle megnevezés. A mai ember a bőség zavarával küszködik, szoktuk ilyenkor mondani.
Mindamellett furcsa kettősség figyelhető meg vásárlási, életviteli szokásainkban. Már megyénkben is megfigyelhető, hogy
az üzletláncokban forgalomba kerülő tömegáruk mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a helyi
kézműves termékek. Az egyik

barátom, miközben az ismerős
hentes portékáját dicsérte, a minap úgy fogalmazott, hogy számáéra egyre nyilvánvalóbb – az
élelmiszer bizalmi termék. És tegyük hozzá gyorsan, egyre több
szolgáltatás is annak számít. Sokan legendás történeteket tudnának mesélni arról, hogy ki milyen
módon ragaszkodik kedvenc fodrászához, autószerelőjéhez, zené-

széhez, vagy akár falatozójához, étterméhez.
Számtalanszor megtapasztaltam, hogy a hágón túlról hozzánk
látogató turisták milyen biztos kézzel választják ki a zöldség- és gyümölcsstandok pazar kínálatából a
helyi barackot, szőlőt, szilvát stb.

A kézműves füstölt árut készítő és
forgalmazó ismerőseim elmondása szerint vásárlóik túlnyomó része nem helybeli, hanem az ország
más megyéiből érkező vendég. Hasonló tapasztalatokat szereztek lekvárkészítőink is. Ám gyorsan mondok egy jellemző ellenpéldát is: a
háztájiban tartott tehenek száma
azért nem csökken mostanság oly
drasztikus mértékben, mivel szin-

Társadalmi összefogás szükséges

Az allergiát okozó parlagfű

A parlagfű Észak-Amerikából származó veszélyes gyomnövény
közel száz évvel ezelőtt jelent meg Ukrajna területén. Az első világháború idején az amerikai csapatok hurcolták be az öreg kontinensre. Az utóbbi időben tapasztalható a robbanásszerű elterjedése: az ország területén mára 3,5 millió, Kárpátalja 6225 hektáron terjedt el.
A parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia) kétszikű, 20–140
cm magas, terebélyes, ágas egyéves növény. Központi egyenes,
tompa négy élű szárral rendelkezik, amelynek sűrű oldalhajtásai
vannak. Levelei 1 vagy 2-szeresen szárnyasan szeldeltek, kétoldalt sűrűn szőrözöttek. A szőrök a levél fonákján hosszabbak.
A levél színe sötétzöld, fonákja
szürkészöld. A sárga színű 4–5
mm-es porzós fészkek a legfelső hajtások végén, rövid kocsányon ülnek. A fészkek 10-15 virágot tartalmaznak. Virágpora
súlyos allergiát okoz. A termős
virágok a porzósok alatti legközelebbi levél hónaljában találhatóak. Termése 2–4 mm hosszú,
szürke, szív alakú. Egy fogazott burok takarja a termő részt,
amely az érés után a terméssel
együtt lehullik.
Nagy növekedési, szaporodási erélye révén könnyen felülkerekedik más növényeken. Az
enyhén savanyú, homokos vá-

lyogtalajt kedveli, de más területen is megél. Leggyakrabban utak
és vasúti sínek mentén, parlagon
hagyott területeken, nem megfelelően gyomirtott, és bolygatott földeken fordul elő. A meleg éghajlatot, a fényt és a nyári csapadékot
kedveli. A sűrű növényzetet, fákat viszont nem. A tengerszinttől
a 400 méteres magasságig fordul
elő. A növény magról kel ki, egynyári növény. Ősszel a magok beérése után elpusztul. Nálunk március végétől kezd kelni, áprilisban
tömegesen csírázik. Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai július elején-közepén megjelennek, a termős virágok egy-másfél héttel később. A virágok beporzását a szél végzi, a virágpor akár
100 km távolságra is el tud jutni.
A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen
a fagyok beálltáig tart. Egy közepes növény több ezer, vagy akár
több tízezer magot érlelhet egyet-

te minden településen kialakult
egy olyan vásárlói réteg, amelyik ragaszkodik a háznál készült tejtermékekhez. Amelyek
valószínűleg drágábbak, mint
a nagyáruházakban kapható tömegtermékek, ámde élvezeti értékben messze felülmúlják az
utóbbiakat.
A nagy kérdés csupán az,
hogy ha már felmerült az igény a
helyi termékek iránt, van-e belőlük elegendő. Egyértelmű igennel vagy nemmel erre a kérdésre ma még nem tudunk válaszolni. Ám az biztosra vehető, hogy
a piac mozgósító ereje rövid időn
belül itt is érvényesül. Ha ugyanis
növekszik az igény a helyi termékek, szolgálatatások iránt, akkor
a mindenkori kínálat igyekszik
majd ezzel lépést tartani.
Amúgy pedig, szemmel láthatóan, a termék- és szolgáltatáspaletta – köszönhető a magyar kormány által felkarolt Egán Ede Gazdaságfejlesztési Programnak – egyre színesebb. A fóliaházakban megtermelt primőröktől kezdve, a kenyér- és pékárukon, a különböző hús- és
tejtermékeken, lekvárokon,
mézeken, gyümölcsleveken, friss és aszalt gyümölcsökön, borokon át a különböző szolgáltatásokig terjed.
Ezek a szépségipar számos
ágát éppúgy felölelik, mint
a vendéglátást. A turizmussal, a nyelviskolákkal, a reklámszolgáltatásokkal bezárólag. Megélhetést biztosítva, perspektívát nyitva
mindazok számára, akik a
szülőföldjükön képzelik el
boldogulásukat.
Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk, fogalmazták meg bő két évtizeddel
ezelőtt a kulturált borfogyasztás
népszerűsítését felvállaló életelvüket a kárpátaljai borlovagok.
Higgyünk benne, hogy ez a megállapítás valamennyi élelmiszerre és szolgáltatásra igaz.

Helyet a kajszibaracknak
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Gyümölcsöskert aligha képzelhető el kajszibarack nélkül, s
nemcsak a belőle készült dzsem,
lekvár, befőtt (pálinka) miatt,
hanem mert frissen fogyasztva
is az egyik legízletesebb gyümölcsünk, amelynek táplálkozási értéke is kimagasló.
Kezdjük azzal: jellegzetesen finom íze és illata hátterében
szerves savak és savészterek sokasága áll. Kalciumban, vasban,
élelmi rostban különösen gazdag,
a gyümölcsben lévő kén pedig a
jellegzetes édes-savanykás íz ki-

szedési érettség azt jelenti, hogy
a gyümölcs háromnegyed részben érett, a napos oldala világossárga, az árnyékos pedig sárgászöld, húsa kemény. Ilyen állapotában alkalmas hosszabb szállításra, több napos, szobahőmérsékletű utóérlelés során pedig jó
minőségben megérik (amit türelemmel ki kell várni).
A kajszi a meszes, laza szerkezetű talajon fejlődik a legszebben (mészben szegény, savanyú
földben a legkevésbé). Hő- és
fényigényes, viszonylag jól tűri

alakulásában játszik közre. Jelentős béta-karotin-tartalma folytán
(ami a sárga színét adja, és ami
egyben az A-vitamin elővitaminja
is) késlelteti az időskori látásromlást, védi az ereket, serkenti a renyhe bélműködést és egyben aktivizálja a máj méregtelenítő funkcióját. Három szem érett
sárgabarack elfogyasztásával fedezhetjük napi A-vitamin-igényünket. Külön értéke, hogy jól
aszalható. Aszalványában hatóanyagai földúsulnak, szintúgy a
benne lévő cukor, így kis men�nyiségben is igen tápláló.
A sárgabarack utóérő, érésében több fokozatot különíthetünk
el. Közöttük a fán érett állapot
jelenti a csúcsot, az íz-, illat- és
zamatanyagok maradéktalan kialakulását, illetve a beltartalmi
érték teljességét. A kertben ezt
gond nélkül megvárhatjuk. A

a szárazságot. A téli fagyra érzékeny – ez okozza nálunk a termésveszteségek zömét. (A késői virágzású fajta, melyek mélynyugalmi időszaka hosszabb, kevésbé károsodnak.) Éppen ezért
termesztése elsősorban a környezetéből kiemelkedő, kevésbé fagyveszélyes helyeken (dombok, lejtők déli oldalán) javasolt.
Tenyészterület-igénye – az egyes
fajták növekedési erélyétől függően – 20-30 négyzetméter.
A házikertben elsősorban az
öntermékenyülő fajtáknak van
helyük. S ha csak egy-két fának
tudunk helyet szorítani, különösen fontos, hogy a már beváltak
közül válasszunk, mint amilyen
a Magyar kajszi c. 235, a Gönci
magyar kajszi, a Ceglédi bíbor,
a Pannónia vagy a Rakovszky.

len tövön. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is csíraképes marad, ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka
annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított területet. A
parlagfű okozta problémák ellen
szervezett fellépés szükséges. Uk-

fenntartása, a beszántásuk kerülése.
Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú
távon jó megelőzés a parlagterületek erdősítése. Ha a parlagfüves területet magára hagyják, az őshonos
növények ismét elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt „kipusztítják”, ezért is fontos lehet a legelők, kaszálók megtartása és fejlesz-

rajnában a parlagfű karantén (zárlati) károsító, törvényekkel és figyelemfelkeltő kampányokkal próbálunk ellene küzdeni.
A terjedés hatékony megakadályozásának fontos eleme a parlagfű
felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete vagy fehér ürömmel. A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem hatol be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók

tése azokon a területeken, ahol már
nem érdemes haszonnövényeket
termeszteni. A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt
a virágzása előtt kell elpusztítani,
hogy ne szórhasson virágport, és ne
érlelhessen termést. Hatásosan védekezhetünk még a parlagfű ellen:
gyomlálással, kaszálással és vegyszeres gyomirtással is.
Európában, akárcsak nálunk,

jelentős mértékben elszaporodott, és komoly népegészségügyi problémát okoz. A parlagfű pollenje a légutakon keresztül jut be szervezetünkkel. Ennek megfelelően az általa okozott allergia elsősorban szénanáthás és asztmás tüneteket
okoz. Mindazonáltal előfordulnak ekcémás tünetek is.
A szénanátha tünetei közé
tartozik az orvviszketés,
szájpad viszketés, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés. Az asztma tünetei lehetnek a köhögés, fulladás nehézlégzés, elsősorban az éjszakai,
hajnali órákban. Amennyiben a fenti tünetek mindeddig nem jelentkeztek ám július végén, augusztus elején
egyszer csak jelentkeznek,
valószínűsíthető: a parlagfű-allergiával van dolgunk.
Leghatékonyabb kezelési módja a tünetek kiváltó allergén elkerülése, azaz
egy pollenmentes hely keresése. A másik módszer a
levegőben lévő pollenek men�nyiségének csökkentése. Mivel napunk legnagyobb részét
a legtöbben zárt helyiségben
töltjük, elsődleges fontosságú
a beltéri levegő pollenmentesítése, de néha az is elégséges,
ha hazaérve lezuhanyozunk, és
ruhát cserélünk.

Kovács Elemér
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Heti műsor

Köszöntjük Alajos, Leila, Kloé nevű olvasóinkat!

Hétfő

Június 21.

Köszöntjük Paulina nevű olvasóinkat!

Kedd

20:50 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
22:50 Kenó
04:50 Teleshop
04:50 Teleshop
23:00 A fagy
05:15 Barátok közt
05:15 Barátok közt
Bűnügyi tévéfilm06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
sor.
09:05 Teleshop
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája 23:50 Hat nővér
12:05 Apja, fia, unokája
Am. vígjátéksor.

12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magyar filmsor.

14:40 Gyilkos ügyek
Am. krimisor.

15:55 Magnum

Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk
Magyar filmsor.

21:00 Apatigris

Magyar filmsor.

22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.

22:55 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 Barátok közt
00:15 CSI: Miami
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:30 Autogram
02:15 A bosszú

Török drámasor.

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.

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

00:35 Walker, a
texasi kopó

Am. akciófilm-sor.

01:50 A vidéki doktor

Osztrák-NSZK dráma

04:35 Nyár 21
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:05 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:20 Univerzum - Az
álcázás nagymesterei
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

15:55 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor

17:00 Gasztroangyal
17:50 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

Am. vígjátéksor.

12:35 Fókusz
00:45 Új idők, új dalai 13:35 Apatigris
01:15 Divat & dizájn
Magyar filmsor.
02:10 Noé barátai
14:40 Gyilkos ügyek

Június 22.

Köszöntjük Zoltán, Szidónia nevű olvasóinkat!

Szerda

Június 23.

Köszöntjük Iván nevű olvasóinkat!

Csütörtök

20:30 Skandináv Lottó
20:40 2020-as labdarú23:50 Hat nővér
gó Európa-bajSpanyol romantikus
nokság
04:50 Teleshop
04:50
Teleshop
tévéfilmsor.
23:25 Kenó
05:15 Barátok közt
00:45 Új idők új dalai 05:15 Barátok közt
23:35 A fagy
06:00 Reggeli
06:00 Reggeli
01:15 Noé barátai
Bűnügyi tévéfilmsor. 09:05 Teleshop
09:05
Teleshop
01:45 Divat & dizájn
12:05 Apja, fia, unokája
12:05 Apja, fia, unokája 00:30 Hat nővér
Bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
Amerikai krimisor.
05:20 Német nyelvű
15:55 Magnum
hírek
Amerikai filmsor.
05:25 Orosz nyelvű
05:00 Híradó
17:05 Barátok közt
hírek
05:15 Angol nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó
05:30 Kínai nyelvű
05:20 Német nyelvű
Esti kiadás
hírek
hírek
18:55 Fókusz
05:25 Orosz nyelvű hírek 19:55 A mi kis falunk 05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
05:30 Kínai nyelvű hírek
Magyar filmsor.
06:20 Kék bolygó
05:35 Itthon vagy!
21:00 Apatigris
Magyar filmsor.
06:45 Magyar gazda
05:55 Öt kontinens
22:10 A Csontember
07:05 Hajnali
06:20 Summa
Amerikai krimisor.
gondolatok
06:45 Család'21
22:55 RTL Híradó 07:15 Magyar
07:05 Hajnali
Késő esti kiadás
válogatott
gondolatok
23:30 Barátok közt
08:15 Táncház: Jeru07:15 Magyar
00:20 CSI: Miami
zsálemi Hét,
válogatott
helyszínelők
Szlovákiai
08:15 Táncház: HerAmerikai krimisor.
táncháztalálkozó
mann László Ze01:35 Édes otthon
08:50 Élő népzene
neiskola
09:20 Jó ebédhez
08:45 Élő népzene
szól a nóta
09:10 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez
09:40 Jó ebédhez
05:05 Családi Titkok
szól a nóta
szól a nóta
06:20 Tűsarok
10:25 Református
10:10 Római katoli06:30 Mokka
magazin
kus szentmi08:45 Mokkacino
10:55 Evangélikus
se közvetíté09:40 Teleshop
magazin
se Szentesről
10:45 Csapdába csalva 11:25 Január
a Szent Anna
11:15 Tények Plusz
Tévéjáték
templomból
12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
11:15 Tanulmány
12:30 Walker, a
13:00 Híradó
a nőkről
texasi kopó
13:15 Srpski ekran
Játékfilm
Am.
akciófilm-sor.
13:45 Unser Bildschirm
12:50 V4 híradó
13:35 Walker, a
14:15 Nyár 21
13:00 Híradó
texasi kopó
16:25 Térkép
13:15 Közelebb - Roma
Am. akciófilm-sor. 16:55 Ízőrzők: Bölcske
magazin
14:35
Derült
égből
apa
17:30 Ízőrzők:
13:40 Domovina
Mexikói filmsor.
Zalamerenye
14:15 Nyár 21
15:40 A nagykövet lánya
18:10 Másfélmillió lé16:15 Itthon vagy!
Török drámasor.
pés Magyaror16:35 Öt kontinens
16:45 A bosszú
szágon
17:05 Ízőrzők: Tarhos
csapdájában
19:00 Jó ebédhez
17:40 Ízőrzők:
Török romantiszól a nóta
Budajenő
kus sor.
19:25 Jó ebédhez
18:15 Másfélmillió
18:00 Tények
szól a nóta
lépés Magyaror- 18:45 Tények Plusz
szágon
19:55 A hegyi doktor - 20:00 Mosolytár: A
végzet asszonya
19:00 Jó ebédhez
Újra rendel
21:00 Híradó
szól a nóta
Német drámasor.
19:25 Jó ebédhez
21:55 Bezár a bazár! 21:25 V4 híradó
21:35 Klasszikusok
szól a nóta
23:30 A rezidens
Amerikai filmsor.
délidőben
20:00 Az örökzöld
00:35 Walker, a
22:25 Mma: Futólépésörökzöldek
texasi kopó
ben… - Botvay
21:00 Híradó
Am. akciófilm-sor.
Károly gordon21:25 V4 híradó
01:50 A vidéki doktor
kaművész
21:35 Dokuzóna
Osztrák-NSZK drá- 23:25 Hazajáró
22:30 Mma: Szívzöma
23:55 Hagyaték
rej - Portré Ste
00:35 Hetedhét kaland
fanovits Péterről
00:45 M2 matricák –
23:25 Hazajáró
Baltazár-bazár
00:00 Hagyaték
04:00
Nyár
21
00:50 M2 matricák –
00:35 Hetedhét kaland
05:55
Hajnali
Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák –
gondolatok
00:55 Himnusz
Baltazár-bazár
01:00 Híradó
00:50 M2 matricák – 06:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
Baltazár-bazár 06:30 Nemzeti
Sporthíradó
01:30 Mosolytár: A
00:55 Himnusz
06:40 Kenó
végzet asszonya
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:45 Srpski ekran
07:15
Unser
Bildschirm
01:30 Az örökzöld
07:45 Itthon vagy!
örökzöldek
08:10 Fogd a kezem! 05:05 2020-as labdarúTörök tévéfilmsor.
gó Európa-baj09:00 A gombák
nokság
birodalma
07:00 Foci Eb röviden
05:00 Napos Oldal –
10:00 Nyár 21
DVTK
12:00 Déli harangszó 07:15 Foci Eb röviden
07:35 Mtk tv
05:55 Strandröplab12:01 Híradó
08:05 2020-as labdarúda OB
12:35 Nemzeti
gó Európa-baj07:00 Foci Eb röviden
Sporthíradó
nokság
07:35 Vívás
12:50 A világ egy
10:00 Góóól!2
08:05 Női kosárlabda
terített asztal
Európa-bajnokság 13:20 Élet a Dordogne 13:00 Foci Eb röviden
13:20 Forma-3 – Futam
10:00 Góóól!2
folyó mentén
11:00 2020-as labdarú- 14:05 Sorsok útvesztője 14:15 Boxutca
14:45 2020-as labdarúgó Európa-bajTörök tévéfilmsor.
gó Európa-bajnokság
14:55 Zoo
nokság
13:00 Foci Eb röviden
Szlovák családi
16:45 Góóól!
13:20 Forma-3 – Futam
filmsor.
18:35 Góóól!2
14:15 Út Tokióba
15:55 Hölgyek
19:40 Fradi Tv
14:45 Góóól!
paradicsoma
20:15 Felvezető műsor:
15:45 Góóól!2
Olasz romantikus
Labdarúgás
16:45 Boxutca
tévéfilmsor.
17:15 Felvezető műsor: 17:00 Gasztroangyal 21:00 2020-as labdarúgó Európa-bajLabdarúgás
18:00 A csodacsapat
nokság
18:00 2020-as labdarúFrancia filmvíg22:50 Értékelő műsor:
gó Európa-bajjáték
Labdarúgás
nokság
20:50 2020-as labdarú19:50 Értékelő műsor:
gó Európa-baj- 23:15 Góóól!
00:10 2020-as labdarúLabdarúgás
nokság
gó Európa-baj20:15 Felvezető műsor: 22:50 Kenó
nokság
23:00 A fagy
Labdarúgás

Am. vígjátéksor.

12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magyar filmsor.

14:40 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.

15:55 Magnum

Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk
Magyar filmsor.

21:00 Apatigris

Magyar filmsor.

22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.

23:05 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:30 Glades - Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

01:40 Glades - Tengerparti gyilkosságok
Amerikai krimisor.

Spanyol romantikus
Am. vígjátéksor.
tévéfilmsor.
12:35 Fókusz

01:25 Új idők, új dalai 13:35 Apatigris
01:50 Divat & dizájn
Magyar filmsor.
14:40 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Magyar
válogatott
08:15 Itthon vagy!
08:40 Táncház: Téli
népszokások
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez
szól a nóta
10:10 Jó ebédhez
szól a nóta
10:50 Rome Reports Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:30 A sokszínű vallás
11:40 Ő és én: Varga
Péter Piusz
11:55 Áradat

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
Tévéjáték
12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
12:30 Walker, a
13:00 Híradó
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 13:15 Hrvatska
Kronika
13:35 Walker, a
13:45 Ecranul nostru
texasi kopó
Am. akciófilm-sor. 14:15 Nyár 21
14:35 Derült égből apa 16:25 Hazajáró
16:55 Ízőrzők:
Mexikói filmsor.
Táborfalva
15:40 A nagykövet lánya
17:35 Ízőrzők: Nádasd
Török drámasor.
18:10 Másfélmillió lé16:45 A bosszú
pés Magyarorcsapdájában
Török romantiszágon
kus sor.
19:00 Jó ebédhez
18:00 Tények
szól a nóta
18:45 Tények Plusz
19:25 Jó ebédhez
19:55 A hegyi doktor szól a nóta
Újra rendel
20:00 Önök kérték
Német drámasor.
21:00 Híradó
21:55 Bezár a bazár! 21:25 V4 híradó
23:30 A rezidens
21:35 Emlékezet
Amerikai filmsor.
22:30 Mma: Szemadám
00:35 Walker, a
György - Belső
texasi kopó
útjaim
Am. akciófilm-sor.
23:30 Hazajáró
01:50 A vidéki doktor 00:00 Hagyaték
Osztrák-NSZK dráma
02:50 A vidéki doktor 00:35 Hetedhét kaland
Osztrák-NSZK dráma 00:45 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák –
Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
04:00 Nyár 21
01:00 Híradó
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
gondolatok
01:30 Önök kérték
06:00 Híradó
02:30 Áradat
06:30 Nemzeti
Tévéjáték
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska
Kronika
07:15 Ecranul nostru 05:05 2020-as labdarúgó Európa-baj07:50 Itthon vagy!
nokság
08:10 Fogd a kezem!
07:00 Foci Eb röviden
Török tévéfilmsor.
07:15 Foci Eb röviden
09:00 A Titicaca-tó
07:35 Boxutca
rejtett titkai
08:05 2020-as labdarú10:00 Nyár 21
gó Európa-baj12:00 Déli harangszó
nokság
12:01 Híradó
10:00 Góóól!2
12:35 Nemzeti
11:00 2020-as labdarúSporthíradó
gó Európa-baj12:55 A világ egy
nokság
terített asztal
13:20 Élet a Dordogne 12:55 Foci Eb röviden
13:15 Forma-3 – Futam
folyó mentén
14:05 Sorsok útvesztője 14:15 Fradi Tv
14:45 Góóól!
Török tévéfilmsor.
15:45 Góóól!2
15:00 Zoo
16:45 Aranyoroszlánok
Szlovák családi
17:15 Felvezető műsor:
filmsor.
Labdarúgás
15:55 Hölgyek
18:00 2020-as labdarúparadicsoma
gó Európa-bajOlasz romantikus
nokság
tévéfilmsor.
17:00 Gasztroangyal 19:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
17:50 2020-as labdarúgó Európa-baj- 20:00 Felvezető műsor:
Labdarúgás
nokság

15:55 Magnum

Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk
Magyar filmsor.

21:00 Apatigris

Magyar filmsor.

Június 24.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

21:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:30 Kenó
22:40 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

23:10 A Sátán fattya

Magyar filmdráma

01:00 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.

01:55 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.

22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.

23:10 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
23:40 Barátok közt
00:30 Karátos védelem 05:20 Német nyelvű
hírek
Amerikai akciófilm
05:25 Orosz nyelvű hírek
02:35 A bosszú
05:30 Kínai nyelvű hírek
Török drámasor.
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
05:05 Családi Titkok 06:55 Hajnali
gondolatok
06:20 Tűsarok
06:56 Világ
06:30 Mokka
07:25 Magyar válogatott
Benne Tények
08:10 Itthon vagy!
08:45 Mokkacino
08:35 Táncház:
09:40 Teleshop
Skót ősz
10:45 Csapdába csalva
09:10 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben 09:40 Jó ebédhez
szól a nóta
12:30 Walker, a
10:05 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akciófilm-sor.
10:35 Új nemzedék
13:35 Walker, a
11:00 Görögkatolikus
texasi kopó
ifjúsági műsor Amerikai akcióÚton-útfélen
film-sor.
11:10 Metodista
14:35 Derült égből apa
ifjúsági műsor
Mexikói filmsor.
11:15 A sokszínű vallás
15:40 A nagykövet lánya 11:35 Így írtok ti
Török drámasor.
Tévéjáték
16:45 A bosszú
12:50 V4 híradó
csapdájában
13:00 Híradó
Török romantikus
sorozat, drámasor. 13:15 Alpok-DunaAdria
18:00 Tények
13:40 Slovenski Utrinki
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor - 14:15 Nyár 21
16:20 Szerelmes földrajz
Újra rendel
16:55 Ízőrzők: Kakucs
Német drámasor.
21:55 Bezár a bazár! 17:35 Ízőrzők: Fülöp
18:10 Másfélmillió lé23:30 A rezidens
pés MagyarorAmerikai filmsor.
szágon
00:35 Walker, a
19:00 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akciófilm-sor.
19:25 Jó ebédhez
01:50 A vidéki doktor
szól a nóta
Osztrák-NSZK dráma 20:00 Szenes Iván írta
02:50 A vidéki doktor
Magy. zenés filmsor.
Osztrák-NSZK dráma 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Asszonyok
lázadása
04:00 Nyár 21
22:55 Mma: Az ember05:55 Hajnali
építész - Plesz Angondolatok
tal építész portréja
06:00 Híradó
23:50 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:45 M2 matricák –
06:40 Kenó
Baltazár-bazár
06:45 Slovenski Utrinki 00:55 Himnusz
07:15 Alpok-Duna01:00 Híradó
Adria
01:20 Angol nyelvű hírek
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
09:00 Lambretta - Egy 07:00 Foci Eb röviden
07:35 Múlt és Jelen
olasz álom tündöklése és bukása 08:05 2020-as labdarúgó Európa-baj10:00 Nyár 21
nokság
12:00 Déli harangszó
10:00 Góóól!2
12:01 Híradó
13:00 Strandröplab12:35 Nemzeti
da OB
Sporthíradó
14:00 2020-as labdarú12:50 A világ egy
gó Európa-bajterített asztal
nokság
13:20 Elképesztő
16:00 Pecatúra
Albánia
Lendület
14:05 Sorsok útvesztője 16:30
17:05 Vollé!
Török tévéfilmsor.
17:35 Röpte
14:55 Zoo
18:10 Góóól!
Szlovák családi
19:15 Góóól!2
filmsor.
20:15 2020-as labdarú15:55 Hölgyek
gó Európa-bajparadicsoma
nokság
Olasz romantikus
22:15 Aranyoroszlánok
tévéfilmsor.
22:45 2020-as labdarú16:50 SzerencsePerc
gó Európa-baj17:00 Gasztroangyal
nokság

2021.
június 16.

Heti műsor
Köszöntjük Vilmos, Vilma nevű olvasóinkat!

Péntek

Június 25.
Német családi filmsor.

Köszöntjük János, Pál, Cirill nevű olvasóinkat!

Szombat

20:35 Maigret és a
Saint-Fiacre ügy 05:10 A homok titkai

05:15 Barátok közt
Bűnügyi film
06:00 Reggeli
22:10 Kenó
09:05 Teleshop
Ignác
12:05 Apja, fia, unokája 22:20 Történelmi
dráma
Am. vígjátéksor.
00:25 A Mediciek
12:35 Fókusz
hatalma
13:35 Apatigris
Tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
01:25 Hat nővér
14:40 Gyilkos ügyek
Amerikai krimisor.

15:55 Magnum

Amerikai filmsor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:05 Star Wars: A
Freemaker család kalandjai

Am. animációs kalandfilm

Spanyol romantikus
09:40 Teleshop
tévéfilmsor.

Anyák gyöngye
01:55 Új idők, új dalai 10:35 Am.
vígjáték-sor.
11:15 Autogram
11:55 Doktor Murphy

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
Magyar filmsor.
05:20 Német nyelvű
21:00 Apatigris
hírek
Magyar filmsor.
05:25 Orosz nyelvű
22:10 A Csontember
hírek
Amerikai krimisor.
05:30 Kínai nyelvű
23:10 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:35 Itthon vagy!
23:40 Barátok közt
05:55 Multiverzum
00:30 X-akták
Filmsorozat
06:25 Kárpát-medence
01:45 X-akták
06:55 Hajnali
Filmsorozat
gondolatok
02:55 Amerika legvic- 06:56 Kék bolygó
cesebb videói
07:25 Magyar
Filmsorozat
válogatott
08:25 Táncház: Erdélyi
zenészek
09:00 Élő népzene
05:05 Családi Titkok 09:35 Jó ebédhez
06:20 Tűsarok
szól a nóta
06:30 Mokka
10:00 Jó ebédhez
Benne Tények
szól a nóta
08:45 Mokkacino
10:35 Katolikus
09:40 Teleshop
krónika
10:45 Csapdába csalva 11:00 Isten
11:15 Tények Plusz
kezében
12:00 Tények Délben 11:35 Szimulánsok
12:30 Walker, a
Tévéfilm
texasi kopó
12:50 V4 híradó
Am. akciófilm-sor.
13:00 Híradó
13:35 Walker, a
13:40 Öt kontinens
texasi kopó
14:15 Nyár 21
Am. akciófilm-sor.
16:20 Kárpát-medence
14:35 Derült égből apa 16:45 Ízőrzők:
Mexikói filmsor.
Kóka
15:40 A nagykövet lánya 17:25 Ízőrzők:
Török drámasor.
Kisapáti
16:45 A bosszú
18:00 Másfélmillió lécsapdájában
pés MagyarorTörök romantikus
szágon
sorozat, drámasor.
18:45 Jó ebédhez
18:00 Tények
szól a nóta
18:45 Tények Plusz
19:15 Jób lázadása
19:55 SzemfényMagyar játékfilm
vesztők 2
Amerikai akciófilm 21:00 Híradó
22:25 Bezár a bazár! 21:25 V4 híradó
21:35 In memoriam
00:00 A rezidens
Lugossy Mária Amerikai filmsor.
MMA portré
01:00 A vidéki doktor
Osztrák-NSZK dráma 22:35 Mma: Marsla02:00 A vidéki doktor
kó a Tündér utOsztrák-NSZK dráma
cából - Temesi
Ferenc portré
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
04:00 Nyár 21
00:35 Hetedhét
05:55 Hajnali
kaland
gondolatok
00:45 M2 matricák –
06:00 Híradó
Baltazár-bazár
06:30 Nemzeti
00:50 M2 matricák –
Sporthíradó
Baltazár-bazár
06:40 Kenó
00:55 Himnusz
07:20 Öt kontinens
01:00 Híradó
07:50 Itthon vagy!
01:15 Angol nyelvű
08:15 Fogd a kezem!
hírek
Török tévéfilmsor.
01:20 Jób lázadása
09:05 Isztambuli
Magyar játékfilm
menyasszony
02:55 Szimulánsok

Amerikai filmsorozat

Június 26.

13:20 Szeretünk, doki!

Köszöntjük László nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Tévéfilmsor.

14:10 A maffia csak
nyáron öl
Krimisorozat

15:15 A ménesgazda

Magyar játékfilm

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Star Wars: A
Freemaker család kalandjai

17:00 Főmenü:
Mai Csirke
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Am. animációs kaSporthíradó
landfilm
18:40 SzerencsePerc
09:25 Teleshop
18:45 Szerencse Szombat 10:20 A Muzsika TV
19:40 Spirou és Fan-
bemutatja!
tasio kalandjai 11:00 Privát kopók
Filmvígjáték

21:10 A kölyök

Filmvígjáték

Filmsorozat

12:05 Privát kopók
Filmsorozat

Június 27.

Magy. rajzfilm sor.

09:00 Hupikék
törpikék

Am.-belga rajzfilm sor.

09:30 Hupikék
törpikék

Am.-belga rajzfilm sor.

10:00 Fald fel
10:35 Tűsarok
11:05 Több mint TestŐr
11:40 SuperCar
12:10 Életmódi
12:45 Nagy Vagy- Aktív Magyarország kupa
13:15 Extreme-E
magazin
13:50 Trollok

10:30 Evangélikus
riportok
10:55 Mai hitvallások
11:20 Ő és én:
Csobán András
11:30 Az utódok
reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
13:25 Tarzan - a legenda születése
14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Gábor diák
Magyar zenés film

16:00 Hatoslottó
sorsolás
16:05 Hogy volt?! válogatás
17:05 Magyarország
finom
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00
Híradó
Filmsorozat
18:25
Nemzeti
15:45 A boldogító talán
Sporthíradó
Filmsorozat
18:45 Mallorcai
18:00 Tények
bűnügyek
18:55 Mentőexpedíció

9

09:00 Novum
09:30 Önök kérték
10:30 Ízőrzők - Takarékos konyha
10:55 Térkép
11:25 Hazajáró
11:55 A dunavirág
mentőakció
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Labdarúgó
közvetítés
15:55 OTP Bank Liga
19:55 Strandröplabda OB
21:00 Vollé!
21:30 Röpte
22:05 A barakkváros
foglyai
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?! válogatás
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

13:05 Doktor Murphy 22:50 Kenó
13:20 Maffia!
Amerikai filmso23:00 A Mediciek
Filmsorozat
rozat
hatalma
15:15 Egyik kutya,
14:20 Stitch - A csilTévéfilmsor.
másik eb
lagkutya leg00:05 Hat nővér
Filmsorozat
Spanyol romantikus 16:35 Egyik kutya,
újabb kalandjai
Angol bűnügyi tévétévéfilmsor.
Filmsorozat
Filmsorozat
másik eb
filmsorozat
06:25 Jövünk!
01:00 Új idők, új dalai
15:45 Toy Story 3.
22:00 Így jártam a
Filmsorozat
19:40
A
Pogány Madonna 07:00 Foci Eb röviden
Filmsorozat
01:25 Divat & dizájn 18:00 RTL Híradó mostohámmal
Magy. bűnügyi film
18:00 RTL Híradó Filmsorozat
07:35 Múlt és Jelen
02:20 Noé barátai
Esti kiadás
21:25 Téboly
Esti kiadás
00:20 Terminátor 19:00 Cobra 11
Angol bűnügyi film 08:05 2020-as labdarú19:00 Fókusz Plusz
A halálosztó
gó Európa-bajNémet akicófilm-sor.
23:15 Kenó
Filmsorozat
20:00 Dumbó
nokság
20:00 Vaiana
23:25
Tágra
zárt
szemek
Filmsorozat
02:40 Egy nap
Filmsorozat
10:00 Góóól!2
05:00 Híradó
Játékfilm
Filmsorozat
22:15 Ház a tónál
11:00 Forma-1 –
05:15 Angol nyelvű hírek 22:10 Hurrikán meló
02:00 A Mediciek
Filmsorozat
Filmsorozat
Időmérő edzés
05:20 Német nyelvű
hatalma
00:25 Fogd a nőt és fuss!
00:20 Sátánka
12:20 Góóól!
hírek
Tévéfilmsorozat
Filmsorozat
Filmsorozat
13:30 Góóól!2
05:25 Orosz nyelvű
02:50 Hat nővér
03:05 Dr. Csont
02:25 Dr. Csont
04:00 Nyár 21
hírek
Spanyol romantikus 14:30 M4 Stúdió:
Filmsorozat
Amerikai
krimisor.
05:55 Hajnali
tévéfilmsorozat
Forma-1
05:30 Kínai nyelvű hírek
gondolatok
15:00 Forma-1 –
05:35 Itthon vagy!
06:00 Híradó
Nagydíj futam
05:55 Magyar gazda
06:30 Nemzeti
17:00 M4 Stúdió:
06:20 Unió27
05:00 Teleshop
Sporthíradó
05:00 Híradó
Forma-1
06:40 Itthon vagy!
06:00 Hupikék törpikék
06:00 Hupikék törpikék 07:00 Hajnali
06:40 Kenó
05:15 Angol nyelvű hírek 17:15 Felvezető műsor:
Am.-belga rajzAm.-belga rajz06:50 Nyár 21
05:20 Német nyelvű
Labdarúgás
gondolatok
film sor.
film sor.
08:00 Isten kezében
hírek
06:30
Garfield
és
18:00 2020-as labdarú07:10
Opera
Cafe
06:30 Garfield és
08:25 Kereszt-Tények 05:25 Orosz nyelvű hírek
barátai
gó Európa-baj07:40 Püspökkenyér
barátai
08:35 Katolikus krónika 05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. rajzfilm sor.
nokság
08:05 Evangélium:
Am. rajzfilm sor.
07:00 Garfield és
09:00 Neked szól!
05:35 Itthon vagy!
19:50 Értékelő műsor:
Máté
07:00 Garfield és
barátai
09:05 Rome Reports - 05:55 Térkép
Labdarúgás
evangéliuma
barátai
Am. rajzfilm sor.
Vatikáni híradó 06:20 Élő egyház
20:30 Felvezető műsor:
08:35 Hogy volt?!
Am. rajzfilm sor.
07:30 Magyar népmesék 09:30 A sokszínű vallás 06:40 Hajnali
Labdarúgás
07:30 Magyar népmesék 09:30 Ég, föld, férfi, nő 07:40 Magyar népmesék
gondolatok
07:35 Magyar népmesék 10:25 Rejtélyes XX.
08:00 Magyar népmesék 09:45 Református
A
műsor
és a kezdési
ifjúsági műsor
06:50 Esély
század - Kun
07:40 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
időpont megváltoztatá07:15 Világ
Miklós műsora 08:35 Magyar népmesék 09:50 Evangélikus
07:55 Magyar népmesék
sának jogát minden
ifjúsági műsor
07:35 Multiverzum
08:45 Mesék Mátyás
08:00 Magyar népmesék 10:50 Öt kontinens
tévéadó fenntartja!
10:05
Baptista
magazin
08:05
Mesterember
királyról
08:15 Magyar népmesék 11:20 Hazajáró lélek
Magyar játékfilm
08:20 Magyar népmesék
12:50 V4 híradó
08:25 Mesék Mátyás
13:00 Híradó
királyról
Magyar rajzfilm sor. 13:25 Múlt és Jelen
08:35 Hupikék törpikék 14:00 OTP Bank Liga
Am.-belga rajz15:55 OTP Bank Liga
film sor.
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
17:50 Kékek
Fizetett hirdetés
09:05 Hupikék törpikék 18:20 Építők
A hirdetés szövegét figyelEgyszerű
–
az
összes
fizikai
és
jogi
szeAm.-belga rajzhibák és javítá18:50 Futsal Magyar
mélytől beérkezett hirdetés mesen,
film sor.
sok nélkül írják meg. Egy
Kupa
15 hr.
kereskedelmi hirdetésnek szelvényen mindössze egy 20 szó
09:35 Trendmánia
21:00 Fradi Tv
21-40
szó
30 hr.
számít, akik kereskedelmi hirdetés szerepelhet.
10:10 Nagyító
21:30 Aranyoroszlánok
Keretes
tevékenységet
folytatnak;
10:40 Az álomotthon
22:05 Sztracsatella
A szerkesztőség fenntartja
11:15 A Pénz beszél
– különböző szolgáltatások a jogot, hogy egyes anyago- 20 szó
30 hr.
Magyar játékfilm
11:45 Kedvencek
nyújtása;
60 hr.
23:55 Dokuzóna
kat nem közöl az újságban. 21-40 szó
őrjárata
– haszongépjárművek eladá- Nem közölhetőek azok a hir00:55 Himnusz
Kiemelt
12:20 Poggyász
sa, vétele;
01:00 Híradó
detések, amelyek ellentmon12:50 Innovátor
20 hr.
01:20 A ménesgazda
– munkások felvétele;
danak a szerkesztőségi fel- 20 szó
13:25 Amikor megállt
Magyar játékfilm
40 hr.
– ipari és kereskedelmi területek- tételeknek és az ukrán tör- 21-40 szó
a Föld
kel, berendezésekkel és alap-

Hirdessen nálunk, megéri!

Amerikai sci-fi kalandfilm

15:45 Columbo

05:45 Aranyoroszlánok
06:15 Góóól!2
09:10 Bringasport
09:25 Boxutca
10:00 Góóól!2
Amerikai-angol ak- 11:00 Építők
11:25 Kékek
ciófilm
11:55 Forma-1 – 3.
22:25 Anna
szabadedzés
Francia
Török tévéfilmsor.
13:10 Szabadidő
Tévéfilm
akcióthriller
10:00 Nyár 21
13:40 Góóól!2
01:00 Robotzsaru
12:00 Déli harangszó
Amerikai sci-fi ak- 14:45 M4 Stúdió:
ciófilm
12:01 Híradó
Forma-1
12:35 Nemzeti
15:00 Forma-1 –
04:55 Góóól!
Sporthíradó
Időmérő edzés
05:50 Góóól!2
12:50 A világ egy
16:15 M4 Stúdió:
06:45 Pecatúra
04:00 Nyár 21
Forma-1
terített asztal
07:20 Lendület
05:55 Hajnali
16:30 Góóól!
13:20 Elképesztő
10:00 Góóól!2
gondolatok
17:15 Felvezető műsor:
Albánia
10:55 Röpte
06:00 Híradó
Labdarúgás
14:10 Sorsok útvesztője 11:25 Forma-1 – 1.
06:30 Nemzeti
18:00
2020-as
labdarúTörök tévéfilmsor.
szabadedzés
Sporthíradó
gó Európa-baj15:00 Zoo
12:35 2020-as labdarú- 06:45 Kenó
nokság
Szlovák családi
gó Európa-baj- 06:50 Magyar Krónika 19:50 Értékelő műsor:
filmsor.
nokság
Labdarúgás
07:20 Szerelmes
15:50 Hölgyek
14:25 Vollé!
20:15 Felvezető műsor:
földrajz
paradicsoma
14:55 Forma-1 – 2. s
Labdarúgás
07:55 Térkép
Olasz romantikus
zabadedzés
21:00 2020-as labdarú09:25 A világ madártévéfilmsor.
16:15 Boxutca
gó Európa-bajtávlatból
17:00 Gasztroangyal
16:40 Golf
nokság
10:00 Nyár 21
18:00 Híradó
17:20 2020-as labdarú- 12:00 Déli harangszó 22:50 Értékelő műsor:
18:25 Nemzeti
gó Európa-baj- 12:01 Híradó
Labdarúgás
Sporthíradó
nokság
23:15 Góóól!
12:35 Nemzeti
18:45 Isztambuli
00:10 2020-as labdarú19:20 Góóól!2
Sporthíradó
menyasszony
gó Európa-baj20:25 Góóól!
Török tévéfilmsor.
12:50 Ízőrzők - Takarénokság
19:40 A hegyi doktor 23:10 Boxutca
kos konyha
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 James Bond - A
Quantum csendje

anyagokkal 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.

vényeknek.
Keretes + kiemelt
A hirdetésekkel és reklámok40 hr.
kal kapcsolatos reklamáci- 20 szó
80 hr.
ókat a szerkesztőség a lap 21-40 szó
megjelenése után 3 napig
Keretes + kiemelt
fogadja.
20
szó
40 hr.
A szerkesztőség nem vál80 hr.
lal felelősséget a hirdetés 21-40 szó
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.
és címek pontosságáért.

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Másodnövények a kertjeinkben

Mit vethetünk, ültethetünk
nyáron a kiskertünkben? (II/2.)

A „másodnövények a kertjeinkben” cikksorozatunk előző részében a görögdinnye
termesztésének egy
részét, méghozzá:
a dinnye különböző fejlődési szakaszainak a hőmérséklet igényeit, a terület kiválasztását, a
talajelőkészületeket
és a dinnye tápanyagigényét mutattuk be olvasóinknak. Most
pedig a cikk folytatásaként, a
sikeres termesztés szempontjából szintén nagyon fontos tények bemutatásával, a görögdinnye fajtakiválasztás szempontjaival, az ültetéssel, az
ápolással, a növényvédelemmel és a betakarítással fogunk
foglalkozni.
Fajtakiválasztás szempontjai
A dinnyefajták alakjukban
(gömbölyű, tojásdad), a héj vastagságában (vékony, vastag), a
termés méretében (3-15 kg), tenyészidőszak hosszában (rövid,
közepes, hosszú), növekedési
erélyben, a húsa színében (rózsaszín, piros) és ízében, valamint
a betegségekkel (pl. fuzárium)
szembeni ellenálló képességét
tekintve különbözhetnek egymástól. A nemesítéseknek köszönhetően akadnak már mag
nélküli fajták is, amelyek az elmúlt években egyre keresettebbek lettek. Fontos továbbá, hogy
mielőtt a termelő leteszi a voksát
valamelyik dinnyefajta mellett,
kellően térképezze fel, hogy az
értékesíteni kívánt vidéken melyek a legkeresettebb dinnyefajták és kellően tanulmányozza át
annak fajtaleírását.
Ültetése
Az elmúlt évek éghajlatváltozásának köszönhetően a görögdinnye ültetési ideje is már
kb. 10-14 nappal kitolódott az
azt megelőző évekhez képest.
Csak azok a termelők merik május első felében kiültetni a din�nyepalántákat, akik fátyolfóliával tudják takarni azt. Azok a termelők, akik nem tudják ezt biztosítani, vagy nem akarnak kockáztatni, azok az ültetéssel inkább megvárják a május végi,

június elejei időpontot, amikorra az
éjszakai hőmérséklet is eléri a növény számára optimális (15°C) hőmérsékletet.
Kiültetésre a kompakt növekedésű, 5-6
lombleveles, bimbós,
egészséges palánta a
legjobb. Ami a dinnye
tenyészterületét illeti,
az 1tő/1m2 az általános,
de erősebb növekedésű
fajták esetében a 1,5 m
sor és az 1 m széles tőtávolságot alkalmazzák. A növény helyeinek kijelölése után kapával kivájjuk az ültető gödröt, beletesszük a tápkockás
palántát, behúzzuk földdel (ügyelve, hogy a gyökérnyak ne kerüljön
a föld alá), majd az ujjainkkal a nö-

vény mellett kissé megnyomjuk. Az
ültetés utáni alapos beiszapolásnak
nagy jelentősége van. Az ültetést
követően, a jobb gyökeresedés érdekében az első 1-2 öntözés foszforban gazdag (starter) tápoldat legyen.
Ápolása
Az ültetést követően nem maradt más hátra, mint gyommentesen tartani a területet és bőségesen
öntözni. A dinnye öntözése rendkívül fontos, hiszen nagyon vízigényes növény. A többször kisebb vízadagokkal való öntözést részesítsük
előnyben, amelyre csepegtető öntözést is alkalmazhatunk. Ha mulcsot
vagy valamilyen talajtakaró fóliát

Mire kell figyelni a családi
gazdaságokban?
Legelőször is, mindenkinek al- végezni a védekezést. A leghatékokalmazkodnia kell az időjárási nyabb rovarölőszerek erre a célra a
„Proklejn”, „Amigo”, „Coragen”. A
körülményekhez.
Az almatermésűeknél kü- felsorolt rovarölőszerek 30-40 napig védik a gyümölcsöst.
lönös figyelmet kell
Ne felejtsük el, hogy az
fordítani a kórokozók
adott védekezést a kármegjelenésére (varatevő első generációja elsodás, lisztharmat). A
len végezzük. Az említett
hangsúlyt a megelőzésrovarölőszerek hatásosak
re kell fordítani, pontoa keleti moly ellen is, ami
sabban a permetezést a
az utóbbi időben Kárpátbetegség megjelenése
Tel.: 2-41-74
alján nagyon elterjedt és
előtt végezzük el, kikárosítja a nektarint és a
zárólag szisztemikus
gombaölőszerekkel (pl. Score, kajszibarackot is.
Különös figyelmet kell fordítani
Topszin-M, Flint-Star), megisa burgonya és a paradicsom kártemételve 7-10 nap múlva.
Megjelent az almamoly kár- vőinek és korokozóinak megelőzététele is, ami ellen időben el kell sére (burgonyavész (fitoftóra) és az

alkalmazunk (csepegtető öntözés
esetében), akkor jelentősen csökkenthetjük a gyomosodás veszélyét
és megakadályozható a betegségek
terjedése is. A dinnye egy sekélyen
gyökeresedő növény, ezért a kapálását óvatosan kell végezni.
A görögdinnye vegyszeres
gyomirtására az ültetést megelőzően van lehetőségünk. A benefin
hatóanyagú herbicidek önmagában vagy naptalam hatóanyagú
gyomírtó szerrel kombinálva a
magról kelő gyomok irtására alkalmasak. A készítményeket a permetezést követően azonnal, egyenletesen a talajba be kell dolgozni.
A vegetáció során a dinnye érzékenysége miatt a csírázó kétszikű gyomok ellen csak folyamatos
mechanikai gyomirtással tudunk
védekezni.
Növényvédelme
A görögdinnye növényvédelme
már a fajta kiválasztásnál kezdődik. A fajták zöme a dinnyemozaikkal szemben ellenáll, és ha ügyesen választunk a fajták közül, akkor

a fuzáriumos hervadással szemben
ellenálló, vagy toleráns fajtákat részesíthetjük előnyben, amely tulajdonságokat a fajtaleírásban fel
is tüntetik. A kiültetéstől a szedésig terjedő időszakban a dinnye
palántáinkat a kolletotrihumos és
lisztharmatos gombabetegségekkel
szemben kell megvédenünk.
Ha a talaj megvizsgálása során kiderül, hogy a területünk talajlakó kártevőkkel fertőzött, akkor az ültetést megelőzően, a
talajelőkészületek során, talajfertőtlenítést végzünk. Az ültetést követő időszakban a levéltetvek szívogathatják a növényeink fiatal hajtásait, amelyek ellen rovarölő szeres
alternária). A megelőzésre csak
szisztemikus gombaölőszereket
használjunk, mint pl. RidomilGold, Acrobat, Infinito.
A hagyma legelterjedtebb betegsége a peronoszpóra. A védekezéshez azokat a szereket használhatjuk, amelyeket a burgonya
esetében is, hozzáadva speciális
tapadószereket, amelyek fokozzák a felsorolt szerek hatékonyságát. Az említett szereket a gazdaboltokban meg lehet vásárolni
kis kiszerelésben is.
A kukoricatáblákon figyeljünk a parlagfű megjelenésére, mivel több hullámban fog
megjelenni, mert ez alapján kell
időzíteni a vegyszeres gyomirtást is.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó

kezelések indokoltak. A továbbiakban, a tenyészidőszak folyamán a takácsatka fertőzés okozhat fejtörést a gazdáknak. Az ellenük való védekezések számát
nagyban befolyásolja a terület
gyommentesen tartása. Egy tisztán (gyommentesen) tartott területen mindig kevesebb takácsatka elleni növényvédelmi kezelés indokolt.
Szedése, betakarítása
A görögdinnye első szedéseit, fajtától függően, magvetéstől számolva 2,5-3 hónapra ütemezhetjük. Ami azt jelenti, hogy
április elejei magvetéssel, május
végi, június elejei kiültetéssel július végére, augusztus elejére tehetőek az első szüretek.
A görögdinnye érettségét nehéz meghatározni, mert nincs biztos ismérve. Tudni kell azt, hogy
a görögdinnye korábban leszedve
nem képes az utóérésre, a túlérett
dinnye viszont nem élvezhető. Az
érés meghatározásához gyakorlott
szedőkre van szükség, akik köz-

vetett jelekből meg tudják állapítani a dinnye érettségét. Jelei: a
terméssel szemben lévő kacsok
elszáradnak, kés nyelével megkopogtatva mély, kopogó hangot adnak, és kora reggel az érett
dinnye héja harmatosabb, az alja
citrom- vagy narancssárga. A kocsányát nem szabad megcsavarni,
mert a dinnye kényszer érett lesz,
ami csökkenti az élvezeti értéket.
A görögdinnye betakarítása, vagy szedése általában július
közepétől, végétől egészen szeptember közepéig, végéig tart.

Mire jó a
talajtakarás?

Aszályra hajlamos (gyakran kifejezetten aszályos) klímánkon
a kertész egyik legfőbb törekvése, hogy a növények számára tartósan megőrizze a talajban tárolt nedvességet.
Erre való a talajtakarás, amely
megakadályozza a talaj túlzott
felmelegedését, mérsékli a talaj vízkészletének elpárolgását,
meggátolja a sok vizet fogyasztó gyomnövények elhatalmasodását. Ezért alkalmazzák egyre
szélesebb körben a gyümölcsfák megművelt tányérjának a ta-

lajtakarását, a szőlők sorközeinek, a virágágyak és a veteményes ágyások talajának takarását.
A szamóca talajának takarása
műanyag fóliával már hozzátartozik az alapvető agrártechnikához.
A talajra terített fólia nemcsak a
talaj nedvességét őrzi meg, de
megvédi az érőfélben lévő gyümölcsöt a szennyeződésektől és
a szürkerothadás-fertőzéstől is.
Ta l a j t a k a r á s r a t ö r e k e t ,
szalmát, kihúzott gyomokat,
gyepkaszálékot, komposztot,
rostos tőzeget, nádtörmeléket stb.
használhatunk. Az utóbbi években
örvendetesen elterjedt a kertek talajának a takarása fenyőkéreggel;
ez a természetbe jól illeszkedő
anyag, laza, barna réteggel teríti
le a talaj felszínét; két-három év
alatt fokozatosan elbomlik és szerves anyagával gazdagítja a talajt.

A legillatosabb
fűszerek

A fűszerkert nélkülözhetetlen
eleme a házikertnek: nagyon
kevés helyet igényel, de azon
sokféle növényt lehet nevelni:
illatosakat és az ételeket zamatosítókat, amelyeket az ember
sohase felejt el, élete végéig emlékszik rájuk.
Ki felejthetné el, hogy milyen
illata volt annak a „tiszta szobának”, amelynek a szekrényein sorban álltak a birsalmák. És milyen
levendulaillata volt a nagymama
fehérneműs sifonjának. Én pedig
még ma is élénken emlékezem
Nagy Csaba falugazdász,
arra a tárkonyos bablevesre, amePro Agricultura
lyet anyám főzött és amilyet gyeCarpatika Alapítvány
rekkorom óta se ehettem!
Egyszer meghívást kaptam egy alföldi városba, ahol megmutatták, hogy miként lehet kis területen gazdag fűszerkertet telepíteni:
egy kimustrált szekérkereket tettek le az előre gondosan megmunkált napos helyre, és minden küllőközbe más fűszernövényt ültettek.
Mit ültessünk a sokféle növény közül? Amit a család leginkább
kedvel! De azért ajánlok egy tucatot – a legkedveltebb fűszernövények
közül: bazsalikom, borsikafű, borsmenta, citromfű, kakukkfű, kapor,
kömény, lestyán, majoránna, rozmaring, sáfrányos szeklice, tárkony.

Igaz az, hogy Margit napján (június
10.) le kell taposni a hagyma szárát?

Régi hagyomány és igaz! A jóféle vöröshagyma június elejére kifejleszti a földben levő hagymáját, de a szára még zöld marad.
Ha a szár vegetációja tovább
folyik, akkor a hagyma feje nem
záródik be és nem lesz eltartható, ezért a gondos kertész alaposan megtapossa a hagymaágyását és ezzel megszakítja a levelek életműködését.
Az érett hagymákat július
végén, augusztus elején lehet
kiszedni a földből, egy-két napig szikkasztani, majd pedig
szellős, száraz helyen tárolni – akár a téli hónapokig is.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Kékfény – Sport
KRIMI

Meghalt egy csecsemő a Munkácsi kistérség
területén

Tragikus eset történt a napokban
a Munkácsi kistérséghez tartozó
Dunkófalván. A településen életét vesztette egy csecsemő, számol be a pmg.ua.
A rendőröket a körzeti orvos értesítette. Mint kiderült, a szülők a hétéves
testvérre hagyták a kicsit. Egy kis idő el-

teltével a szomszédok hangos kiáltásokra figyeltek fel. Felborult a babakocsi, a
csecsemő pedig a földre zuhant, beütötte a fejét.
A kisgyermeket kórházba szállították,
azonban az orvosok már csak a halál beálltát állapították meg.

Sport
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Elkezdődött!

Olasz győzelemmel (Olaszország – Törökország 3-0) indult a világjárvány
miatt tavalyról mostanra halasztott,
de még mindig a 2020-as logóval zajló

érintetlen kapukkal fordultak a csapatok, majd két gyors holland találtra két
szépségdíjas ukrán gól következett. Öt
perccel a vége előtt a narancssárga-me-

labdarúgó Európa-bajnokság, amelynek különlegessége, hogy több ország
11 városában zajlanak majd a csoportmeccsek, illetve a további küzdelmek.
Keddi lapzártánkig
már csak a számunkra
legfontosabbnak számító F-csoport nyitómec�csei nem kerültek sorra, amelyek közül a magyar-portugál találkozót
a Puskás Arénában rendezik 67 ezer néző előtt,
míg a döntőnek is beillő
német-francia párharcnak
a müncheni Alllianz Aréna ad helyet.
Ami az eddigi történéseket illeti, a legtöbb
gólt eddig a Hollandia
– Ukrajna találkozó hozta, ahol a szünetben még

zesek végül mégis kiharcolták a 3-2-es
győzelmet.
A Dánia – Finnország találkozón egy
sajnálatos sérülés okozott riadalmat, amelynek során dán Eriksen
élete is veszélyben forgott néhány percig. A
félbeszakított mérkőzést végül lejátszották,
és meglepetésre, egygólos finn sikerrel ért
véget.
A váratlan eredmények közé lehet sorolni a szlovákok 2-1-es
győzelmét az előzetesen esélyesebbnek tartott Lengyelország ellen, illetve a spanyolok gól nélküli döntetlenjét Svédország
ellenében.

Néhány sorban

okban egyformán az otthonjátszó csapatok nyertek, mint ahogy a játéknap összes
meccsére is érvényes a megállapítás, hogy
hazai győzelmek születtek.
Eredmények: Királyháza – Tiszakeresztúr 4-1, Kígyós –
Szőlősvégardói Teszla 4-2, Beregvidék
– Mezővári 10-1, Mezőgecsei Baktyanec
– Újlaki Kistérség 3-1.
A tabellát Berevidék csapata vezeti 10
ponttal az egyformán 9 pontos Baktyanec
és Királyháza előtt.
Ebben a fordulóban Fancsika volt szabadnapos.
***
Aranyérmes lett Marosi Ádám és a magyar férficsapat a kairói öttusa világbajnokságon.
A 36 éves Marosi ezzel a szerepléssel
ötkarikás kvótát is szerzett, így Tokióban
már a harmadik olimpiáján szerepelhet.
A csapatversenyben a Marosi, Demeter, Bereczki összetételű magyar csapat szoros csatában, mindössze 2 pont
előnnyel végzett az ezüstérmes Németország előtt.
***
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőinek legnagyobb arányú
győzelmével lett BL-győztes vasárnap a
Barca, amely a dán Aalborg ellen nyert
36-23-ra a fináléban.
A bronzmérkőzésen a Paris SG. 31-28ra múlta felül a Nantes csapatát a francia
házidöntőben.
***
A Roland Garros francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyes döntőjében a világelső szerb Novak Djokovics óriási csatában 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4-re győzte le a
görög Sztefanosz Civipaszt.

Kilencemeletes tömbházból zuhant le egy nő
Ungváron

Tragikus eset történt június 13-án a
megyeszékhelyen. A hírt Hanna Dan, a
Nemzeti Rendőrség szóvivője jelentette, írja a pmg.ua.
Elmondása szerint a hatóságokhoz bejelentés érkezett, miszerint

egy nő holttestére bukkantak egy
tömbház közelében a Zanykovecka
utcán.
A hölgy az előzetes információk alapján a tömbház egyik emeletéről zuhant le.
Az ügyben tart az eljárás.

Halálos gázolás a Rahói járásban

A tragikus baleset június 12-én éjfél körül történt a rahói járási Barnabás (Kosztilivka) faluban, adja hírül a
mukachevo.net.
Egy Volkswagen Passat 22 éves sofőrje elütötte az úttesten átkelő gyalogost. A 30 éves helyi lakos a baleset

helyszínén meghalt. A rendfenntartók
megállapították, hogy a fiatal sofőr józan volt.
A nyomozók büntetőeljárást indítottak az ügyben és számos vizsgálatot rendeltek el, amelynek eredményeként kiderül a baleset összes körülménye.

Vonaton halt meg egy utas, miután leesett a
felső ágyról

A szörnyű eset szombaton, június 12-én
éjjel történt a Rahó–Kijev útvonalon
közlekedő 358-as számú vonaton, számol be a mukachevo.net.
Az Ukrzaliznicja állami vasút szerint
az utas körülbelül 3 órakor esett le a felső ágyról. A zuhanás után azt mondta a
feleségének, hogy jól érzi magát. Reggel
a férfi állapota rosszabbodott, és a vonat
személyzete mentőt hívott a legközeleb-

bi állomásra, Fasztyivba. A vonat megérkezése után az orvosok már csak a férfi halálát konstatálták, a testén nem találtak zúzódásokat.
Az Ukrzaliznicja azt állítja, hogy
az az ágy, amelyről az utas leesett, biztonsági övekkel volt felszerelve, de a
férfi nem használta. Az utas halálának
okát a rendőrség és a vasúttársaság is
vizsgálja.

Félmillióért vette le a „rontást” egy
diáklányról a „jósnő”

Félmillió hrivnya értékű valutát és ékszert csalt ki egy szélhámos egy Kárpátalján tanuló Voliny megyei diáklánytól,
akivel elhitette, hogy rontás van a családján, és ő azt le tudja venni, megakadályozva a tragikus következményeket,
írja a mukachevo.net.
A csaló meggyőzte a diáklányt arról, hogy rontás van a családtagjain, és
az anyja mindenképp meghal, ha ő azt
nem veszi le róla. Sikerült arra is rávennie ügyfelét, hogy otthon vegye magá-

hoz és adja át neki a család megtakarított pénzét és az ékszereket, mert „azok
hordozzák a rontást” és csak így mentheti meg az anyját. A „jósnő” 8 ezer dollárt, 8460 eurót és mintegy 1 172 dollár
értékű arany ékszereket vett át, az összérték 549 ezer hrivnya.
A Legfelső Bíróság helyben hagyta a
Huszti Járási Bíróság ítéletét, valamint a
Kárpátaljai Fellebbviteli Bíróság döntését a 8 év börtönbüntetést és vagyonelkobzást illetően.

Nyugdíjast rabolt ki három fiatal Visken
Június 9-én éjjel fiatalok törtek be egy
viski nyugdíjas házába, s több elektromos szerszámot is eltulajdonítottak – írja a mukachevo.net hírportál.
Az információk szerint a hatóságoknak sikerült rövid időn belül a nyomuk-

ra bukkanni, s kiderült, hogy a lopást
egy 22, egy 25 és egy 36 éves helyi lakos követte el.
Az elkövetőket előállították, lefoglalták tőlük az eltulajdonított tárgyakat, s az
ügyben büntetőeljárást indítottak.

Két ember életét vesztette egy balesetben
Június 6-án hajnali 2 óra után a 102es vonalra bejelentés érkezett arról, hogy halálos baleset történt a
munkácsi járási Iványi (Ivanivci) és
Klacsanó (Kljacsanovo) falvak között,
számol be a karpataljalap.net facebookinformációkra hivatkozva.
A nyomozók a helyszínen megállapították, hogy két autó – egy Volkswagen Passat B6 és egy Volkswagen Passat
B7 – frontálisan összeütközött. Az egyik-

ben ketten voltak: egy 20 éves sofőr és
26 éves férje, mindketten a rahói járási Kisapsa (Vodica) lakói. A másik jármű, a Volkswagen Passat B7 kormányánál egy 39 éves munkácsi lakos ült. A sérülések következtében a Passat B6 utasa
és a Passat B7 sofőrje a helyszínen életét
vesztette. A női sofőr kórházba került, az
intenzív osztályon van.
A baleset okát és körülményét a rendőrség vizsgálja.

Tűz volt a beregszászi különtanyán
Tűz ütött ki a napokban a beregszászi
különtanyán. A tűzoltóságot a helyiek
értesítették, olvasható a mukachevo.
net hírportálon.
A tűzoltók rövid időn belül kiérkeztek és lokalizálták a 24 négyzetméterre szétterjedt tüzet, majd még körül-

belül 40 percig tartott, míg teljesen eloltották.
Az esetnek szerencsére nincsenek áldozatai, a lángok nem terjedtek át a szomszédos épületekre sem.
A tűz kitörésének okát és az általa okozott kár értékét még vizsgálják.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Utolsó bajnoki mérkőzésén döntetlent játszott Luckban az Ungvári FC labdarúgócsapata, de a ponthullajtás már nem veszélyeztette a kárpátaljai együttes feljutását az
országos másodosztályú pontvadászatba.
Az idényzáró, 26. fordulót az élről
várhatta Volodimir Vaszjutik együttese,
és amennyiben megnyerte volna a Voliny
Luck második számú csapata elleni idegenbeli találkozót, úgy az osztályváltás
mellett még bajnoki címet is ünnepelhetett volna. Erre sokáig meg is volt az esélyük az ungváriaknak, hiszen Jurij Csonka 22. percben esett találatával egészen a
hajráig győzelemre álltak Luckban. A 81.
percben, aztán, Denisz Teszljuk is betalált, így 1-1-es döntetlenre mentette csapata számára a mérkőzést.
A harmadosztály A-csoportjának bajnoki címét így az utolsó fellépésén az
Epicentr Dunajivci vendégeként 3-0-ra
nyerő Pogyilja Hmelnickij szerezte meg
57 ponttal az 55 ponttal második Ungvári FC előtt.
Jelen állás szerint, tehát, az ukrán másodosztály 2021–2022-es idényében két
kárpátaljai együttes is érdekelt lesz: az
oda kieső Minaj FC, illetve az alacsonyabb
osztályból feljutó Ungvári FC.
***
Az 5. fordulóban pályára lépő együttesek
közül egy sem maradt gólképtelen a Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnokság hétvégén lejátszott párharcaiban.
A góltermelésben a leginkább a listavezető Beregvidék vette ki a részét a mezőváriak 10-1-es legyőzésével.
A fordulóban két olyan összecsapást
is rendeztek, amelyben beregi és ugocsai
együttesek találkoztak, ezekben a párharc-

Rovatvezető: Jakab Lajos
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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 családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Beregszászban a Tompa
Mihály u. 69. szám alatt
ház eladó. Mob.: +380500394869.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Lakás eladó
Beregszászban háromszobás lakás eladó a Muzsalyi
út 111. szám alatt (1. emelet, felújítás nélkül). Ár megegyezés szerint. Mob.: 0665351683.

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.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban, a V. Huca
utcában a 3-ik emeleten egy
kétszobás, bebútorozott,
euroremontos lakás eladó.
Tel: 050-9038804.

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.:
+38066-0060133.

Telek, föld eladó
Eladó 2,4 ha területű jó minőségű termőföld a Beregszászi járásban. Tel: 0955193611.
Vennék mezőgazdasági
szántóföldet Kárpátalja területén, jó áron. 1000 dollár 1 hektárért. Mob.: 0956201681.
Beregszászban, a Szőlőhegy utca 157. szám alatt eladó egy telek fundamentummal. A telek mérete 0,0926
ha. Tel: 095-1399379 vagy
Viber.

Bérlés
Csendes, rendes nő (írónő), gyerek nélkül, egyszobás lakást bútorral
vagy anélkül bérelne.
Mob.: 050-9130826.

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
Tetőfedést, csatornázást
vállalok anyaggal vagy
anélkül, valamint metálcserép, kerítéslemez,
stablon lemezek méretre vágva (drágább és olcsóbb anyagból). Mob.:
066-0820366.
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.
Ereszcsatorna készítését,
stablon behúzását, tetőfedést és tető javítását vállaljuk, reális áron. Mob.: 0992376011 (Roland).
Ablakredőny javítását és új
elkészítését, felszerelését vállalom, továbbá rendelhető műanyag ablak és ajtó is. Mob.:
066-8613811 (egész nap).
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.

Munka
Beregszászi büfébe eladó-ételkiszolgáló munkára megbízható, szorgalmas,
ügyes munkatársat felveszek hosszú távra. Munkaidő: 7-től 15:30-ig. Mob.:
066-0874592.
Konyhai kisegítőt és mosogatót keresünk az Újlak határában lévő Kiserdő kávézónkba, heti 3-4 napos munkaidővel. Tel: 095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Beregszászi gyümölcsösbe technikához értő férfimunkást keresünk. Fizetés
megegyezés szerint. Mob.:
+38066-1085189.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5

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.

hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Takarítónőt keresek beregszászi apartmanokba. Mob.:
050-8652104.
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.
Papp Építő és Szerelő Kft. magyarországi munkára keres építőipari betanított munkára, vasbeton szerkezet építésre megbízható,
józanéletű munkatársakat hosszú távra. Szállást biztosítunk. Jogosítvány előnyt jelent. Kereseti lehetőség: kezdő fizetés: 280000-360000 Ft,
ledolgozott óráktól függően. Érdeklődni Szabó
Zsoltnál: 0630/594-0976,
0630/157-7355.

Budapest és vonzáskörzetében lévő gyárakba keresünk 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).
A Farm Tojás Kft. keres tojásválogató és csomagoló munkatársakat
kétműszakos munkarendben, Győrhöz közeli üzemébe. Szolgálati lakást biztosítunk. Jó
kereset és hosszú távú
munkalehetőség. Más
munka is szóba jöhet,
lehetőségek vannak. Jelentkezni Bilanics Krisztinánál lehet: Telefon:
+3630-2175342. E-mail: kbilanics@farmtojas.
hu.
Kecskeméti áruszállító
cég keres sofőröket EUban történő munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal, B kategóriás
jogosítvánnyal furgonra. Bérezés: km-, hétvégi
pénz, üzemanyag-megtakarítás. Akár nettó
270.000 Ft/hó. Jelentkezni a +3670/4279169-es
telefonszámon, illetve a
bito@bitointertrans.hu
e-mail címen lehet. Bitó
Intertrans Kft.

Otthon
Régiség
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.

Bútor
Tiszaújlakon nagyon jó állapotú sarokülő olcsón eladó. Mob.: 097-9404384,
068-6158345.

Alig használt WC kagyló eladó Beregszászban. Ár: 1000 hrivnya.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.
Beregszászban eladó használt betonkeverő. Orosz
gyártmány, 3 fázisos motorral. Ár 4200 hr. Mob.: 0663138245.

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

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.
Borzsován egy jó állapotban
lévő kétágú fa létre eladó, 2,5
m magas. Ár: 1000 hr. Tel:
066-0622093.

Háztáji
Piac, élelmiszer
Szamóca eladó beregszászi gazdától, 5 kilogrammtól házhoz szállítást vállalok
Beregszászon belül. Termelői áron. Tel.: 066-2406034.

Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Haszonállat
Eladó fejőskecskék, gidák
és kecsketej. Mob.: 0664777302, 099-2962979.
Eladó két fejőskecske
és két gida Tel: +380660498892.

Beregszászban eladó egy
jó állapotban lévő sarokülő, fotelek nélkül.
Ára: 5000 hr. Mob.: 0992725331, 097-9621454.

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

Németországi munka!
Turistahajókra keresünk
munkásokat kabinok burkolására.
Fizetés: 12,9 euró/órától
Vakolás, festés, csempézés,
padlószőnyeg lerakása, bútorszerelés.
Szállás és szállítás a munkahelyre
ingyenes a munkáltató költségén.
+380 (67) 15 24 160 (ukránul)

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

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

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

Szépségápolás

A 10 legjobb otthon elkészíthető
arcmaszk, mindenféle bőrtípusra
föl a kedvenc zenéd, s várj körülbelül negyedóráig! Amikor
már húzódik, meleg vízzel öblítsd le, aztán puha törölközővel ütögesd szárazra a bőröd!
Száraz bőrre:
banános maszk
Pépesíts egy közepes mé-

zsolja. Ezt is száraz felületre kell fölvinni, a szemed és
a szád mindenképpen hagyd
ki! Már 10 perc alatt látványos és azonnali eredményt
érhetsz el vele.
Fakó bőrre: papaya maszk
Az egzotikus gyümölcsben található enzimek természetes hámlasztó hatásúak,
s védenek a szabad gyökök
okozta károsodástól.
Hámozz meg egy papa-

retű banánt, keverd össze két
evőkanál mézzel! Ha túl sűrű
a massza, egy pici víz hígíthatja. Dőlj hátra húsz percre, és élvezd a kellemes illatú kényeztetést! Megkívántad a banánt?
Bátran majszolj el egyet
közben, hiszen káliumtartalmának köszönhetően hihetetlenül egészséges csemege! A pakolást langyos vízzel mosd le!
Zsíros, problémás bőrre:
aszpirin maszk
Fontos: csak akkor használd, ha nem vagy allergiás erre a gyógyszerre! A
szépségbloggerek nagyon
ajánlják ezt a pakolást, mivel a készítményben található
szalicilsav a pattanások legfőbb ellensége. Négy egész
szemet zúzz porrá egy kanál
hátuljával, majd keverd össze
vízzel, így masszát kapsz!
Néhány csepp méz jobban eloszlathatóvá vará-

yát, távolítsd el a magját, adj
hozzá negyed csészényi mézet, s turmixold össze a keveréket! 15 perces hatóidőt
követően öblítsd le, s máris ragyogó bőrnek örülhetsz!
Érzékeny bőrre:
joghurtos maszk
A világ legegyszerűbben
elkészíthető pakolását mutatjuk most be: egy pohár
natúr joghurtot jó vastagon
kenj az arcodra, hagyd rajta
15-20 percig, majd mosd le
langyos vízzel!
Akkor is használhatod,
ha valamilyen negatív hatás –
például napégés vagy túlzott
sminkhasználat – érte a bőröd, hiszen az enyhe allergiás
reakciót is képes tompítani.
Fakó bőrre: citrom
és tengeri só maszk
Nemcsak az illata isteni, de
még fiatalít is! Negyed csésze
tengeri sót keverj össze egy
citrom levével. Utóbbi összetevő mennyiségét attól függő-

Állandó rohanással telnek a napjaid, de jólesne egy kis
kényeztetés? Magadnak és a pénztárcádnak is kellemes
lesz egy félórás otthoni wellness, amelynek során konyhai hozzávalókból varázsolsz sugárzó bőrt és üdeséget!
Zsíros, problémás bőrre: tojásfehérje maszk
A tojásfehérje összehúzza a pórusokat, és a
benne található fehérje segít az egyensúly helyreállításában, így rendkívül hatásos fegyver az akné ellen. Válaszd szét a fehérjét
a sárgájától, utóbbit sütéskor hasznosíthatod! Előbbit keverd egy teáskanál
citromlével egy percig!
A keverék csöpögős lesz,
tehát praktikus, ha a mosdó
fölé hajolva kened a megtisztított bőrfelületre! 10-15 percig hagyd fent, majd amikor
repedezni kezd, mosd le langyos vízzel!
Száraz bőrre:
avokádó maszk
A gyümölcsben lévő
értékes zsírsavak nemcsak
belülről táplálnak – hiszen
csökkentik az érelmeszesedés kockázatát –, hanem kívülről is. Pépesíts
egy fél avokádót, adj hozzá egy evőkanál mézet és
egy kis natúr joghurtot!
Extra száraz bőr esetén negyed csészényi extra szűz olívaolaj is célszerű. A nyakadra és a dekoltázsodra is kenheted. 20
perc kell az ideális hatáshoz, utána mosd le!
Zsíros, aknés bőrre:
zöld agyagmaszk
Éppen a legrosszabbkor jelentek meg a vörös
rémségek a pofidon? Egy
üvegtálban keverj össze
két evőkanál zöld anyagport (életmód-szaküzletekben szerezheted be)
némi vízzel.
A sűrű masszához adhatsz egy kis levendulaolajat
az élmény fokozásáért. Tedd

Hány évesnek mutat a szemed?
3 testrész, amely rohamosan öregszik

Az öregedés az élet része, de szerencsére ma már számtalan módszerrel lehet lassítani egy kicsit ezen a folyamaton. Azonban van néhány testrészed, amelyek ezen a
téren különös figyelmet igényelnek, hiszen rajtuk sokkal hamarabb meglátszik az életkorod!
1. Figyelj a nyakadra!
A nyakadon lévő bőr
sokkal vékonyabb és érzékenyebb, mint a tested
többi részén. Sajnos épp
ez az oka annak, hogy elsők között mutatkoznak
meg rajta az öregedés jelei, sok esetben már a húszas éveink alatt is.
Kezdetben csak an�nyit veszel észre a tükörben, hogy vízszintes vonalak jelentek meg, majd
eleinte csak tapintásra, de
később ránézésre is egyre
feltűnőbbé válik a bőröd
megereszkedése.
Ezt rövidesen aztán a
különböző ráncok elmélyülése követi, amelyek
idővel a mellkasodnál is
láthatóak lesznek a nem

megfelelő alvópóz, valamint
a túl meleg zuhanyok miatt.
Ezen a folyamaton úgy lassíthatsz, hogy mostantól extra figyelmet szentelsz a bőrápolásra! Azaz ne csak az
arcodat kend be éjszakai és
nappali krémmel (mindkettő
fontos!), hanem a nyakadat
is. Próbálj meg olyan termékeket venni, amelyek magas
SPF-tartalommal rendelkeznek. Ami pedig a fürdőzést illeti, felejtsd el a forró vizet!
2. A szem a lelked és a korod tükre!
Nem csak a látásodon
érezheted meg az idő múlását,
hiszen a szemed körüli ráncok
is sokat elárulnak a korodról!
Már egészen fiatal korban is
megjelennek az úgynevezett
nevetőráncok. Eleinte csak

halványan körvonalazódnak
a szemed sarkában, azonban
ahogy telnek az évek, egyre
mélyebbé válnak.
Ezek kialakulása teljesen
természetes dolog, megelőzni pedig igazán nem is lehet,
de azért szerencsére tehetsz,
hogy ne legyenek túl mélyek, túl hamar. Szakértők
szerint ebben az esetben is a
megfelelő termékek, azaz a
szemkörnyékápolók használata lesz lényeges. Emellett figyelned kell arra, hogy ha alapozót vagy korrektort használsz, ne húzd meg a bőrödet, mert ez a megereszkedés
folyamatát gyorsíthatja fel.
Heti egy-két arcmasszázs
is sokat segíthet a fiatalos
arcbőr megőrzésében (persze
ezt magadnak is megcsinálhatod a tükör előtt). Beindítja a vérkeringést, ezáltal pedig segít megőrizni a bőr rugalmasságát!
3. Mutasd meg a kezed!
Talán téged sem ér várat-

en változtathatod, hogy milyen sűrűségű masszát szeretnél kapni. Különösen lényeges, hogy kerüld el az
érzékeny részeket, hiszen
a citromlé szembe kerülve
nem túl kellemes!
Ha gondolod, uborkaszeletekkel takarhatod a
szemed, így még teljesebb
hatást érhetsz el. Mindös�sze tíz perc elég belőle, utána langyos vízzel öblítsd le.
Érzékeny bőrre:
sütőtök maszk
Ez az ősz igazi slágere! Két evőkanál sütőtökpürét mixelj fél teáskanál
mézzel és negyed teáskanál
zsíros tejszínnel! Addig keverd őket, amíg sűrű mas�szát nem kapsz, aztán vidd
föl a megtisztított felületre.
Tíz perc múlva paskoló mozdulatokkal és meleg
víz segítségével szabadulj
meg tőle. Az A-vitamin
bomba hatására gyorsul a
sejtek megújulása.
Fakó bőrre:
zabliszt arcmaszk
A zabliszt részecskéinek egyenetlen szélei természetesen és kíméletesen távolítják el az elhalt
hámsejteket. Két evőkanálnyi ízesítetlen változatot keverj össze egy csészényi zsíros tejjel egy kis
edényben, egészen addig,
amíg viszonylag homogén
masszát nem kapsz.
A laktóz fokozza a zabliszt hatását, ezért célszerű tejet, esetleg joghurtot
használni vivőanyagként.
Két evőkanál olívaolajjal
még táplálóbbá teheted a
pakolást, amit akár félórán
át is fent hagyhatsz.
Az arcápolás során kiemelten fontos a higiénia.
Ezért ha megkedveled az
otthon elkészíthető maszkokat, célszerű beruháznod egy műanyag edénykére és egy spatulára, melyeket csak erre használsz,
s mindig gondosan megmosod őket. Így minimálisra csökkentheted az esélyét
annak, hogy a baktériumok
elszaporodjanak rajtuk.
lanul, de a kezek rengeteget
elárulnak a valós életkorodról! Ez a testrészünk öregszik
mind közül a leggyorsabban,
erről pedig a bőrünket érő állandó, külső hatások tehetnek
elsősorban.
A kezeidet ugyanis folyamatosan éri a napsugárzás, könnyebben kiszárad
télen és nyáron is. A gyakori kézmosás, antibakteriális
szerek, valamint a kesztyű nélküli takarítás szintén
„öregebbé” teszik a bőrödet.
Sőt, sokan nem is tudják, de
a műkörmözéshez használt
UV-lámpáktól is ráncosabbá
válhat a kezed hosszú távon.
Ha szeretnél lépni
ezek ellen, a legjobb, ha
beszerzel magadnak egy
öregedésgátló kézkrémet, és
naponta többször is kend be
vele a bőrödet a megelőzés
érdekében. Ne használj állandóan antibakteriális géleket és szappanokat, hiszen
ezek nagy igénybevételt jelentenek a kezednek, és a téli
időben mindig legyen rajtad
kesztyű! A bőröd kiszáradása ellen a kellő folyadékbevitellel is tehetsz, hiszen gyakran azért válik egyik napról a
másikra szárazzá a kezünk.
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Íme a 9 legjobb házi hajpakolás
a különböző hajtípusokra

A fénytelen és töredezett hajjal szinte csodát tehet
egy tápláló hajpakolás. Próbáld ki te is hajszépítő
receptjeinket, amelyek természetesek és pénztárcádat is kímélik!
Zsíros haj ellen
A zsíros hajra az egyik legjobb megoldás az ecetes öblítés. Mosd meg a hajad, majd öblítsd le az alábbi keverékkel: egy liter langyos vízbe, tegyél fél dl ecetet, majd mosd át vele hajadat! Ezután sima vízzel öblítsd ki alaposan!
A csalán is jó szolgálatot tehet a zsíros haj ellen, meggátolhatja a zsírosodást, valamint erősíti és fényessé teszi a hajat. Készíts csalánteát és majd mikor kihűlt, öblítsd le vele hajadat!
Töredezett hajvégek ellen
Ha azt szeretnéd, hogy hajad tapintása lágy és selymes legyen, akkor próbáld ki a tojásos-mézes pakolást,
mely a töredezett hajvégek ellen megoldást jelenthet.
Verd fel a tojást, majd keverd össze egy kanál mézzel!
Hajmosás előtt masszírozd bele a hajvégekbe, és hagyd
hatni 10 percig! Ha elkészültél vele, akkor alaposan mosd
meg hajadat! Az eredmény szinte azonnal látható lesz.
Korpás haj ellen
A korpás haj sokak életét megkeseríti, pedig akár természetes módszerekkel is orvosolhatjuk.
Áztassunk be egy marék mentalevelet forró vízbe,
majd hagyd állni legalább 3 óráig. Miután kellőképp kiázott és kihűlt, szűrd le és hajmosást követően öblítsd le
vele hajadat! Ezt a módszert alkalmazzuk hetente egyszer, de akár minden hajmosásnál is, hiszen a menta
nyugtatja a fejbőrt, frissít, megszünteti a viszketést és
megszabadít a korpáktól.
Hajhullás ellen
A ricinusolaj hajnövekedést serkentő tulajdonsága révén hajhullásra és töredezés ellen is kiváló, és ami a legjobb, hogy gyógyszertárban pár száz forintért beszerezhetjük. Melegítsd fel a ricinusolajat, de ne legyen túl forró, majd kend be vele a hajadat, úgy hogy minden egyes
hajszálra jusson belőle! Ezután tekerd be folpackkal a
tincseidet, melyre tegyél rá egy törölközőt is, és hagyd
hatni másfél óráig! Ha letelt az idő, mosd meg jó alaposan a hajadat!
Hajerősítés
Hajadat néhány egyszerű tipp segítségével kön�nyedén erősebbé és ellenállóbbá teheted. Tegyél samponodba pár csepp levendula illóolajat, melynek hatására hajtöveid megerősödnek, sőt még a hajhullás
is csökken.
A torma citrommal keverve igazán remek hajerősítő. Hámozz meg, majd reszelj le egy kisebb szál tormát, majd keverd össze egy nagyobb citrom levével,
majd dörzsöld bele a hajadba és hagyd hatni 20 percig,
ezután mosd le alaposan samponnal és öblítsd ki!
Ha sűrűn vágatjuk a hajunkat, akkor észrevehetően
erősödnek hajszálaink, hiszen a vágás által jobban levegőhöz jutnak a hajhagymák.
Szőkítés
A hajat a szőkítés roncsolhatja, ezért érdemes természetes anyagokkal világosítani hajkoronánkat, például kamillával vagy citromlével.
Készíts egy jó erős főzetet a kamillateából, majd mikor kissé kihűlt, öblítsük le vele megmosott hajunkat!
Ha rendszeresen használjuk a kamillát öblítésre, akkor
hajszínünk egy-két árnyalattal világosabb lesz.
Facsarj ki egy citromot, a levét öntsd bele 1 liter vízbe, majd a keverékkel öblítsd le megmosott hajadat!
Vörös hajra
Eperpakolással szép fényt adhatsz hajadnak, vörös
hajad csillogó és élettel teli lesz, ezért bátran alkalmazd
az alábbi pakolást!
Pépesíts össze néhány darab epret és keverd össze
annyi almalével vagy áfonyalével, hogy állaga kenhető
legyen! A keveréket oszlasd el a hajadon, majd hagyd
hatni 20 percig, ha letelt az idő jó alaposan most meg
samponnal!
Barna hajra
Ha szeretnéd, hogy barna fürtjeid fényesek legyen,
készítsd el az alábbi hajpakolást, mely ragyogóvá varázsolja hajkoronád.
Válassz külön két tojást, a fehérjéket keverd össze
egy csésze jó erős feketekávéval, majd a keveréket vidd
fel a hajadra és hagyd hatni bő 20 percig! Végül mosd
meg jó alaposan samponnal, majd öblítsd ki hajadat!
Fekete hajra
Ha sötét tincsekkel rendelkezel, és szeretnéd, ha hajad még szebb és csillogóbb lenne, akkor érdemes kipróbálnod az alábbi természetes tippet.
A rozmaring a fekete hajat fényessé varázsolja, emellett a hajnövekedést is elősegíti, így érdemes kipróbálni.
Cseppents néhány cseppet az illóolajából, keverd
össze a samponoddal és mosd meg vele a hajad, majd
öblítsd le alaposan!
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Köszöntjük az egészségügyi dolgozókat!
Minden év június harmadik vasárnapján méltatjuk az egészségügyi dolgozók napját!
E nemes hivatás képviselőinek az elmúlt közel másfél év azért
is jelentett különleges kihívást, mivel a világjárvány miatti megelőző és védekezési intézkedések a megszokott munkarendjüket is alaposan felbolygatta, és ily módon kellett helytállniuk a jó Isten által számukra kijelölt őrhelyükön. És hogy
feladatukat ilyen körülmények között is lelkiismeretesen és sikeresen látták el, azt az a tény is bizonyítja, hogy mostanra
sikerült megfékezni a járvány terjedését.
Szakmai ünnepünk alkalmából nem csak
az alapellátásban dolgozó, de az egészségügy minden ágazatában derekasan helyt álló
egészségügyi dolgozónak kívánok Istentől
megáldott életet, erőt, egészséget, kitartást,
családi békét és nagyon sok boldogságot!
Hegyes Ruszlana, a Beregszászi Alapellátási Központ főorvosa

Alkotótábor 2021

A KÁMME Alapítvány keresztény képzőművészeti
alkotótábort szervez határon túli magyar művészek számára Neszmélyen, 2021. augusztus 21–28. között. Jelentkezni 2021. július 10. éjfélig, a lenti linken található
jelentkezési lapon lehet.
Két év után alkotóművészeti projektünk keretében ismét keresztény képzőművészeti alkotótábort szervezünk
határon túli magyar művészek számára. A 2019-es táborunk nagy sikerrel és értékes művészeti alkotások megszületésével zárult. A cél idén is a résztvevők technikai
tudásának és művészi módszereiknek gyarapítása, művészi látásmódjának fejlesztése, illetve a keresztény értékrend megjelenítése és a nemzeti összetartozás felelősségteljes erősítése.
A táborban való részvételre pályázhat minden 18. életévét betöltött, határon túli magyar festő, grafikus, szobrász és keramikus. A tábor során a résztvevők munkáját Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész, Molnár János festő- és grafikusművész, valamint Józsa Judit Cornelius-díjas kerámiaszobrász segíti.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. július 10. éjfél.
További információ: alkototabor.kamme@gmail.
comvagy+3613280165, +36209993851.

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!

XVIII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már rendelkező, de tudományos fokozattal
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.
A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felületen van lehetőség:
https://forms.gle/a4C6nVTcou16R8L97
A regisztráció során elektronikus formában fel
kell tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely
nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).
A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát
postai úton is várjuk.
Nevezési határidő: 2021. október 4.
(hétfő) 14.00 óráig.
Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-68 (149es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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!

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Nagyon szeret mások
társaságában lenni, és
különösen az Önnél fiatalabbakkal ért szót,
ők ugyanis felélénkítik az Önben levő kalandvágyat és a bátorságot. Ennél fogva soha sincs
hiánya a barátokból, de most a
csillagok állásának köszönhetően sokkal mélyebb és spirituálisabb lesz a kötődése a fiatalok
iránt. Nagyon aktív hét elé néz,
de ne feledjen időt szakítani a
munka mellett a szórakozásra is.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ezen a héten kön�nyedén tud másokkal kommunikálni és
az élete minden területén nagyon jó hatással lesz
ez a bolygóközi mozgás. Kifejezetten a szerelemben és
a munkájában fogja észlelni, hogy a dolgok a legjobb
irányba haladnak. Az, ahogy
másokkal beszélünk, segít
előbbre jutnunk a világban,
továbbá harmóniát és békét
teremt az életünkben.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten teljességgel lenyűgöző lesz
a kisugárzása és mindenkit elkápráztat,
akivel csak találkozik. Az intelligenciája és a bölcsessége nagy hatást tesz másokra. Rengetegen oda lesznek
Önért és a lábai előtt hevernek, de a minőségi párt megtalálni a sok közül csak akkor
tudja, ha készen áll a megállapodásra. Időbe telik, hogy
elköteleződjön.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Ez egy csodálatos hét
arra, hogy harmóniában éljen, ami bizony
nagyon fontos Önnek. Szereti, ha a kapcsolatai a békén,
és a megértésen alapulnak. Ez
nem véletlen, hiszen a természetéből fakad, hogy igyekszik kerülni a konfliktusokat,
ameddig csak lehet. Lehet,
hogy elveszíti az önbizalmát
és kételkedik önmagában, de
hamarosan túljut ezen és felköti a nadrágszárát.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Anyagilag ez egy nagyon jó időszak az
életében, mert most
a pénze a tárcájában marad
és kevesebbet kell költenie a
megszokottnál. Ez egy nagyszerű befektetés, vagy megtakarítás jele is lehet, de előfordulhat, hogy az elkövetkező napokban egy olyan
nagyobb vásárlást tesz, ami
megváltoztatja az életét. Ne
hozzon hirtelen döntéseket a
pénzügyeivel kapcsolatban.

Szűz (8.24.-9.22.)

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a

partne rünk!

Részvétnyilvánítás

Az Oroszi Gimnázium kollektívája őszinte részvété fejezi ki Gáti Mária tanárnőnek édesapja, Bodnár Sándor elhunyta miatt.

Вважати недійсним диплом Бакалавра 12 BD №
613237 виданий ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. від 30. 06.
2009 року на ім’я Вейконь Тімеа Михайлівна.

A munkájában a legjobbat kell hoznia
ezen a héten. A koncentráció és a feladataira való
folyamatos összpontosítás
most valóban elengedhetetlen. Lehet, hogy keményebben kell dolgoznia, de a napjai nagy részében energikus és
ambiciózus lesz. Remek lehetőségei lesznek az elkövetkező időszakban, ha hajlandó
kellő mennyiségű energiát belefektetni a tevékenységeibe.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ez egy nagyon szerencsés időszak, de ne feledje, hogy a legszerencsésebb csak akkor lehet, ha keményen dolgozik a céljaiért. A legtöbbet akkor tudja kihozni ebből a hétből, ha nem csupán a szerencsében, hanem saját magában
is maximálisan megbízik. Az
utazás egyfajta kaland minden levegő jegy számára, akik
ilyenkor csak arra vágynak,
hogy megismerjék a világot.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ha Ön szeret valakit,
akkor azt teljes szívéből szereti, és mélyen
elköteleződik mellette. Ezen a héten azt fogja észrevenni, hogy nagyon aggódik egy szerettéért, különösen,
ha annak az illetőnek egészségügyi problémái vannak.
Egyet fogadjon meg: tanuljon
meg szeretni a másokat anélkül, hogy feladná önmagát. Ez
egy nagyon fontos feladat az
Ön számára és sokszor hibázik.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ezen a héten egy
szerette a segítségét kéri. Önből csak
úgy árad a melegség, pozitivitás és a kedvesség és sokszor mások
merítenek Önből erőt, vagy
olyan tulajdonságait utánozzák le, ami hiányzik belőlük. Nagyszerű, hogy Ön
az erőforrása másoknak, de
engedjen a saját szükségleteinek is, és ne hagyja, hogy
kimerüljön.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A Bak csillagjegyek
lelkében meg van írva,
hogy minden lehetőséget fel akarnak fedezni a jövőjükkel kapcsolatban. Nagyon
fontos Önnek, hogy jó társaság
vegye körül, akikkel közösen
teheti meg ezeket a kalandokat.
Ha azt érzi, hogy az Önök közötti viszony kiállja az idő próbáját, bármit képes megtenni
másokért. Ön az a személy, aki
akár a világot is meg tudja változtatni egyetlen éjszaka alatt.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ön lesz a hét királya,
vagy királynője. Az
élet hatalmas lehetőségeket rejt a számára. Számtalan kaland és boldog pillanat várja, ami annak köszönhető, hogy a bolygók igencsak játékos kedvükben vannak ezen a héten. A szeretet
játssza ebben az időszakban
a fő szerepet, hiszen most
semmiért nem áldozná fel a
boldogságát és a szeretteivel
együtt töltött időt.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ez a hét az újdonságok időszaka. A Halak szülött mindig
éhezik a kalandokra és nagyon gyorsan halad az új dolgok megismerése felé, míg
más csillagjegyeket kön�nyen a porban hagynak ezen
a téren. Ez a fajta újdonság
egy új karrierben, otthonban, vagy kapcsolatban jelenik meg, de lehet, hogy csak
egy kisebb dologban látja
majd a változást.

Egészségvédelem

10 lélekszépítő dolog lefekvés előtt,
amitől jól végződik és indul a napod
A szokásaink rabjai vagyunk, ezért a mindennapos jó szokások fontosabbak, mint
gondolnánk. A haszontalan dolgokra kön�nyű rákapni, de egy hasznos dologra rászokni már erőfeszítést igényel. Azonban
ha kis lépésekkel kezdünk és sikerül implementálnunk, amit elterveztünk, nemcsak
mindennapjaink lesznek tartalmasabbak,
hanem sikerélményünk is lesz.

benne, érdemes naplót vezetned, ahová bekerülhetnek akár
az aznapi gondolataid, akár a jövőbeli terveid.

Kütyü-mentesen

Hajlamosak vagyunk a panaszkodásra és arra, hogy sötétebben lássuk a dolgokat, mint kellene. Ne arra fókuszálj, ami
nincs, hanem minden nap adj hálát azért, amid van: egészség, család, barátok, ágy, amire lehajtod a fejed, tető a fejed
fölött, betevő falat. A világ nagy részének mindez nem adatik meg, ezt nem szabad elfelejteni. A hála rendszeres gyakorlása segít abban is, hogy boldogabbnak érezd magad.

Egy hektikus nap után – mikor végre elül a káosz – fontos, hogy hasznos kis rutinjaink segítségével készülődjünk a lefekvéshez. Az alább tíz apró, de fontos dolog következtében az alvás pihentetőbb, a reggel pedig gördülékenyebb lesz.
Napjainkban gyakorlatilag mindenkinek az az első dol-

Tervezd meg a másnapi teendőket!

Mintha csak a határidőnaplódat néznéd át, fejben menj
végig a másnapi tennivalókon és készülj fel rájuk lélekben,
így könnyebben hajtod majd végre őket. Gondolj arra is,
hogy az életben hova akarsz eljutni, mik a céljaid és hol tartasz az odavezető úton, így könnyebben megvalósul majd.

A gondolatok vizualizálása

Ha az előbb említett célokat, álmokat leírod, nagyobb
eséllyel fogod tudni megvalósítani őket. Nem kell szó szerint naplót vezetned, de jót tesz, ha papírra veted, hogy aznap milyen pozitív dolgok történtek veled és hogy miket
szeretnél elérni.

Hála
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Éjjelente gyakran zsibbadnak a végtagjaid? 5+1 dolog, ami ezt okozhatja
Te is fel szoktál ébredni az éjszaka közepén arra, hogy a karod teljesen elzsibbadt? Vagy épp a lábadban érzed a kis tűszúrásokat? Ezt szakértők paresztéziaként
is emlegetik, de vajon van okod aggódni
miatta? Most eláruljuk!
Az alvási pózod okozhatja leggyakrabban
Az esetek jelentős többségében a zsibbadó végtagokról az alvópózod tehet. Ha a hasadon fekszel, és a karod alád szorul, hiába érzed kényelmesnek a pózt, nagyon gyorsan beindul a zsibbadás folyamata. Ilyenkor
túl erős nyomás helyezkedik az idegekre és az erekre,
ami miatt nem jut elég vér a karodba, és az szép lassan
érzéketlenné válik.
Hasonló a helyzet akkor is, ha a fejed felé rakod a
kezeidet, és úgy alszol el. Ilyenkor a vér nem tud megfelelően áramolni, és ezért rövid időn belül arra ébredsz,
hogy teljesen elzsibbadt valamelyik végtagod.

Idegbecsípődés is állhat a háttérben

Az ulnáris ideg a vállad és a könyököd között helyezkedik el. Ez a felelős azért, hogy képes vagy érzékelni a
kezeiddel azt, hogy ha hozzáérsz valamihez, vagy téged
érintenek meg. Ha hirtelen csuklófájdalmakat tapasztalsz,

Az olvasás nyugalma

Mielőtt lehunyod a szemed, olvass valamit minden este!
Ez egy nagyon hasznos és fontos szokás, hiszen – mivel
minden könyv egy új világba repít – nemcsak a fantáziád
indítja be, hanem a negatív gondolataidat is elfeledteti. Ha
fáradt vagy, az is elég, ha csak egy fél oldalt olvasol el, de
minden estéd egy könyvvel zárd le.
ga reggel, hogy a telefonjáért nyúl, este pedig az utolsó mozdulatunk az, hogy letesszük a telefont vagy tabletet, illetve
bezárjuk a laptopot. Ez azért nem jó, mert a képernyők kék
fénye ártalmas, a hírek, üzenetek, állandó impulzusok pedig felkavarják gondolatainkat és így nehezebben alszunk
el. Lefekvés előtt két, de legalább egy órával már semmiféle kütyü ne legyen a kezedben.

Ápold a tested!

Egy forró zuhany vagy kellemes fürdő nemcsak azért
szükséges, mert lemossuk a napközben ránkrakódott koszt,
hanem mert ellazít minket, ami jól jön, mielőtt ágyba bújunk. Add meg a módját és használj fürdősót vagy illatos
olajokat! Az arcápoló rutinod se hanyagold el!

Gondold át az aznap történteket!

Ha nem a küyüt nyomkodjuk, van időnk egy kicsit reflektálni. Idézd fel a nap eseményeit: mi az, ami nem sikerült, mi az, ami igen és a jövőben mit tehetsz annak érdekében, hogy jobban menjenek a dolgok. Ha örömödet leled

Meditálás

Sok ember azt hiszi, a meditáció nem neki való, pedig
azzal, hogy kicsit befelé fordulunk és spirituálisan „kinyújtózunk”, már kijelenthetjük, hogy meditálunk. Nyugtasd meg az elméd és élvezd a nyugodt pillanatot egy meditációs gyakorlat segítségével!

Ima és a szeretet érzése

Nem mindenki vallásos, de mindenkinek vannak az
életében olyanok, akiket szeret és törődik sorsukkal, illetve mindenki azt szeretné, hogy ő maga jobb ember, a világ pedig jobb hely legyen. Lefekvés előtt idézd fel ezeket
a pozitív gondolatokat.

Az ideális környezet a pihenéshez

Minden elektronikai cikket kapcsolj ki vagy még jobb,
ha kiviszed a szobából. Legyen sötét, viselj kényelmes alvóruhát, a szoba ne legyen túl meleg és a hajad ne legyen
szorosan összefogva. Gyakorold a hasznos kis szokásokat
minden nap, ne erőlködve, hanem könnyedén juss el addig,
hogy mindegyik zsigerből jön és az álmod nyugodtabb lesz.

Vigyázz a chia maggal! 3 érv, hogy
mégsem annyira szupermag
A chia mag napjaink egyik népszerű reformélelmiszere. Az azték zsálya néven
is ismert chiát már a Kolumbusz előtti
időkben is termesztették, és a kukoricával
egyenértékű növényként tartották számon.
A chia mag egészségre gyakorolt jótékony
hatása magas rost- és fehérjetartalmának, valamint a benne található omega-3
és omega-6 zsírsavaknak köszönhető. A
jóból is megárt a sok elve azonban e táplálék esetében is érvényes. A következőkben megmutatjuk, miért érdemes óvatosan
bánni ezzel a szuperélelmiszerrel.
Hasgörcsök és fontos tápanyagok kiürülése

A chia mag előnye, a rendkívül magas rosttartalma, egyben sajnos hátránya is: túlzásba vitt fogyasztása emésztőrendszeri problémákhoz vezethet. A túl sok
rost fogyasztása megterheli a szervezetet, ami alhasi, valamint szélgörcsök, illetve hasmenés formájában nyilvánul meg.
A nagy mennyiségű laza széklettel pedig olyan fontos
tápanyagok is kiürülnek a szervezetből, mint például a kal-

cium vagy a vas. A túlzásba vitt rostfogyasztás nemcsak
az ásványi anyagok, de a zsírok felszívódására is hatással lehet, ezért napi 15 grammnál több chia mag fogyasztása ellenjavallt.

Allergia

A chia mag gyakran keresztallergiás reakciókat válthat ki a szezámmagra, illetve a mustárra érzékenyeknél. Keresztallergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezet a különböző eredetű összetevőket egyformaként
azonosítja.
Tehát azoknál, akik allergiásak a mustárra vagy a szezámmagra, a szervezet a chia magot e két élelmiszerrel
megegyező allergénként ismeri fel, melynek következtében ugyanazok a panaszok lépnek fel, mint amiket a már
kimutatott allergének okoznak.

Komoly a fulladásveszély

A chia mag, szélsőséges esetekben, akár fulladást is
okozhat. Folyadékkal keverve ugyanis rövid idő alatt zselészerűvé válik, és térfogatának huszonhétszeresére képes
duzzadni. Különösen veszélyes állapotot idézhet elő ezzel azoknál, akik valamilyen nyelési nehézségekkel küszködnek. Szigorúan tilos tehát csak úgy bekapni egy evőkanál chia magot, ugyanis nagy esély van rá, hogy az így
elfogyasztott magok még azelőtt megdagadnak, mielőtt a
gyomorba érnének.

nem tudod elég erősen ökölbe szorítani a kezed, és (nem
csak éjjelente) zsibbadást érzel, úgy könnyen lehet, hogy
ez az ideg csípődött be nálad. A probléma általában magától megszűnik, és nem igényel kezelést, de ha már napok óta tart, érdemes beszélned az orvosoddal.

Túl kevés a B12-vitamin

A B12-vitamin, ami húsokban, halakban és tejtermékekben található meg, segít a sejtjeidnek és idegeidnek,
hogy egészségesek maradjanak. Ha ebből viszont nincs
elég a testedben, számos egészségügyi problémát tapasztalhatsz magadon, amelyek közül az egyik az idegrendszerre fejti ki negatív hatásait. Az izomrángás csak egy
a sok tünet közül, hiszen gyakran akár zsibbadó érzést
is okozhat, ami éjszaka is jelentkezhet.

Rengeteget stresszelsz

Tudtad, hogy a stressz képes még ilyen tüneteket
is okozni? Amikor ideges vagy valamiért, a tested védelmező funkciói azonnal bekapcsolnak, és belekezd a
stresszhormonok termelésébe. Ennek hatására a vér is
azon testrészeidbe áramlik, amelyek a legfontosabbak,
amikor a túlélésért küzd valaki.
Ez hasznos dolog, azonban egyúttal azt is érezheted,
hogy más testrészeid zsibbadni kezdenek (vagy akár tűszúráshoz hasonló fájdalmat tapasztalhatsz), elvégre kevesebb vér jut hozzájuk.

Betegségekre is utalhat

A krónikus paresztézia időnként olyan komolyabb
egészségügyi problémára utal, ami átfogóbb kivizsgálást igényel. Számos olyan betegség van, ami a test idegrendszerét érinti (például Parkinson-kór), így ha a zsibbadó érzés mellett izomgyengeséget is tapasztalsz, ráadásul elég gyakran, érdemes beszélned a házi orvosoddal!

Túl szoros a fehérneműd

Ha a combjaid, lábaid zsibbadnak sokat, érdemes közelebbről is szemügyre venni a fehérneműdet, vagy akár
a pizsama nadrágodat! Sok esetben ugyanis a túl szoros ruhadarabok gátolják meg a megfelelő vérkeringést,
ami lehet, hogy nem teljes zsibbadást, de érzéketlenséget, vagy akár apró tűszúrásokhoz hasonló érzést okoz.
Ezen minél előbb változtatni kell, mert nagyon káros a
végtagjaidra a túl szoros ruha!
Hosszú távon az egyik legfontosabb dolog, hogy tegyél a kiváltó probléma ellen, ami az esetek többségében
ugyebár a nem megfelelő alvópóz. Legtöbbször akkor jelentkeznek ezek a tünetek, ha az oldaladon fekszel, így
érdemes lehet fokozottan figyelni, hogy a hátadon feküdj!
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INGYENES SZÁLLÁSSAL!
Munkalehetőség Dunakeszin (Budapest mellett)

DEMOKRATIKUS JEMEN
FŐVÁROSA
AMERÍCIUM ÉS
FLUOR

APRÓ

NITROGÉN

SIETVE,
FELÜLETESEN

Elsősorban férfi munkatársakat
keresünk (párokat is szívesen várunk)
betanított munkára
állandó éjszakai műszakba!

USATAGÁLLAM,
SZÉKHELYE
COLUMBUS
ÉJFÉL !

… HAFUN-FOK AFRIKA
LEGKELETIBB
PONTJA
ZABSZEM !

Kereseti lehetőség:
nettó 250 000 Ft
+ Cafetéria: nettó 70 000 Ft
Heti 5 napos munkarend, éjszakai műszak!
Jelentkezni lehet a +3670/613-5498-as
telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között!
Később megbeszélt időpontban
személyes tájékoztatás előre egyeztetett
helyszínen!

A
Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
A vendéglő vezetője a gyér forgalmat látva így sóhajt fel:
– Vagy jobb sört leszünk kénytelenek mérni, …

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ÁB, IT,
NA, NÁ, OE, ÓK, RA, SL,
UD, VÉ.
Hárombetűsek: AHA,
ALI, CÁR, DAN, DOC,
FAR, ILZ, KAG, LEG, LEP,
MÓR, NOA, RIA, SOK.
Négybetűsek: GITT,
KELL, KLIP, KNER, NÉPI,
OCSÚ, ODIN, OMÁN,
PELE, RIGA, ROPÓ,
SÓZÓ, SZAK, TEKA,
TEVE, VAGY.
Ötbetűsek: CSAPÓ, EPEDA, GÓLEM, INTER, LEVIS,

PUZÓN, RONIN, SOLAC,
SZEBB, TERKA, URIAL.
Hatbetűsek: ALUMAN,
Á T A D AT , E K E VA S ,
KANSAS, ODAKAP, ÓRALAP, REVANS, TANÁRI.
Hétbetűsek: ATOMÓRA, BAKDARU, ÉDESAPA, ÉLEZETT, FOLKLÓR, ODAKINT, ODAOSON, TERRIER.
Nyolcbetűsek: CSALÓDIK, GÁZLÓLÁB, ITT RAGAD, KIEMELÉS, SONKAPÁC, UNOKAHÚG.
Kilencbetűsek: BUDAPESTI, CSAPOSNŐT, HATODIKOS.
Tízbetűsek: ÁLLATEPOSZ, CÉLINE DION,
FELVENNÜNK.
Tizenegy betűsek:
ANDRE AGASSI, HÁROMUNOKÁS, LOVAGI TORNA, SZENT MIKLÓS.

2021. 23. szám meg
fejtése: Hogy állan-

dóan boldog lehess,
folyton változnod
kell.

Plusz egy vicc: – Az

ötödik általános.
kocka

Gyöngyös túrós kocka
(a legkrémesebb)
Tészta: 18 dkg finomliszt, 1 kiskanál sütőpor, 10 dkg margarin, 5 dkg porcukor, 1 egész tojás;
Töltelék: 0,5 kg túró, 4 tojás sárgája, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás pudingpor (nem kell megfőzni), fél citrom leve, 0,
5 liter tej;
Hab: 4 tojás fehérje, 10 dkg porcukor.
Elkészítése: A tészta hozzávalóiból gyors mozdulatokkal lágy
tésztát gyúrunk, amit 30 percre hűtőbe helyezünk. Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A túrót villával összetörjük, elkeverjük benne a tojások sárgáját, cukrot, pudingport, citrom levét, majd a tejjel simára keverjük. A töltelék folyós lesz, de sütés közben a puding tökéletesen megköti a tejet. A tésztát vajazott, lisztezett, 38x22 cm-es
tepsibe helyezzük és egyenletesen belenyomkodjuk. A tölteléket
ráöntjük a tésztára és előmelegített sütőben, 180 °C-on, 20 percig
sütjük, majd 150-160 °C-on, további 25 percig.
Ekkor a 4 fehérjéből és 10 dkg porcukorból vert kemény habot rásimítjuk, majd további 10 percig sütjük. Amikor a süti kezd
kihűlni, megjelennek az aranyló cseppecskék a tetején. Teljes kihűlés után (1-2óra), hűtőben tároljuk.

Munkatársat keresünk több éve
cégünknél dolgozó kárpátaljai
létszámunk bővítéséhez
magyarországi munkahelyre

azonnali kezdéssel a következő pozíciókba:

Brigádvezető, zsaluzó-ács,
betanított zsaluzó munkás
Amit nyújtunk:
• stabil háttér
• prémiumrendszer, juttatások
• folyamatos munkalehetőség egész évben
• a legjobb védőfelszereléseket és
szerszámokat biztosítjuk
• az útiköltséget térítjük
Bérezés: nettó 1800-2500 forintos órabér
gyakorlattól és teljesítménytől függően
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• önálló munkavégzés
• józan életmód
• csapatszellem
Egyéb információ:
• térítésmentes szállást tudunk biztosítani
Munkaidő:
• egyműszakos munkarend (9-10 óra)
Magyar útlevél szükséges!
Jelentkezés:
+3630/231-0459-es telefonszámon vagy az
iroda@acs-bau.hu e-mail címen.

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

