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Honfoglaló őseink
emlékezete

Diplomaátadó ünnepség a Rákóczi Főiskolán

A

kárpátaljai magyarok büszkék lehetnek arra, hogy bő negyedszázaddal ezelőtt
kezdeményezték: hiteles helyszínen és méltó módon emlékezzenek
meg a honfoglaló ősökről. Mert nem kétséges, hogy a honfoglalás
a Kárpáthazában 1100
esztendeje megtelepedett

magyarság legnagyobb
és egyben legsikeresebb
vállalkozása, hangzott el
azon az ünnepségen, melyet a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban
tartottak. Úgy tudjuk,
hogy szerte a Kárpát-medencében nincs még egy
ilyen jellegű esemény.
Folytatás a 4. oldalon

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.

A

Beregszászon immáron több mint
negyedszázada sikeresen működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola hagyományosan az intézmén�nyel szembeni református templomban tartja

tanévzáró és diplomaátadó
ünnepségét, hogy a végzősök ne csupán lezárjanak
egy korszakot, hanem Isten áldásával induljanak el
egy új, remélhetőleg sikerekkel, örömökkel teli úton,
amelyen persze kihívásokkal, akadályokkal is meg

kell majd küzdeniük. Erre
a tanintézmény falai között
megfelelő munícióval töltekezhettek fel, a tudás mellett gerincességből, kitartásból is leckét kaptak. Nem
véletlenül utaltak a felszólalók közül ketten is Zrínyi
Ilona búcsúlevelében fiá-

Vásár Beregszászban

Koncertek, gasztronómia, vásárfia

hoz, II. Rákóczi Ferenchez intézett intelmére:
„A világon semmi sem
dicséretesebb, mint a jó
név és a tisztességes hír;
az soha nem szűnik meg,
örökkön megmarad.
Folytatás a 3. oldalon

A

z utóbbi évtizedekben szerte Ukrajnában az a kép alakult ki
rólunk, hogy Kárpátalja a különböző fesztiválok, népünnepélyek földje, ahová a természeti táj
szépsége, az épített örökség kiemelkedő alkotásai, gyógyvizeink és tájjellegű boraink évente
turisták tízezreit vonzzák. A járványhelyzet
miatt bő egy esztendeje ennek az ideális állapotnak végeszakadt, ám
most – remélhetőleg már
véglegesen – visszakaphatjuk régi énünket, életritmusunkat, hangzott el
a Beregszászi vásár elnevezésű rendezvény megnyitóján.
Immár régi hagyomány, hogy ilyenkor a
legsikeresebb termékeiket kínálják a kézműves
mesterségek képviselői.
Folytatás az 5. oldalon
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Híreink

Beregszász neves szülöttére emlékeztek a rózsahölgyek

Örökbefogadó és örökbefogadott egymásra találása

A nyolc évvel ezelőtt alakult
Kárpátaljai Rózsahölgyek
Társasága évente emléktáblával jelzett rózsatővel tiszteleg Beregszász egy-egy neves
hölgyszülöttje előtt. A Budapest parkban június 24-én ezúttal a gyermekirodalom elismert alakjának, Osvát Erzsébetnek állítottak emléket halálának 30. évfordulóján (született Beregszászon 1913. március 21-én, meghalt Budapesten 1991. április 20-án).
A megjelenteket – köztük

„kárpátaljai magyarság fővárosa”
történelmének, kultúrájának, oktatásának, sportéletének stb. alakításában. A diplomata méltatta
Osvát Erzsébet munkásságát is,
aki versei által a gyermeklelkek
formálója.
A továbbiakban Mónus Dóra,
a Rákóczi Főiskola oktatója idézte fel Osvát Erzsébet emlékét és
méltatta életútját. Előadását két
Osvát-vers tolmácsolásával is
színesítette.
A rózsahölgyek mindegyik
rózsatő- és emléktábla-avatóra

Szilágyi Mátyást, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának főkonzulját, Vincze Istvánt, a Beregszászi kistérség alpolgármesterét, Békésyné dr. Lukács Angéla és Csizmadia Alexandra konzulokat, rózsahölgyeket – Horváth Gabriella rózsahölgy üdvözölte. Aki elmondta: a szervezet fontosnak tartja, hogy megemlékezzen Beregszász és a vidék ismert és elismert nőalakjairól, ezért minden évben elültetnek egy rózsatövet és emléktáblát avatnak ezen hölgyeknek.
Mező Dianna, a társaság elnöke annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ezek az
„élő és virágzó emlékek” meg-

meghívják az érintett személy
hozzátartozóit is. Mint Horváth
Gabriella beszámolt róla, ezúttal sikerült felvenni a kapcsolatot a költőnő Magyarországon
élő unokájával, a családi hagyaték őrzőjével, ám Sándor Tamás
sajnos személyesen nem tudott
Beregszászba utazni, viszont levélben elküldte gondolatait, melyeket Mező Dianna tolmácsolt.
„Osvát Erzsébet személyében
nem csak a verseire gondolunk,
hanem egy már letűnt, széttöredezett békebeli világra, amelyben első gyermekkori élményeit
átélte. Beregszászi dadájától tanulta a népi énekeket, dalokat,
még a monarchia idején. Fia-

erősítik az erre sétálókat is abban, hogy csak az hal meg, akit
elfelejtenek. Osvát Erzsébetre viszont nem csak ez a rózsatő emlékeztet majd, de az a
sok-sok vers is, amelyeket gyermekeinknek, unokáinknak olvasunk, mondta.
Szilágyi Mátyás elismeréssel
szólt a Kárpátaljai Rózsahölgyek
Társaságának tevékenységéről,
arról, hogy itt, Rákóczi Ferenc
nemrég felállított lovasszobra
szomszédságában olyan személyiségeknek állítanak emléket,
akik jelentős szerepet játszottak a

tal, kezdő tanítóként Bótrágyon,
Csetfalván dolgozott, majd Budapestről tartotta a kapcsolatot
a határon túli író-olvasó találkozók alkalmával a gyerekekkel.
Verseit a kisiskolások örömmel
és könnyen tanulták és szavalják
ma is… Amíg a gyerekek éneklik és szavalják verseit, Osvát Erzsébet szívükben tovább él” – fogalmazott az unoka.
Az emléktáblát Szilágyi Mátyás és Vincze István leplezte le,
közben Pirigyi Gergely tárogatójátékában gyönyörköhettünk.

Viktória háromévesen került
gyermekotthonba. Szülőanyjának csak a hátára emlékszik,
mert – amint arról beszélgetésünk alatt mesélt – ő mindig ment. Elment… Otthagyva őt és testvéreit, akikkel sokszor a szomszédban leltek éjszakai menedékre… Háromévesen
már egy gyermekotthonban találta magát. Ahol először csak
azt érzékelte, hogy jó a gyerekekkel lenni… De az anya hiányzott. „Mindig egy asszonyért imádkoztam, akit anyának szólíthatok” – emlékszik
vissza. S egy napon belépett
az internátus kapuján az a házaspár, akik őt választották, akiknek ő lett a legdrágább kincsük: a gyermekük… És igazi anyára lelt.
– Hogyan emlékeznek
az első találkozásra?
– Hosszú út, sok-sok átimádkozott év vezetett oda,
míg férjemmel az örökbefogadás mellett döntöttünk – mondja az anyuka,
Szarka Irénke. – Már súroltam a nyugdíjkorhatárt,
54 éves voltam, mire Isten felkészített arra, hogy
szívben is születhet gyermekem. És hálás vagyok,
hogy meghallottam ezt az
elhívást, s hogy a Sámuel
Alapítvány segítségével rátaláltam a gyermekemre, s hogy
ma már boldog nagymamaként
élhetem e földi életem.
– Örökbefogadó szüleimmel
való találkozásunk előtt nem
tudtam, hogy ők már korábban a
fényképek alapján engem választottak, de amikor az első engedélyezett találkozáskor megláttam
őket, szeretet és béke költözött a
szívembe. Tudtam, éreztem, hogy
hozzájuk tartozom. S azóta is hálás vagyok, hogy gyermekükké
fogadtak – vallja Viktória, akit a
Sámuel Alapítvány huszadik évfordulója apropóján indított gyermekmentő kampány arcaként sokan megismerhettek.
– Hány éves volt akkor?
– Kilenc. Emlékszem, amikor az igazgató hivatott, és
mondta, hogy Marina – mert akkor így hívtak –, egy házaspár
szeretne örökbe fogadni, nem
kértem gondolkodási időt, azonnal igent mondtam, hisz hos�szú évek óta ezért imádkoztam.
És igazi otthont, szerető szülőket kaptam.
– Aztán apát elveszítették…
– Sajnos ő egy idő után elhagyott bennünket, s aztán meg is
halt. Ami nagyon megrázott. Mert
ő nagyon szeretett engem. Mindig
szeretettel emlékszem rá. Munkából hazajövet soha nem jött üres
kézzel, csokit, fagyit hozott nekem. Korábban meghalt a vérszerinti anyám, az nem fájt ennyire. Neki az arcára egyébként nem
is emlékeztem, mert ő soha nem
foglalkozott velem. A kislányom
most kisebb, mint akkor én voltam, de ő megismer, fut elibem.
Én meg csak a hátára emlékszem,
amint az ablakból néztem, hogy
megint elmegy…
– Vannak testvérei?
– Igen, ők is gyermekotthonba
kerültek. A nővéremmel nagyon
jó a kapcsolatom, ő most 34 éves,
van családja. A bátyám (28 éves)

Rózsatövet és emléktáblát
kapott Osvát Erzsébet

Kovács Erzsébet

„Egy asszonyért imádkoztam,
akit anyának szólíthatok”
már problémás eset, ő az anyánk
vérét örökölte. Pedig a szüleim őt
is szerették volna örökbe fogadni.
Gyakran el is hozták ide a gyermekotthonból, de ő inkább a barátokat,
a szabados életet választotta.
– Viktóriának hogy sikerült beilleszkedni itt az új közösségbe?
– Könnyen, mert szüleim nagyon szerettek. Anyukám rengeteget foglalkozott velem. Az iskolában sem voltak komolyabb gondok. Előbb itt tanultam Kígyóson, hogy megtanuljak magyarul.
De látták a szüleim, hogy nehezen
megy így a tanulás, aztán a beregi iskolában jártam ukrán osztályba. Végtelenül hálás vagyok, hogy

végül a Beregszászi 1. sz. Középiskolába írtattak be. Ott nagyszerű közösségben találtam magam.
Érettségi után felvételt nyertem
a főiskolára is, de azt nem fejeztem be. Munkalehetőség akadt a
Beregkábelben, s azt választottam.
És nem bántam meg. Ott ismertem
meg a férjemet, akiben igazi lelki társra találtam. Aztán dadának
hívtak a helyi óvodába. Örömmel
mondtam igent, mert nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Ma
már tudom, hogy ez a küldetésem:
gyerekek között kell lennem.
– És már a sajátját is nevelheti…
– Sokat imádkoztam azért is,
hogy legyen majd saját családom.
És hálás vagyok, hogy az Úr meghallgatott, egy végtelenül szerény,
jólelkű, alázatos istenfélő férjet
adott mellém. Akinek van ideje
meghallgatni, aki mindenben mellettem áll. Egyébként nagycsaládot szeretnénk, ezért imádkozunk.
De Istenre bízzuk, ahogy ő akarja.
Hiszem, majd ő kimunkálja. Hálás
vagyok azért is, hogy anyukám és
Mirjám annyira szeretik egymást.
Egyébként anyukám bent volt velem a szülőszobán is, így ő is részese lett annak a csodának, amit egy
gyermek világrajötte jelent. A kislányom nagyon ragaszkodik a nagymamájához, és ez engem is végtelenül boldoggá tesz. Adhattam én is
anyának valamit. Életem végéig hálás leszek azért, hogy ő, ők engem
választottak és szerető családban
nőhettem fel. Tőle tanultam meg
mindent. Amikor kikerültem az intézetből, én a lisztet sem ismertem,
nem tudtam, hogy készül a kenyér,
az étel. Anyukám mindenre megtanított. Dolgozni is. Sokat kertészkedtünk. Miután apukám elment,
hosszú ideig így tartottuk fenn magunkat: termeltünk, piacoltunk. Én
ezt is nagyon szerettem. Meg a kis
vállalkozásunkat is, amikor tűpárnákat készítettünk, vagy fonálgöm-

böket „gyártottunk” esküvők, ünnepségek helyszíneinek dekorálására. Megtanultam értékelni a
munkát. És ma sem is tudok tétlenkedni.
– Aktívan részt vesz a Sámuel Alapítvány mostani gyermekmentő kampányában is.
– Én sokat köszönhetek az
alapítványnak, hisz ők segítettek anyukáméknak abban, hogy
örökbe fogadhassanak. Géza bácsi (Sipos Géza, az alapítvány
elnöke, a szerk.) kísért az oltárhoz is, amiért szintén hálás vagyok. És mindig segítettek nekünk, mindig ott voltak mellettünk, amikor szükségünk volt
rá. Emlékszem, egyszer nagyon
vágytam egy dzsekire, de anyukám végtelen szeretettel és sajnálattal megmagyarázta, hogy
ezt most nem engedhetjük meg
magunknak. Ám az Úr kirendelte. Nemsokára az alapítványtól érdeklődtek, hogy mire lenne
szükségünk, és hogy a gyerekek
rajzolják le, mit szeretnének ka-

rácsonyra. Egyébként ünnepekre
mindig kaptunk tőlük ajándékot.
És én akkor egy virágos dzsekit
rajzoltam le. És megkaptam. Még
mindig őrzöm. De most már oda
fogom ajándékozni egy gyereknek, akinek hiszem, szintén örömet fogok vele szerezni… Szóval
én most azzal, hogy részt veszek
a kampányban, abból a gondoskodó szeretetből szeretnék vis�szaadni valamit, amit én kaptam.
Szeretném felhívni a potenciális
szülők figyelmét arra, hogy családtípusú gyermekotthon nevelőszülőiként, vagy befogadó, örökbefogadó szülőként gyermekéleteket menthetnek, olyan gyermekeknek adhatnak esélyt arra,
hogy teljes életet éljenek, akik az
állami intézményekben elkallódnának. Gondoljanak arra, hogy
valahol, valamelyik kórház rácsos ágyában, vagy internátusban, gyermekotthonban valaki
arra vár, hogy szeressék őket. És
ezek a gyerekek nagyon tudnak
szeretni. Bennem még mindig
az van, hogy hogy tudnám anyának megköszönni, hogy elhozott
az intézetből, hogy lányának fogadott. A kertből az első virágot
mindegyik bokorról anyának hozom be. Ő is virágot hozott nekem, amikor először meglátogatott. És azt soha nem felejtem
el… A kampányban szeretném
felhívni a figyelmet, hogy szeretetre teremtett mindannyiunkat
az Úr, hogy szeressünk és szeretve legyünk. S a család az a hely,
ahol ezt megtanulhatjuk, megtapasztalhatjuk, átélhetjük. Ám
vannak gyermekek, akiknek ez
nem adatott meg. Én a hitbe és a
reménybe kapaszkodtam, imádkoztam, és nem maradtam magamra, mert volt egy házaspár,
aki szeretni akart…
Kedves Olvasó, te is lehetsz
az, aki szeretetet adsz!

Marton Erzsébet
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Közösség
Diplomaátadó ünnepség a Rákóczi Főiskolán

„Aki másokat tisztel,
önmagát tiszteli”

Elejét lásd az 1. oldalon
A javakat elveszteni semmit
sem jelent, de aki becsületét
veszti el, mindent elveszít…
Tiszteld az embereket, érintkezz szívesen az idegenekkel,
tudd, hogy téged figyelnek és
szeretnek idegen földön is,
mert aki másokat tisztel, önmagát tiszteli”.
Minden egyes alkalommal lélekemelő a Rákóczi-korabeli ruhákban, történelmi zászlókkal bevonuló fiatalok látványa. S his�szük, hogy ez számukra sem formaság, hogy az intézmény névadójának példája identitásukat, a
szülőföldjükhöz, a nemzetükhöz
való ragaszkodásukat erősíti.
Az ünnepség a házigazda,
Taracközi Ferenc vezető lelkész
igei köszöntésével vette kezdetét, majd Molnár Andrea titkár
üdvözölte a vendégeket.
Csernicskó István rektor évértékelő beszámolójában elmondta, hogy bár a főiskola nem
állami, hanem alapítványi intézmény, szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, így az
országon belüli a felsőoktatás
szintjén minden szakindítást és
akkreditációt az oktatási tárca, illetve Ukrajna Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nemzeti Ügynöksége végzi. A rektor örömmel

számolt be arról, hogy a főiskolán
az alapképzés szintjén 12, a mesterképzés szintjén pedig 7 képzési
program működött az elmúlt tanévben, és valamennyi rendelkezik
ukrajnai akkreditációval. Az Ukrajnában akkreditált képzések mellett
a főiskola képzési helyként is működik 6 magyarországi felsőoktatási intézmény összesen 13 képzése
számára, amelyeken ebben a tanévben 293 fő tanult. A tanintézmény
különböző szintű és jellegű képzésein a 2020/2021-es tanévben több
mint hatezren tanultak. A mostani
végzősöknek tanulmányaik során is
számtalan nehézséggel kellett megküzdeni, de „a mai nap bizonyíték
arra, hogy jól választottak, jól döntöttek, és a döntés sikerhez vezetett.
A sikerhez pedig szükség van elszántságra, tudásra, szerencsére és
persze sok-sok munkára” – fogalmazott Csernicskó István.
Hídfőállásnak nevezte a külhoni magyar felsőfokú képzést Hankó
Balázs, Magyarország Innovációs
és Technológiai Minisztériumának
felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, aki ebben példaértékűnek tartja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folyó
munkát. Az államtitkárhelyettes hitet tett amellett, hogy a felsőoktatási
intézményekben végzetteknek szilárd értékrenddel, nemzetük iránti
elkötelezettséggel és olyan tudással
kell rendelkezniük, amelyek a min-

Választmányi ülést tartott a KMKSZ

Elveinket feladni nem kívánjuk…

Az idei évben immáron másodszor tartott megyei választmányi
ülést a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), amelynek ezúttal is a Jánosiban lévő Helikon hotel adott otthont. A kárpátaljai magyarság helyzetével foglalkozó fórum munkájában
online formában vett részt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke,
valamint Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő. A 96 választmányi tagból 85-en voltak jelen az eseményen.

Elnöki beszámolójában
Brenzovics László emlékeztetett arra, hogy az éppen 30 éve,
függetlenségét 1991-ben elnyerő Ukrajna egykoron széles jogokat ígért a területén élő nemzeti kisebbségeknek, így a kárpátaljai magyaroknak. Az idő elteltével azonban ezek az ígéretek
nem csak hogy nem valósultak
meg, de fokozatosan elapadtak, és
mára ott tartunk, hogy a kezdetekhez képest gyökeresen megváltozott Ukrajna kisebbségpolitikája.
Minden nehézség és az érdekvédelmi szervezet irányába
az állam részéről gyakorolt nyomás ellenére a KMKSZ azonban
működik és megteszi azt, amit jelen helyzetben tehet a helyi magyarságért, miközben az elveit
továbbra sem adja fel.
Brenzovics László ezek között említette meg, hogy Barta
József alelnök személyében a
KMKSZ részt vesz a kisebbségekről szóló törvény kidolgozásában, amelyhez mostanra más,
Ukrajna területén élő kisebbségi szervezetek is csatlakoztak, illetve hivatalos levélben fordultak
Volodimir Zelenszkij államelnökhöz az őshonos törvényt illetően.
Elhangzott az is, hogy Magyarország Külgazdasági és
Külügyminisztériuma tárgyalásokat folytat az Ukrán Oktatási

Minisztériummal a kárpátaljai magyarság oktatási törvényének ügyében, amelyen azonban nem vehetnek részt azok a főszereplők, akik a
helyi magyarság oktatási jogalapjait megnyugtató módon képviselnék.
Elnöki beszámolója végén
Brenzovics László köszönetet mondott Magyarország kormányának
azért a felajánlásért, hogy lehetővé
tették a határokon kívül élők, így a
kárpátaljai magyarok számára is a
koronavírus elleni oltakozást, ami
különösen annak tükrében számít
nagy segítségnek számunkra, hogy
Ukrajna továbbra sem képes megnyugtatóan megszervezni és lebonyolítani a területén élő lakosság
beoltását.
A KMKSZ elnöke biztatónak
nevezte annak a nyilatkozatnak az
elfogadását, amelyben Zelenszkij
elnöktől kérik a KMKSZ alapítványai ellen alaptalanul indított eljárások befejezését, és amelyhez a
megyei tanács képviselői is nagy
számban csatlakoztak.
Barta József, a KMKSZ alelnöke, a megyei tanács képviselője
beszámolójában kitért arra, hogy
a legfőbb megyei döntéshozó testületben korábban biztos többségnek számító 37 főt számláló koalíció felbomlani látszik, és ezt érzékelve Kijev kezdeményezte a mostanáig ellenzéki szerepben lévő
KMKSZ-frakcióval történő tár-

dennapokban előreviszik a nemzet
ügyét, a nemzetgazdaságot és -stratégiánkat. Ehhez a megfelelő tudás
mellett tenni akarás, elkötelezettség
is szükségeltetik, mondta.
Kitartó munka, becsületesség,
tenni akarás – ezt tanulták a főiskolán, s ezt kell tovább vinniük, szólt
a végzősökhöz Olekszij Petrov, a
Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke.
Aki azt kívánta a friss diplomásoknak: dolgozzanak úgy, hogy annak
gyümölcsét szűkebb közösségük
mellett egész Ukrajna is élvezze. Ne

sze pedagógus lesz, fogalmazott
Orosz Ildikó, a főiskola elnöke.
Aki a diákokkal közösen megnézett
Császárok klubja film végén megfogalmazott didaktikus gondolatot
adta útravalóul: „Egy jó tanár tetteit nagyon nehéz összesíteni, mert
életét tovább viszik tanítványai. Ő
az, aki meghatározza az iskola belső légkörét és egyúttal a benne élők
mindennapjait”. A könyvvitel és auditálás szakos végzősöknek azt kívánta, hogy sikerüljön nekik „kifehéríteni vagy legalább kiszürkí-

feledjék: a jövőformálásban szükség van Önökre, az Önök alkotó és
értékteremtő munkájára, fogalmazott a megyei tanács elnöke.
A végzősök nevében Mincsics
Attila biológia szakos hallgató a
köszönő szavak mellett arról is hitet tett, hogy a tudás mellé a főiskolán kapott erkölcsi tartást is tovább kell adniuk.
Hogy milyen lesz a jövő, az a
ma iskolájától függ. Ezért igen nagy
az Önök felelőssége, akik nagy ré-

teni a gazdaságot, hogy a befizetett adókból immáron Kárpátalja is
felvirágozzék”. S bár manapság a
pénz a mozgatórugója a világnak,
Böjte Csaba szavait idézve kiemelte: „Mindaz, ami igazán értékes az
életünkben, ami az embert emberré
teszi, azt a gazdasági válság, pénzügyi összeomlás, mely országainkat érinti, nem tudja elvenni tőlünk”. Ne turisták legyenek szülőföldjükön, hanem azok a szakemberek, akik megismertetik és meg-

gyalásokat. Hogy ezek a tárgyalások milyen eredményekkel zárulnak, az már a héten kiderülhet, amikor az ukrán fővárosban az ország
vezető személyeivel folytat majd a
kárpátaljai magyarság helyzetét is
érintő megbeszéléseket.
Mint mondta, Kijev irányából
olyan szándék látszik, hogy a közeljövőben jelentős fejlesztéseket
szeretnének eszközölni az Ukrajna nyugati kapujának számító Kárpátalja felvirágoztatása érdekében,
amelyek egybeesnek a kárpátaljai
magyarság érdekeivel.

maradását. Jelenleg a pedagógusok
nyújthatják be a pályázataikat, illetve ezzel párhuzamosan halad az oktatás-nevelési pályázatok begyűjtése. Az elkövetkezendő hónapokban a kultúrmunkások, médiadolgozók, színművészek, egészségügyi dolgozók és más kategóriák
pályázatainak a befogadása zajlik
majd. Az egyetemistáknak eddig
megítélt 2800 forint helyett, mostantól 22 800 forint juttatást adnak.
Berki Marrianna, az Egán Ede
Gazdaságfejlesztési Központ vezetője beszámolójában elmondta,

Barta József a 8 fős KMKSZfrakció tekintélynövelő tényezőjének
nevezte azt, hogy a 64 fős megyei tanács tagjai közül 46-an megszavazták
a KMKSZ által javasolt nyilatkozatot, amelyben az érdekvédelmi szervezet ellen irányuló eljárások megszüntetését kérik az államelnöktől.
Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ JA igazgatója beszámolójában örömtelinek nevezte, hogy az utóbbi időkben tapasztalt gazdasági nehézségek ellenére
Magyarország kormánya továbbra is működteti azokat a támogatási rendszereket, amelyek révén segítik a Kárpátalján élő gyermekek,
pedagógusok, egészségügyi dolgozók és más szférában tevékenykedő szakemberek szülőföldön való

hogy a mezőgazdasági pályázatokat benyújtók remélhetőleg még
az idén hozzájutnak a támogatáshoz. Sok kérdés érkezett a hallgatóság köréből egy új támogatási program, a termőföldigénylést elősegítő
program kapcsán.
Sok kérdést kapott beszámolója
után Balogh Oszkár, a KMKSZ gazdasági titkára is, aki a kárpátaljaiak
Magyarországon történő koronavírus
elleni oltások lehetőségeiről és feltételeiről beszélt a választmány tagjainak. Jakab Lajos, a badalói alapszervezet első embere például azt tette
szóvá, hogy az oltakozni kívánó honfitársainkat megannyi vegzálás és atrocitás éri, elsősorban a beregsurányi
határőrök részéről, amelyek során,
nem egy esetben megtagadták a ha-
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szerettetik természeti, történelmi,
kulturális örökségünket másokkal is, fordult a turizmus szakos
végzősök felé. Nagy felelősséget
vesznek magukra azok is, akik a
katekéta-lelkipásztorsegítő vagy
mentálhigiénés szakemberként
indulnak most útra. Mert ebben
az erkölcsileg gyorsan romló világban a lelki tisztaságot, a lelki
egészség védelmét kell szolgálniuk. Orosz Ildikó végezetül Zrínyi
Ilona már említett gondolatait helyezte minden résztvevő szívére.
A tanévzáró ünnepség keretében Bujdosó János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője
Hidi Endre nagydobronyi keramikusnak átadta a már tavaly augusztusban neki ítélt Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat.
A kitüntetett igencsak meghatódva így fogalmazta meg megfontolandó életfilozófiáját: „Ha másokat szeretsz, téged is szeretni
fognak…”
Az ünnepség végén a történelmi egyházak jelen lévő képviselői kérték Isten áldását a végzősök, a tanárok életére, munkájára. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a hálaadás és a reménység napjának nevezte az alkalmat, Levcsenkó Róbert, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi
Kerületének espereshelyettese pedig arra hívta fel a friss diplomások figyelmét, hogy a megszerzett
tudást csak az Istentől elkért bölcsességgel tudják kamatoztatni.
Találjanak termő talajra az
ünnepségen elhangzott útravaló
jótanácsok!

Kovács Erzsébet

tárátkelés lehetőségét. Mint elhangzott, ezek az eljárások teljesen jogtalanok és alaptalanok, és a jövőben
igyekeznek kivizsgálni és orvosolni ezeket a kihágásokat.
A KMKSZ választmánya döntött a szövetség közgyűléseinek
menetrendjéről. A járvány miatt
februárról és márciusról elhalasztott alapszervezeti közgyűlések
már zajlanak, azokat augusztus
31-ig folytatják le. Szeptemberben bonyolítják le a középszintű
szervezetek közgyűléseit, majd a
tervek szerint október 9-én kerülne megrendezésre Beregszászon
a KMKSZ megyei közgyűlése.
A választmány munkájában ugyancsak online módon
részt vevő Bocskor Andrea, az
Európai Parlament képviselője először is gratulált a szervezet
háromévtizedes kitartó munkájához, majd arról beszélt, hogy továbbra is arra törekszik majd képviselői tevékenysége során, hogy
az európai döntéshozókat tájékoztassa a kárpátaljai magyarok jogai szűkítésének tényéről, és meggyőzze őket arról, hogy hassanak
oda, hogy az ukrán vezetők is felismerjék és orvosolják ezeket a
jogfosztásokat.
Zárszavában Brenzovics László beszélt arról, hogy minden nehézség ellenére a KMKSZ működik, és
továbbra is mindent megtesz a kárpátaljai magyarság jogainak megvédése, és a szülőföldön való megmaradás és boldogulás érdekében.
,,Mi továbbra is támogatjuk Ukrajna
európai integrációját, és készek vagyunk együttműködésre a kárpátaljai magyarság érdekében. Azonban
teljesen nyilvánvaló, hogy elveinket, a kárpátaljai magyarság jövőjét feladni nem kívánjuk” – hangsúlyozta a KMKSZ első embere.
A KMKSZ választmányi ülése
nyilatkozat elfogadásával ért véget.

(tamási)
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Elballagtak az ovisaink

Színpompás ballagási ünnep keretében június 26-án elbúcsúzott a
Badalói Édenkert Óvodától az a 13 gyermek, akik számára szeptember 1-től már az iskolapad jelenti a nagybetűs életet. Örömteli, hogy a legtöbb közülük a helyi, a gróf Gvadányi József nevét viselő magyar nyelvű általános iskolában kezdi meg a remélhetőleg már nem online formátumban zajló tanévet.

Az eseményen Pápai Szilvia óvodavezető és Szalai Imre, településünk elöljárója tolmácsolta jókívánságait a gyerekek és szüleik felé.
A ballagók cserébe az alkalomhoz illő zenés, táncos, verses összeállítással örvendeztették meg az ünnepi eseményre szép számban ellátogató szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat.
Mit is kívánhatnánk az ünnepelteknek? Elsősorban azt, hogy legyenek mindig ilyen mosolygósak és vidámak, mint ma, tanuljanak
szorgalmasan, szeressék az iskolájukat, szülőfalujukat, tiszteljék az
időseket, településünk értékeit és hagyományait, fogadják meg szüleik és nagyszüleik intelmeit, becsülettel és tisztességgel éljék meg
gyermekkorukat. Amennyiben így lesz, akkor biztosan hasznos tagjaivá válnak magyar nemzetünknek, és bárhová sodorja őket az élet
vihara, megállják majd a helyüket!
Isten áldja és kísérje utatokat!

Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke

Gyermeknap Sárosorosziban

„Mi a legviccesebb az emberekben? Mindig fordítva gondolkodnak: gyorsan fel akarnak nőni, hogy aztán az elveszett gyermekkor után sóhajtozzanak. Feláldozzák az egészségüket, hogy pénzt
keressenek, aztán meg odaadják minden pénzüket, hogy egészségesek legyenek. Annyira sóvárognak a jövő után, hogy nem törődnek a jelennel, így aztán sem a jelent, sem a jövőt nem élik
meg. Úgy élnek, mintha soha nem halnának meg, és úgy halnak
meg, mintha soha nem éltek volna.”
Ezzel az idézettel és Pirigyi Gergely szívhez szóló tárogató játékával – aki Rákóczi-nótát és egy Szent László himnuszt adott elő
–, majd a Hangraforgó együttes vidám dicsőítésével vette kezdetét a
Sárosorosziban megrendezésre került gyermeknap. Gáti Georgina, az
Együtt Sárosorosziért civil szervezet nevében mondott köszöntője után a
község lelki vezetői – Orbán Sándor református tiszteletes és Rácz István
római katolikus parochus – kértek áldást a gyermekekre és az alkalomra.
Vannak, akik felteszik a kérdést: miért június végén tartunk gyermeknapot, mikor az június elsején van? Szerintünk gyermeknap minden nap, mert minden nap ajándék, amit gyermekeinkkel tölthetünk.
Hálásnak kell lenni az Úristennek és örülni, hogy együtt lehetünk.
Tulajdonképpen ez a hálaadás napja volt.

Vendégek is érkeztek erre a napra: a Tulipán tánccsoport
Nagyberegről, a Pengető citerazenekar Nagypaládról és a BorzsaVári
Tehetséggondozó Egyesület harmonikásai. Rajtuk kívül a helyi klub
Kökörcsin Hagyományőrző csoportja és a Százszorszép asszonykör
tagjai vidám jeleneteket adtak elő. Gyermekjátékokat láthattunk az
Így tedd rá mozgalom helyi csoportjától, és fellépett a Boróka gyermek néptánccsoport is.
Gyermeknapunk apropóját – azon kívül, hogy közösségben lehettünk – az adta, hogy a Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely féléves programja véget ért. Anyák napján már kaphattunk ízelítőt abból, milyen munka folyik Közösségi Házunk falai között, a gyermeknapon mindenki bemutatkozott, aki valamilyen foglalkozáson vett
részt. Tehetséges gyermekeink citera-, furulya-, brácsa- és táncoktatásban részesültek. Ezeket a foglalkozásokat Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának Csoóri Sándor Alapja támogatta.
A délutáni programot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget: kézműves foglalkozás, arcfestés, kőfestés, ugrálóvár, csúszda várta a
gyermekeket, és a gyermeklelkű felnőtteket. De az édesszájúaknak
is kedveztünk fagylalttal, kürtőskaláccsal, vattacukorral. A délután
nem lett volna teljes bográcsgulyás és töltött káposzta nélkül, melyet
a Búbos Kemence civil szervezet asszonyai készítettek el számunkra.

Gáti Gyöngyi

Honfoglaló őseink emlékezete

Küzdelem és megmaradás
Elejét lásd az 1. oldalon

Rácz János, a KMKSZ tisza
csomai alapszervezetének elnöke a kezdetekről szólva elmondta, hogy még a múlt század nyolcvanas éveiben szovjet régészek
egy csoportja ásatásokat végzett
ezen a helyszínen, felfedezve először a honfoglalási temetőt, majd
később rábukkantak a közeli település maradványaira is. A leletek alapján világossá vált, hogy
a honfoglaló magyarok egy része
nem vonult tovább a fősereggel,
hanem itt, helyben
letelepedett. Ez lett
a későbbi nemzedékek, a mi eleink szülőföldje. Rácz János
beszámolt róla, hogy
1996-ban készült el
a most látható emlékmű, majd később
Szent István királyunk és Árpád vezér
szobra. Néhány évvel
ezelőtt Turul-szobrot
állítottak, és 2020 óta
van már egy látogatóközpont is, ahol az érdeklődők reprezentatív kiállítás keretében ismerkedhetnek
a honfoglaló magyarok hétköznapjaival.
A honfoglalás ünnepe voltaképpen a
magyarság történelmének ünnepe, fogalmazott Beke Mihály
András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja. Szent István keresztény független államot alapított, ahol békeidőben a magyarokkal együtt gazdagodtak és sokasodtak az itt megtelepedő nemzetiségek. Akik a háborúk alkalmával együtt, vállvetve harcoltak a szülőföldjük szabadságáért.
Hogy oly sok kegyetlen sorscsapás ellenére megmaradtunk, ez a
mai nap legfontosabb üzenete a

mostani nemzedékek számára. Ebből kell erőt meríteni a további küzdelmekhez.
Az első honfoglalási emlékünnepségen itt, Tiszacsomán, a jelenlévők egy új nemzeti ünnepet tartottak, hangsúlyozta Babják Zoltán, a
Beregszászi kistérség polgármestere. Otthonunk e táj immáron 1100
esztendeje. És hogy miről ismerszik
fel az otthon? Tudnod kell: ahol szeretnek, ott vagy otthon.
Vajon mi lehet a titka annak,
hogy évszázadok sok-sok viszontagsága és ezernyi sorscsapása el-

lenére a magyarság a Kárpát-medencében mégis fennmaradt? – tette fel a kérdést köszöntő beszédében
Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke.
Ez nem lehet más, mint hűség az önazonossághoz, következetes ragaszkodás kultúránkhoz, hitünkhöz, hagyományainkhoz. A XXI. század
harmadik évtizedében szerencsére
már egy erős Magyarország segíti a
külhoni magyar nemzetrészek szülőföldön való boldogulását. Ez erősíti mindnyájunkban azt az érzést,
hogy jó magyarnak lenni.
A történelmi egyházak jelenlevő

Megalakult a Tiszabökényi Nőszövetség

Hit és jócselekedet

Ökumenikus nőszövetség alakult Tiszabökényben azzal a céllal, hogy a keresztyén értékek
megőrzése és ápolása szóban és
cselekedetekben egyaránt megnyilvánuljon.

ráti szeretet, amikor észrevesszük a
szükséget a környezetünkben, amikor akarunk és tudunk segíteni a
másik emberen. A jószándék indít,
Isten pedig adja a lehetőséget valami nagyszerű megtételére. Így szü-

A közös gyökerek megerősítése Jézus Krisztusban olyan alapot vet, amire bátran lehet építkezni. Mert ott kezdődik a feleba-

letett meg a Tiszabökényi Nőszövetség június 26-án, melynek hivatalos alakuló ülésén megválasztották az Intéző Bizottság tagjait is.

képviselői áldáskérésük előtt azt
hangsúlyozták, hogy nekünk szerető, segítő Istenünk van, ezért a
jövőbe vetett bizalom és remény
hatja át mindennapjainkat.
A színes ünnepi műsor során fellépett a tiszacsomai Bokréta hagyományőrző csoport, a
Mezőgecsei Művelődési Ház Tüzes Liliom hagyományőrző csoportja, a Gyöngykaláris gyermektánccsoportja, illetve a Kék
Viola néptáncegyüttese. Juhász
Gyula Trianon című versét nagy
átéléssel adta elő Ábrány Bence.
A kézműves sátraknál László Árpád a bodnármesterség szerszámait és a hordókészítés folyamatát mutatta be. Kalanics Éva a
rongybabakészítés, Varga Gabriella a méhviasz-gyertyaöntés,
Bábel Zsuzsa a szövés, Molnár

Melinda a nemezelés, Gergely
István a fafaragás, Hidi Endre pedig a korongozás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.
Kész Barnabás, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola tanára élő történelemóra keretében tartotta meg
Íjfeszítő népek öröksége című
előadását. Melynek során bemutatásra került az eurázsiai
sztyeppei nomád népek viselete és fegyverzete a szkítáktól a
mongolokig.

Kovács Elemér

A helyi kultúrházban megtartott gyűlésen meghatározásra került a nőszövetség feladatköre, ami szorosan magában
foglalja a karitatív tevékenységet is. A szolgálatra azonnal
lehetőség nyílt, hisz az összejövetel második felében, immár a péterfalvai Berezovszki
pékségben, sor került több
mint 30 kg tarhonya elkészítésére. Az elkészült élelmiszer
egy részét a Tivadari Református Diakónia képviseletében
Seres János lelkipásztor vette
át, egy újszövetségi igével köszönve meg az ajándékot. Hétfőn a Nagyszőlősi Katolikus
Karitászt látogatta meg a nőszövetség küldöttsége, ahol a karitatív központ által működtett
konyhán fogják felhasználni a
száraztésztát. Németh Sándor, a
karitász helyi vezetője megköszönte az adományt, majd megmutatta, hol készülnek nap mint
nap a kb. 150-160 fő ebéddel
való ellátására. Mivel sok a rászoruló, van teendő bőven. Mint
megtudtuk, nemcsak élelemmel,
de gyógyszerkuponnal is segítik
az azt igénylőket.
Mind a tivadari, mind a
nagyszőlősi diakóniai szolgálat
fontos, ehhez pedig a Tiszabökényi
Nőszövetség örömmel járult hozzá
a maga szerény eszközeivel.

Bodnár Diána
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Itthon–otthon
Beszélgetés Sőtér István színésszel

Számomra a család és a
munka a legfontosabb

A színház egy varázslatos hely, ahol bármi megtörténhet. A színjátszás egy olyan terület, ahol az önkifejezés kerül előtérbe. Megmutathatjuk magunkat, tehetségünket a nagyközönségnek.
Sőtér István, a Kárpátaljai
Megyei Magyar Drámai Színház
színésze már többször bizonyította tehetségét a közönség előtt.
Számára családja és a színház a
legfontosabb. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Beregszászban születtem, de
még kiskoromban elköltöztünk
Macsolára, így ott nevelkedtem.
Elemi iskoláimat ott is kezdtem
el, majd a Tiszacsomai Középiskolában tanultam tovább. Szüleim szerint jó gyerek voltam, vis�szahúzódó, de barátságos. Középiskolai tanulmányaim után felvételt nyertem az Ungvári Közművelődési Szakiskola rendezői szakára. Három évet töltöttem el ott,
mely alatt hasznos tudással vértezhettem fel magam. Ezt követően felvételiztem a Kijevi Színművészeti Főiskolára, ahol a színjátszás alapjait ismerhettük meg.
– Mi vezette a színészi hivatás felé?
– Már iskolás koromban szavaltam, felléptem rendezvényeken. Majd felfigyelt rám a helyi klubvezető, ő kért fel, hogy
szavaljam el Petőfi Sándor Szeget szeggel című versét. A szavalásommal nagy sikert arattam,
ekkor indult el tulajdonképpen a
színészi pályám. Ekkor tudatosult bennem, hogy ezzel szeret-

nék foglalkozni. 1998-tól pedig aktív tagja vagyok a beregszászi társulatnak.
– Az első fellépés élménye mindig megmarad.
– Még a főiskolai tanulmányaim alatt kisebb szerepeket játszhattam el. Meghatározó élmények
voltak azok is, hiszen sokat tanulhattam belőlük. Azonban az igazán emlékezetes számomra, amikor
Szigligeti Ede Liliomfi című művét
adtuk elő. Ebben az egyik főszereplőt, Szellemfit játszhattam. Mára
már 350 előadáson vagyunk túl, és
büszkén mondhatom, ma is ugyanolyan lelkesen fogadja a közönség,
mint első alkalommal.
– Hogyan kezd hozzá egy szerep elsajátításához?
– Természetesen először megismerkedem a karakterrel, a szövegkönyvvel. Vannak, akiknek nehézséget okoz a szövegtanulás, én szerencsére nem tartozom abba a kategóriába. Számomra ez sosem okozott gondot. Próbák alatt könnyebben megy a tanulás. Azonban hajlamos vagyok a túlaggódásra, folyamatos stresszben vagyok, amíg el
nem kezdődik az előadás. A darab
alatt ez már elmúlik, és csak az marad, hogy minél hitelesebben tudjam
átadni a közönségnek a karaktert.
– Mennyire szükséges a szakmában az improvizáció?

Koncertek, gasztronómia, vásárfia

Vásár Beregszászban

Elejét lásd az 1. oldalon

Örvendetes módon ilyenkor mutatják be legfrissebb
munkáikat képzőművészeink is. A lacikonyhák környékén mindig óriási a tumultus,
akárcsak a borászpavilonok
mellett, hisz a bor és borkorcsolya szerencsés találkozásának lehetünk tanúi. Fából,

textilből és kerámiából készült míves ajándéktárgyak
garmadája szintén kínálja
magát. Ezek mind a leendő
vásárfia darabjai.
A vásárok a közösségi
élet szerves részét alkották a múltban, s nagyszerű közöségi élményt nyújtanak most is, a XXI. század második évtizedében,
mondta Babják Zoltán, a

város polgármestere a fesztivál megnyitóján. Bár több
mint egy éve hasonló alkalom megtartására nem volt
módunk, azért azt mindnyájan tudtuk, hogy a különböző ifjúsági, hagyományőrző művészeti kollektívákban a járványhelyzeti szabályok betartása mellett szorgos munka folyt. Fiataljaink

ugyanis ugyanolyan lelkesedéssel készültek a bemutatkozásra, mint a korábbi években. A járványhelyzet megkövetelte szigorítások alatt döbbentünk rá, hogy mennyire
fontosak számunkra a személyes találkozások, a baráti beszélgetések. Minderre nagyszerű alkalmat nyújt a mostani rendezvény, fejezte be köszöntőjét a város első embere.

– Egy színész talán nem is tud
létezni improvizációs készség nélkül. Természetesen megtanuljuk a
szövegünket, hogy ki ki után
jön, de vannak olyan helyzetek, amikor hamarabb vagy
később lépünk be, a zene kissé elcsúszik, vagy épp nem jut
eszünkbe a szöveg, ekkor nagyon szükség van a rögtönzésre. Megjegyzem, ezt mindig úgy kell csinálnunk, hogy
a közönség ne vegyen észre
belőle semmit. Törekednünk
kell arra, hogy ők élvezzék
az előadásokat, és vágyjanak
arra, hogy visszatérhessenek.
– Melyik szerep okozta a
legtöbb nehézséget?
– Csehov Három nővérét játszottuk, ahol én voltam
Ferapont, a süket szolga. Őt
sokszor megalázzák, ezért lelkileg nehezebb volt azonosulnom vele. Persze, meg kell találni a közös pontokat, vagy
megélni a karakter lelkiállapotát, hogy hitelesen adhassuk
vissza. De be kell vallanom, azzal a szereppel megküzdöttem.
– A közönség jelenléte a
legfontosabb egy színész számára. Hogyan élte meg a karantén időszakát?
– Azt szoktam mondani, hogy
közönség nélkül nem is érezhetjük
magunkat színészeknek. A taps,
amikor látjuk a katarzist az arcokon, ez éltet minket. Kicsit úgy
érezhettük magunkat, mint ha félemberek lennénk. De azért így is
megtaláltuk a színjátszás módját.
Elkezdtük forgatni például az Ütöttkopott történeteket, melyek egy-egy
helység eredetének legendáját mesélik el. Nehéz időszaka volt az életünknek, de örülünk annak, hogy a
jelenlegi enyhítések mellett ismét
megtelhet a nézőtér.

Amikor megválasztottak a megyei tanács elnökévé, arról beszéltünk,
hogy Kárpátalja az évente
megrendezésre kerülő száz
fesztivál hazája, mondta köszöntő beszédében
Olekszij Petrov, a megyei
tanács elnöke. Ám beiktatásom óta egészen mostanáig mindezt nem volt alkalmam megtapasztalni.
Bár csak rövid ideje vagyok Beregszászon, már
tudom, érzem, hogy egy
sajátos hangulatú népünnepély részese lehetek. Ez

örömmel tölt el, annál is
inkább, mivel úgy vélem,
hogy a mostani eseményt
mindenképpen úgy kell
értékelni, mint egy fontos
győzelmet a vírus felett.
A fesztivál keretében
a város és a környék hagyományőrzői, táncosai,
zenészei, énekesei adtak
színvonalas műsort.

Kovács Elemér

– Jelenleg nagy sikerrel fut a
Köszi, köszi…! című kabaré-előadás. Könnyebb vagy nehezebb,

mint egy drámai művet eljátszani?
– A titka minden szerepnek,
hogy nem szabad túljátszani. Ez
még nehezebb egy kabaré-előadásnál, hisz meg kell találni azt a poénmennyiséget, ami elég, de nem
túl sok. A közönség nevet, jól érzi
magát, és talán hajlamosak lennénk
még egy plusz poént bedobni, de ezt
inkább kerülni kell. Ezért én úgy
gondolom, hogy a kabaré szerep nehezebb, mint egy drámai karakter.
– Hogy érzi, miben fejlődött az
eltelt évek alatt?
– Természetesen sok mindenben. Főiskola után az ember úgy

vág bele, hogy azt hiszi, már
mindent tud. Ez fiatalon rendben is van, de egy idő után rá
kell jönnünk, hogy nem a
miénk a világ és van még
mit fejlődnünk. Egyre jobban megtanultam hitelesen
visszaadni a karaktert, azonosulni vele, hogy a nézőnek még inkább kedve
teljék benne. Emellett a
színház alázatosságra nevel, csak így lehet igényes
munkát végezni.
– Meséljen a családjáról.
– Életem során kétszer nősültem. Első házasságomból van egy tizenhét éves lányom, aki
nemrég érettségizett. A
második feleségemmel
Beregújfaluban élünk, és
egy hatéves kislány szülei vagyunk. Ők sokszor
el szoktak kísérni az előadásokra, a kicsi lány nagyon imádja a színházat.
Látta a Chioggiai csetepaté című vígjátékunkat
is, és jót nevetett azon,
hogy apa meztelen feneke látható. Még ma is jókat derülünk ezen.
– További tervek…
– A jövőben szeretnék egy
önálló estet összehozni, de egyelőre még el kell gondolnom,
hogy mit is adnék elő, ez hogyan nézne ki, meg persze kellene egy rendező is hozzá, akivel meg tudnám valósítani a terveimet. Emellett pedig folytatjuk
tovább az előadásokat, és reméljük, hogy a nézők is szívesen térnek be hozzánk.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Videós szavalóverseny: eredményhirdetés és díjátadás

„Ezt a verset szeretem”

A Kárpátaljai Magyar
Filmgyártásért Alapítványt (KMFA) azzal a
céllal hozták létre három
évvel ezelőtt, hogy segítse a kárpátaljai magyar
filmgyártás beindítását.
Nos, az eddigi produkcióik, eredményeik azt bizonyítják, hogy ez sikerült.
A további cél a megmaradás biztosítása, ehhez pedig – ahogy Bunda Rita,
az alapítvány elnöke fogalmazott az „Ezt a verset
szeretem” videós szavalóverseny eredményhirdetésén – fiatalokra van szükség. Ezért igyekeznek őket
különböző pályázatok útján bevonni a filmgyártásba. Tavaly rövid videót kellett készíteniük, idén
pedig videós szavalóversenyt hirdettek számukra
azzal a reménnyel is, hogy
a résztvevők közül egyesek akár a gyermekszínészethez is kedvet kapnak.
A videós szavalóverseny eredményhirdetésére és díjátadójára június
24-én került sor a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Vendégházban. A verseny résztvevőit és az őket
elkísérő szülőket, tanárokat
Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja is üdvözölte. A diplomata szomorúan konstatálta, hogy a mai
kor digitális világa háttérbe
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szorította a nyomtatott szövegek befogadását, pedig a szép
szó, a líra teljesebbé teszi életünket, szükségünk van az általuk közvetített érzelemvilágra. Elismeréssel szólt a KMFA
tevékenységéről, arról, hogy a
fiatalok érdeklődését ez irányba terelik.
A szervezők ezúttal három
korkategóriában hirdettek

győzteseket. A produkciókat
szakmai zsűri értékelte: Riskó
Márta, a Beregszászi Bethlen
Gábor Líceum magyar nyelv
és irodalomtanára, Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze és Marcsák Gergely költő, irodalmár. Lássuk
hát az eredményt!
A legkisebbek (7–10 évesek) korcsoportjában Vascsák
Áron lett az első, Fazekas
Petra a második, Lázár Csenge pedig a harmadik. A zsűri és a szervezők különdíját
László Máté vehette át.

Kurmay Anita

A 11–14 évesek közül Hánka Dávid végzett
az első helyen, Gogola Mária a második, Sass Eszter pedig a harmadik lett.
A legnagyobbak kategóriájában (15-18 évesek)
a képzeletbeli dobogó felső fokára Bácskai Dorina,
a másodikra Kuruc Attila,
a harmadikra pedig Ábrány
Gabriella állhatott fel.
A dobogós helyen végzők okleveleket és értékes
vásárlási utalványokat vehettek át.
A díjátadót követően

az igencsak ígéretes Ullie
zenekar lépett fel. A tehetséges kárpátaljai fiatalok
– Blanár Dávid (gitár, az
együttes vezetője), Ulyanna
Donetskaya (ének), Kudron
József (gitár), Dudás Gergő
(zongora, billentyű, vokál),
Danku József (basszusgitár) – is bizonyították: merni kell nagyokat álmodni,
és kemény munkával a célok elérhetővé válnak.
További sok sikert a
szavalóknak és zenészeknek egyaránt!

Kovács Erzsébet
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Közélet

Finom ételek az újonnan nyílt Enjoy-ban

Valóra vált álom

Ebben a felgyorsult, rohanó világban bizony sokszor nincs ideje az
embernek főzni, néha még enni sem. A gyorséttermek erre nyújtanak megoldást: tálcán kínálják a hamburgert, sajtburgert, sült
krumplit stb. A gyorskaját pedig nem lehet nem szeretni. És azt a
helyet, ahol a friss alapanyagokhoz, házias ízekhez még gyors és
barátságos kiszolgálás is társul, szívesen felkeressük gyakrabban is.
Egy hónappal ezelőtt nyitotta meg Beregszászban kapuit az
Enjoy gyorsétterem, mely nem
mindennapi ízekkel várja vendégeit. A büfé vezetői, Márton
Vendel és Fórizs Gergely külföldi munkavállalásból hazatérve gondoltak egy merészet, és
saját vállalkozásba kezdtek. Ezúttal velük beszélgettünk indulásról, kihívásokról.
– Hogyan született meg az
étterem ötlete?
– Mindketten Hollandiában dolgoztunk egy gyorsétteremben – kezdi beszélgetésünket Gergő. – Az nem ilyen jellegű gyorsétterem volt, főként az
ázsiai konyha különlegességeit
készítettük. Azonban szerettük
ezt a fajta munkát, és elterveztük, hogy ha hazajövünk, mi is
indítunk egy gyorsbüfét.
– Szerettük a külföldi munkánkat, de mindkettőnket haza
húzta a szíve – teszi hozzá Vendel. – Sokat gondolkodtunk,
ötleteltünk, hogy mit és hogyan
kellene, aztán megszülettek a tervek. Tavaly szerettünk volna indítani, de a karantén bevezetésével úgy döntöttünk, hogy inkább
elhalasztjuk, hiszen a kezdetkor
senki nem tudta, hogy mi vár ránk.
– Milyen nehézségekkel találták szembe magukat az induláskor?
– Azt kell mondjuk, megtalálni a megfelelő helyet, elgondolni a bútorok helyét, megrendelni és berendezni nem volt nehéz. Sőt, talán ez volt a legkön�-

nyebb rész. Majdnem mindenünk
megvolt, és már márciusban szerettünk volna megnyitni, azonban a
nagyteljesítményű sütők terhelését
kibíró elektromos hálózat kiépítése
és engedélyeztetése eléggé hosszadalmas volt, majdnem három hónapot vett igénybe. Így csak május
végén tudtunk nyitni.
– Hogy jött a névválasztás?
– Szerettünk volna valami egyszerű nevet, amit könnyű megjegyezni. Angolul, mikor jó étvágyat
kívánunk, azt mondjuk, hogy enjoy
your meal. De sokan egyszerűsítik
csak enjoy-ra. Innen jött az ötletünk,
hogy akkor nevezzük el így az éttermet, hiszen az enjoy szó azt jelenti,
hogy élvezd. És egy finom falatot
élvezni is szoktunk – meséli Gergő.
– Az első nap szinte megrohamozták önöket. Milyen érzés
volt ez?
– Az első napra 50 százalékos
akciót hirdettünk minden ételre.
Rengetegen tértek be hozzánk, előfordult, hogy negyven percet is kellett várnia a vendégnek az ételre,
mert nem érkeztünk mindent gyorsan elkészíteni. Egyrészt nagyon
jó érzés volt, hogy ennyien érdeklődnek az új étterem iránt, másrészt nagyon fárasztó volt. Aznap
mi már hajnalban talpon voltunk,
hogy a nyitásra minden előkészület
meglegyen. Aztán délután négykor
be kellett zárnunk, mert elfogyott
mindenünk, este pedig sokáig voltunk még bent, hogy másnapra fel
tudjuk tölteni a készleteinket. Megterhelő, de örömteli nap volt – emlékszik vissza Vendel.

Népünnepély Beregszászon

Válaszd a helyi terméket!

Az elmúlt hétvégén a város központjában tartották a Beregszászi
vásár elnevezésű népünnepélyt, ahol az árusok számos kézműves
terméket – sajtot, mézet, füstölt halat, kerámiából készült edényeket, mindenféle háztartási eszközt – kínáltak megvételre. A gasztronómiai felhozatal ugyancsak bőséges volt, hisz a kürtőskalácstól kezdve a saslikon, bográcsgulyáson, lángoson, sült krumplin
át számos finomsággal csillapíthatták éhüket a fesztiválra kilátogatók. Akik pedig megszomjaztak, azokat a boros pavilonok és a
sörsátrak várták.
Szombaton a délelőtti órákban került sor a Kárpátaljai márkacsalád hivatalos bejelentésére.
A szervezők elmondták, hogy a
Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) még
2008-ban elindította a Kárpátaljai márkajel bevezetését, illetve levédését. A kezdeményezést felkarolta a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ), amely a továbbiakban a termékek piacra jutását koordinálja.
Az ünnepségen Beke Mihály
András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja a helyi, minőségi termékek kapcsán arra hívta
fel a figyelmet, hogy ez mindenképpen növeli a bizalmat az itteni gazdák és a vásárlók között.
Babják Zoltán, a Beregszászi
kistérség polgármestere rámutatott, hogy az immár negyvenezer főre duzzadt önkormányzati egység számos új lehetőséget

teremt azzal, hogy új impulzusokat
generál a vállalkozások felé. Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára arról szólt, hogy a Kárpát-medence más térségeiben élők
már bebizonyították: az ilyen és
ehhez hasonló kezdeményezéseknek van létjogosultsága, az mind a
termelők, mind a fogyasztók számára igen sok előnnyel jár. Egyrészt tervezhetőbbé válik a termelés, másrészt pedig a vásárló minőségi áruhoz jut. Zubánics László, az UMDSZ elnöke annak a véleményének adott hangot, hogy a
globalizáció és a tömegáruk korában egyre nagyobb figyelem fordul a kézműves termékek irányába. Virág László, a KMVSZ elnöke annak a meggyőződésének
adott hangot, hogy a mostani lendület tovább tart majd, és a Kárpátaljai márkajelzéssel ellátott termékek hamarosan mind több üzlet polcára felkerülnek. Az ilyen
és ehhez hasonló kezdeményezések élénkítik az üzleti tevékeny-

nek inkább. Minden egyes ételt
ugyanolyan odafigyeléssel készítünk, hogy ízletes legyen – emeli ki Vendel.
– Az első naphoz hasonlóan
több akciós napot vagy nyereményjátékot hirdettek már.
– Így igaz, volt már nyeremény játékunk a Pulzus Rádióban, egyet hirdettünk mi a közösségi oldalunkon is. Legutóbb
egy 400 hrivnya értékű kétszemélyes ajándékutalványt sorsoltunk ki, amelyet kínálatunkból lehetett levásárolni. Jövő
hónapban, pedig ismét tervezünk egy akciós napot. Ez azért
fontos nekünk, mert szeretnénk
kedveskedni a visszajáró vendégeinknek, hogy a kedvenc ételeinket olcsóbban szerezhessék
be, másrészt pedig szeretnénk
még több vendéget becsalogatni, megismertetni velük a kínálatunkat – mondja Gergő.
– Mivel foglalkoznak még az
étterem irányítása mellett?
– Én hétvégén próbálom kipihenni az egész heti fáradalmakat. Valamint előkészülni a
jövő hétre, beszerezni az elfogyott alapanyagokat – tudjuk
meg Gergőtől.
– Én a büfé vezetése mellett
még fotósként is dolgozom. Portréfotózásokat, szülinapi, ballagó
vagy esküvői fényképek elkészítését vállalom. Bár az egész heti
munka mellett csak hétvégén van
időm erre a szakmámra, igyekszem azt is maximálisan teljesíteni. Nem könnyű összeegyeztetni a két munkát, de mind a kettőt nagyon szeretem csinálni, és
nem adnám fel egyiket sem – teszi hozzá Vendel.
– További tervek…
– A menüben szeretnénk kicsit újítani, új ízesítésű hamburgereket kínálnánk, reméljük, ízleni fog a vendégeknek. Emellett szeretnénk megfelelni az elvárásokat, hogy ne csalódjanak
bennünk

– Azóta is jó azt látni, hogy
azok a vendégek, akik első nap eljöttek és megkóstolták ételeinket,
visszajáró vendégeink. Nem mindennapi ízesítésünk van, a szószaink is eltérőek a városban található többi gyorsbüfé kínálatától, de
ez tesz egyedivé minket. Hétköznap 9:30-tól este nyolcig vagyunk

kínálunk: üdítőt, energia italokat,
kávét, kapucsínót stb., mindent,
ami egy kiadós étkezéshez szükséges – mondja Gergő.
– A receptek, az elkészítés,
a szószok mind saját elgondolás
alapján készülnek. Mint mondtuk is, külföldön nem ilyen jellegű
gyorsétteremben dolgoztunk, így

nyitva, szombaton reggel nyolctól
délután négyig, vasárnap zárva tartunk. Reméljük, olyan szívesen térnek be hozzánk a vendégeink, amilyen szívesen mi várjuk őket – egészíti ki Gergő.
– Milyen kínálattal várják a
vendégeket?
– Egy gyorsétterem nem működhet gyros tál nélkül. Ezért nálunk is van kicsi és nagy adagban. Emellett kérhetnek gyrost
tortillában, dönert, hamburgert,
csirkeburgert. Vannak csirkefalatkáink is. Ezek menüben is kérhetők sült krumplival és üdítővel. Így
olcsóbb, mintha külön vennék meg
a hamburgert, a sült krumplit és az
üdítőt. Természetesen frissítőket is

ezeket mind magunknak kellett kialakítanunk – teszi hozzá Vendel.
– Hogyan értékelik az eltelt
egy hónapot?
– Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk már. Mint említettük,
több visszajáró vendégünk van. Ez
nagyon jó érzés, és büszkék vagyunk magunkra. Reménykedtünk
abban, hogy meg tudunk felelni az
itteni igényeknek, és úgy gondoljuk, hogy ez sikerült is – mondják
egyetértően.
– Melyik étel a legkelendőbb?
– A hamburger és a gyros tál.
Ezeket nagyon szeretik, rengeteget
készítünk belőlük egy nap. Azonban sokféle vendég tér be hozzánk, és változó, hogy mit kér-

séget és nélkülözhetetlenek a vállalkozások fennmaradásához, mutatott rá az elnök.
Helyi terméket választani, s ezzel minőséget vásárolni mindenki
számára jó döntés, hívta fel a figyelmet Huszár Péter, a KFMVSZ
elnöke. Előnyös a termelőknek és a
helyi közösségnek egyaránt. Szer-

mondta. Szeretnénk elősegíteni
a családi borászatok licenzálását,
hogy ők is legálisan tudják árusítani termékeiket. Sok munka van
még az áruk raktározásától kezdve a különböző logisztikai feladatok elvégzéséig. Ám meggyőződésem, hogy közös erővel és ös�szefogással sikerülni fog komoly,

kák és párnák, illatos gyertyák
is helyet kaptak.
A fent megnevezetteken kívül számos szolgáltatás is csatlakozott a márkacsaládhoz, hívta fel a jelenlevők figyelmét Huszár Andrea, a KFMVSZ alelnöke. Közöttük nyelviskolai képzés, logó- és emblématerve-

vezetünk az elmúlt évben létrehozta az online piacteret, melynek
célja az online értékesítés segítése
volt. Egyelőre a vállalkozók kevés
hányada él még ezzel a lehetőséggel. Ám meggyőződésünk, hogy ez
a jövő útja. Az elnök szólt a további feladatokról is. Méhészeink jelentős mennyiségű mézet képesek
megtermelni, a tétel nagy részét a
továbbiakban egységes termelői
mézként kívánjuk piacra juttatni,

megbízható helyi termék brandet
kialakítani.
A márkacsalád sátoránál mintegy kéttucat termékkel – az élelmiszerek közül például natur gyümölcslevekkel, lekvárokkal, ásványvízzel, paprikaőrleménnyel,
napraforgóolajjal stb. – ismerkedhettek meg az érdeklődők. A kínálatban fafaragványok, dézsák, fahordók, nádszövet, natúr szappanok, levendulapárnák, hímzett tás-

zés, műkörömépítés, élményalapú robotika-oktatás, szállodai és kertrendezési szolgáltatások egyaránt megtalálhatók.
A szervezők hangsúlyozták,
hogy a KFMVSZ idei évi programjában egy komplex marketing csomaggal támogatja a kárpátaljai brand építésének folyamatát, amelyhez az anyaország
nyújt támogatást.

Kurmay Anita

Kovács Elemér

2021.
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Tükör

Méhlegelő bővítési lehetőségek
a KMVSZ segítségével

A méhészetnek komoly hagyományai vannak Kárpátalján, főleg
a síkvidéki területeken élő magyarság körében. Nálunk a méhészetnek egy speciális formája terjedt el igazán, ez a május elején
értékesített műrajokra alapozott méhészet, ami viszonylag kiszámítható, tisztes jövedelmet jelenthet sok család számára. Az ágazat fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, hogy a síkvidéki magyar falvakhoz tartozó területeken kevés a vadon termő mézelő
növény (pl. akác, hárs, vadvirágos rét) és a szántóföldi növénytermesztésben is inkább kalászos és kukorica domináns, ezért jellemzően túlnépesedettek az amúgy is gyér méhlegelők. Tovább rontják a helyzetet a túl gyakori és hosszú hordástalan időszakok is,
ezért a méhészet csak mesterséges kristálycukros etetéssel tartható fenn biztonságosan, ami igen komoly költséget és felkészültséget követel a méhésztől.
A legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb megoldás a jelenlegi méhlegelők bővítése,
amit a szántóföldi vetésforgóba könnyen beilleszthető, agronómiailag is hasznot adó mézelő növények (hajdina, napraforgó, facélia, repce, herefélék) termesztésével könnyen meg lehetne valósítani. A mézelő szántóföldi növények helyes időzítésével és megválasztásával
egycsapásra megszüntethetők

javítják a talajok termőképességét, csökkentik a talajuntságot és
a növényegészségügyi kockázatot!
Mérhető pozitív hatással vannak a
vetésforgóban szereplő egyéb kultúrák termésátlagára, miközben
csökkentik a tápanyagutánpótlási
és növényvédelmi kiadásokat. Ez
egy klasszikus vin-vin szituáció,
már csak meg kell találni a megfelelő motivációkat, hogy a szántóföldeket művelő gazdák is megértsék és elhiggyék, hogy a méze-

Méhész, méh, méhlegelő

lennének a hordástalan időszakok, miközben a mézhozamok az
eddiginek a többszörösére is javulhatnának, ráadásul értékes
és keresett fajtamézeket (hajdina, facélia) lehetne előállítani!
A már említett mézelő szántóföldi növények keresett élelmezési termékeket teremhetnek (hajdinakása, étolaj), de
nem mellékes a pozitív agronómiai mellékhatásuk sem, mivel jól kiegészítik a vetésforgót,

lő gazdasági növényekkel érdemes
foglalkozni!
A számításba vehető mézelő
növényeket a virágzási idejük, a
termésük és a mézük kelendősége szerint kell megválasztani. Bemutatok néhány, számunkra szóba
jöhető termesztett mézelő növényt,
melyek átlagosan 100-500 kg/ha
mézhozamot, valamint májustól
szeptember végéig tartó folyamatos méhlegelőt tudnak produkálni.
A jól eladható, értékes termésen kí-

Tájházak napja Nagyberegen

Égj, Szent Iván tüze!

vül, szükség esetén, akár zöldtrágyaként és takarmányként is
hasznosíthatók.
Mézelő gazdasági növények
Virágzási időszak
▪ Napraforgó (Heliantus annus)
– július közepe, vége
▪ Fehér mustár (Sinapis alba)
– május – június*
▪ Hajdina vagy grecska
(Fagopyrum esculentum) – július – augusztus*
▪ Mézontófű (Facelia
tanacetifolia) – május vége –
szeptember*
▪ Őszi káposztarepce (Brassica
napus) – április közepe – vége
▪ Fehér here (Trifolium repens)
– június – július*
▪ Lucerna (Medicago sativa) –
június – július*
* a vetési időtől függően, illetve a pillangósoknál a szerint,
hogy az első vagy a második növedék marad magnak.
A bemutatott mézelő növények közül méhészeti szempontból a facéliát lehetne az első
helyre sorolni, mivel szinte bármikor vethető, hosszan virágzik
és bőséges a mézhozama ezen
felül az akáchoz hasonlóan, nagyon értékes és finom mézet
ad, de agronómiai szempontból
csupán zöldtrágyának és zöldtakarmánynak jó. Az agronómiai
hasznot nézve a hajdina, a napraforgó és a repce a legkecsegtetőbbek, de esetenként a herefélék magnak való termesztése
is komoly hasznot hozhat a mezőgazdászoknak.
A KMVSZ tagságába tartozó
agrárvállalkozók összesen több
mint 20000 hektár földet művelnek szántóként. Ha ennek a területnek csupán az egytizedét (10%át!), azaz 2000 hektárt hasznosítanánk mézelő növényekkel, például hajdinával, akkor legalább
2000 tonna hajdina, és átlagosan
csupán 100 kg/ha mézhozammal
számolva 200 tonna hajdinaméz
lenne megtermelhető. Az árualap többféle mézelő növénnyel
és több mézelő növénnyel hasznosított területtel könnyen megtöbbszörözhető!
A szántóföldi mézelő növényekre alapozott méhlegelőfejlesztés hatalmas plusz bevételt
jelenthetne úgy a méhészeknek,
mint a mezőgazdászok számára.

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Mogyoró

A mogyoró a legrégebben fogyasztott gyümölcseink egyike. A
Kárpát-medencében őshonos a közönséges mogyoró (Corylus
avellana). Többnyire bokor, néha bokorfa. Kopáncsa majdnem
olyan hosszú, mint a benne lévő tojásdad vagy kerekded alakú makk. Kárpátalján mindenütt megtalálható, erdőszéleken,
hegyoldalakon, árokpartokon. Aránylag könnyen termeszthető, igénytelen növény, mégis a házikertekben alig látni, pedig
érdemes lenne termesztésével foglalkozni. Most pedig nézzük,
mik azok az értékek, amivel a mogyoró rendelkezik. Fontosabb
beltartalmi értékei 100 g magbélben: energia – 2900 Kj, fehérje – 15,6g, zsír – 63,5g, szénhidrát – 8,7g, víz – 7 g, rost – 3,2g,
C-vitamin – 6 mg, B1 – vitamin – 400 ug, B2 – vitamin – 500 ug,
Ca – 200 mg, Fe – 35 mg, P – 360 mg, K – 600 mg, Mg – 140 mg.
Nos, hogy már tudjuk, mit
rágcsálunk sósmogyoró formájában, nézzük a termesztésének
alapjait és feltételeit. A mogyoró kedveli a nyirkos talajú napos
domboldalakat. A száraz déli lejtőkre ne ültessük. A mogyorónak
már az 50 cm vastag termőréteg
is elegendő, mert sekélyen gyökeresedik. Hidegtűrő növény, de
az extrém hidegek károsítják, a
barkák mínusz 16-200C-on elfagyhatnak. Gyümölcstermő növényeink közül a mogyoró virágzik a leghamarabb. A tél végi,
kora tavaszi felmelegedés hatására virágzásnak indul, és ha
ekkor hirtelen nagy lehűlés következik, kárt szenved. Szélporzós kultúra.
Fényigénye átlagosan 1800
napfényes óra, tehát mérsékelten fényigényes, de az árnyékban termése lecsökken. Vízigénye évi 650 mm. A 9–12 0C évi
átlagos hőmérsékletű területeken jól érzi magát. Mészigénye közepes. A talaj kémhatása 5,5 – 8,5 pH között megfelelő. Gyökérnemes tehát saját gyökerén szaporítják, azonban törzses oltványok előállításához a
törökmogyoró magoncát használják. Házikertekben természetes bokor formában vagy sövényszerűen neveljük. Sok tősarjat nevel, amelyből folyamatosan felújul, viszont ezáltal besűrűsödik a mogyoróbokor. A mogyoró legértékesebb termőves�szői 15–25 cm-esek. A termővesszőkön háromféle rügy található: hajtásrügy, barkarügy vagy
virágzat (hím), melyből 5–15 cm
hosszú virágzat fejlődik és termőrügyek, amelyből fejlődik ki

maga a termés. A mogyoró termése fajtától függően augusztus végén kezdődik és szeptember végén fejeződik be.
A mogyoró rendszeres növényvédelmet nem igényel,
azonban erdő melletti területen
a mogyoróormányos károsíthat.
Sűrű bokroknál néha felléphet a
monília, amely a virágot károsítja. Várható termés egy bokorról
3-4 kg száraz héjas termés. Héjában tárolható, mint a dió.
Magyarországon jelenleg a
következő fajtákat engedélyezik:
Római mogyoró K.1., Cosford
K.2., Nagy tarka Zelli K.5. Mivel Kárpátalján a mogyoró nagyüzemi termesztése hiányzik,
ezért engedélyezett fajtával sem
rendelkezünk.
A mogyoró termését sokféleképpen használják az élelmiszeriparban, a gyógyászatban
és kozmetika iparban. A magok nyersen, édességekben, süteményekben finom ízűek. Kinyert zsíros olaja étkezési csemegeolaj, de kozmetikumokban, bedörzsölő szerekben,
szappanokban is értékes ös�szetevő. A szárított mogyoró
belét megsütve vagy megtörve kevés borban áztatják (50
g-ot fél literben 3-4 napig), a
népi orvoslásban hurutos, náthás betegségek esetén használják. Levele és rügye cserzőanyagai és flavonidjai révén
megszárítva, teának elkészítve
gyomor- és bélhurut kezelésére eredményesen alkalmazható.
A mogyoróvaj pedig sok ember
kedvenc csemegéje.

fogja az egész Kárpát-medencét. A
tájházi szezon egyébként a Szent
Iván napi tűzgyújtás miatt tolódott ki ennyire.

táncházi muzsika, a játékos tánctanulás valami módon mindig kapcsolódott a szentiváni tűzgyújtás
neves napjához. Természetesen a

Hamarosan körünkben üdvözölhettük a Kokas Banda zenészeit
és táncosait, akik – hőség ide, hőség oda – csakhamar nagyszerű
hangulatot teremtettek. A mostani

megfelelő rendszabályok betartása
mellett a tűzgyújtás sem maradt el,
a bátrabbak a tűzugrást is kipróbálhatták. Közben azt is megtudtuk,
hogy eleink a tűzugrásnak tisztító

és termékenységfokozó hatást
tulajdonítottak, és jósoltak belőle az ugráló leányok férjhezmenetelére nézve is. Ugyanis megfigyelték, kivel ugrik párban
és ki előtt ér földet. Arról is
hallhattunk, hogy egyes vidékeken szokásban volt, hogy az
ünnep előestéjén koszorút kötöttek és a házra akasztották,
hogy az a tűzvész ellen védjen. Üszköt hordtak a káposztásba a hernyók elleni védekezés céljából, megfüstölték
a forrásokat és kutakat, hogy
azok a kígyók mérgétől megtisztuljanak.
A gazdag szellemi táplálék mellett a szervezők – jó
vendéglátók módjára – a testi táplálékról is gondoskodtak. Olasz Piroska és segítőtársai már hajnalban befűtöttek a kemencébe, hogy idejében megsüljön a túrós, az
alma-, illetve szilvalekváros porlós sütemény, melyet a vendégek
az utolsó morzsáig jóízűen elfogyasztottak.

Barkaszi Ferenc,
okleveles agrármérnök,
falugazdász-szaktanácsadó
KMVSZ

Bár földműves eleink életében, nagyon is érthető módon, a nyár beköszöntével jelentősen megcsappant az ünnepek száma, ez alól kivételt képez a Szent Iván nap, melyet a nyári napfordulótól mindössze három nap választ el. Kézenfekvő, hogy a szentiváni tűzgyújtással és a hozzá kapcsolódó énekekkel és játékokkal az év leghos�szabb napját ünnepelték. A Nagyberegi Tájházban az ezzel kapcsolatos szokásokkal ismerkedtek az ide látogató iskolások. Az alkalom a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében a Csoóri Sándor Alap támogatásával, a Hagyományok Háza szakmai partnerségével valósult meg.
Mivel úgy alakult, hogy ebben az évben Szent Iván napja nem csupán az év egyik leghosszabb, de egyben a legmelegebb napja is volt, a fiatalok közül a legtöbben a délutáni foglalkozások közül azokat választották, amelyeknek a tágas, szellős
csűr adott otthont. Furman Éva a
keresztszemes hímzés alapfogásaival ismertette meg az érdeklődőket, Mester Andrea pedig már
bent, a nagyházban, a szövőszék

mellett azt mutatta be, hogy miként
készül kincsünk, a beregi szőttes.
A bátrabbak természetesen most
is beülhettek az esztováta mögé.
Emellett számos ügyességi játék –
csigafutam, labirintus, diótörő, ostoros, célbadobáló stb. kipróbálására is alkalom nyílott.
Gál Adél programfelelős arról
tájékoztatott, hogy a Pro Cultura
Subcarpathica immár harmadik
alkalommal csatlakozott a Tájházak Napja programhoz, amely át-
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Bodnár István
kertészmérnök, Bakta

Kovács Elemér
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2021.
június 30.

Heti műsor

Köszöntjük Emese, Sarolta nevű olvasóinkat!

Hétfő

Július 5.

menyasszony

Köszöntjük Csaba nevű olvasóinkat!

Kedd

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi filmsor.
04:50 Teleshop
20:30 Kékfény
05:15 Barátok közt
21:25 A bizalom ára
06:00 Reggeli
Angol bűnügyi tévé09:05 Teleshop
filmsor.
11:50 Apja, fia, unokája 22:15 Kenó
Am. vígjátéksor.
22:25 Kemény leckék
12:30 Gyilkos ügyek
Lengyel bűnügyi téAm. krimisor.

13:40 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:55 A mentalista

Amerikai krimisor.

17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:15 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Cápák között
00:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
01:25 Barátok közt
02:10 Autogram
02:55 Bosszú
Török filmsor.

05:10 Családi titkok
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. akció sor.

13:35 Walker, a
texasi kopó

Am. akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton
Dráma sorozat

20:40 Rejtélyek az
Alpokban

Német krimi sor.

21:50 Bezár a bazár!
23:25 A rezidens
Am. dráma sor.

00:30 Walker, a
texasi kopó

Am. akció sor.

01:30 A vidéki doktor
Német romantikus sor.

04:40 Nyár 21
05:55 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.

09:00 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
13:15 Folyódelták:
Artic Wilderness
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:00 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:00 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli

véfilmsor.

Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
19:40 A hegyi doktor
05:15 Barátok közt
Német családi film06:00 Reggeli
sor.
09:05 Teleshop
20:30 Önök kérték
11:50 Apja, fia, unokája
válogatás
Am. vígjátéksor.
21:30 A bűn művészete
12:30 Gyilkos ügyek
Am. krimisor.

13:40 Mestercukrász
- Az édesszájú
Olasz bűnügyi tévéKonyhafőnök
filmsor.
15:55 A mentalista
00:10 Hat nővér
23:25 Pietro szigete

Amerikai krimisor.
Spanyol romantikus
17:05 Barátok közt
tévéfilmsor.

00:45 Új idők, új dalai 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
01:20 Divat & dizájn
18:55 Fókusz
02:15 Noé barátai
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:15 Doktor Murphy
05:00 Híradó
Amerikai filmsor.
05:15 Angol nyelvű hírek
23:20 Gyertek át!
05:20 Német nyelvű
00:40 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:15 Barátok közt
02:05 CSI: Miami
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
05:55 Öt kontinens
Amerikai krimisor.
06:25 Summa
06:50 Család'21
07:10 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar válogatott 05:10 Családi titkok
08:25 Táncház: Csángó 06:30 Mokka,
benne Tények
Fesztivál
08:45 Mokkacino
08:55 Élő népzene
09:40 Teleshop
09:25 Jó ebédhez
10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
11:15 Tények Plusz
09:50 Jó ebédhez
12:00 Tények délben
szól a nóta
12:30 Walker, a
10:20 Evangélikus istexasi kopó
tentisztelet
Am. akció sor.
Lovászpatonáról
11:25 Legenda a vonaton 13:35 Walker, a
texasi kopó
Magy. filmvígjáték
Am. akció sor.
12:50 V4 híradó
14:35 Derült égből apa
13:00 Híradó
Mexikói telenovella
13:15 Közelebb sor.
Roma magazin 15:40 A nagykövet lánya
13:40 Domovina
Török romanti14:15 Nyár 21
kus sor.
16:35 Öt kontinens
16:45 A bosszú
17:05 Ízőrzők:
csapdájában
Örményes
Török telenovella
sor.
17:40 Ízőrzők: Legénd
18:15 Másfélmillió lé- 18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
pés Magyaror19:55 Doktor Balaton
szágon
Dráma sorozat
19:00 Jó ebédhez
20:40 Rejtélyek az
szól a nóta
Alpokban
19:25 Jó ebédhez
Német krimi sor.
szól a nóta
21:50 Bezár a bazár!
20:00 Az örökzöld
23:25 A rezidens
örökzöldek
Am. dráma sor.
21:00 Híradó
00:30 Walker, a
21:25 V4 híradó
texasi kopó
21:35 Dokuzóna
Am. akció sor.
22:30 Mma: Árkon,
A vidéki doktor
bokron, rozson 01:30 Német
romantiát - Bánsági Ildikus sor.
kó portréfilm
02:30 A vidéki doktor
23:30 Hazajáró
Német romanti00:05 Hagyaték
kus sor.
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 04:00 Nyár 21
Gyerekjáték
05:55 Hajnali
00:55 Himnusz
gondolatok
01:00 Híradó
06:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek 06:30 Nemzeti
01:30 Az örökzöld
Sporthíradó
örökzöldek
06:40 Kenó
02:25 Legenda a vonaton 06:45 Srpski ekran
Magy. filmvígjáték 07:15 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!
05:00 Út Tokióba
05:30 Szabadidő
06:00 Gyémánt Liga:
Oslo
07:00 Forma-3 – Futam
08:00 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
10:00 Góóól!2
10:55 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
12:55 Forma-3 – Futam
14:00 Góóól!2
15:00 Gyémánt Liga
17:30 Boxutca
20:50 Góóól!2
21:50 Góóól!2
22:45 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
00:45 Boxutca
02:25 Múlt és Jelen

Július 6.

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 Folyódelták
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:00 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

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

Köszöntjük Apollónia nevű olvasóinkat!

Szerda

Július 7.

Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.
04:50 Teleshop
19:40 A hegyi doktor
05:15 Barátok közt
Német családi film06:00 Reggeli
sor.
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája 20:30 Skandináv Lottó
20:45 Howards End Am. vígjátéksor.
Szellem a házban
12:30
Gyilkos
ügyek
Bűnügyi tévéfilmsor.
Angol tévéfilmsor.
Am. krimisor.
22:20 Kenó
13:40 Mestercukrász 21:50 Az elárult arany
Cseh romantikus
22:35 A legendák
- Az édesszájú
dráma
hivatala
Konyhafőnök
23:30 Kenó
Bűnügyi tévéfilmsor.
15:55
A
mentalista
23:40 Pietro szigete
23:35 Pietro szigete
Amerikai krimisor.
Olasz bűnügyi tévéOlasz bűnügyi tévé17:05
Barátok
közt
filmsor.
filmsor.
18:00 RTL Híradó –
00:30 Hat nővér
00:20 Hat nővér
Esti kiadás
Spanyol romantikus
Spanyol romantikus
18:55 Fókusz
tévéfilmsor.
tévéfilmsor.
01:15 Divat & dizájn 20:00 Mestercukrász 01:25 Divat & dizájn
- Az édesszájú
02:10 Noé barátai
Konyhafőnök
22:15 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.
05:00 Híradó
23:20 Toplista: Negy- 05:15 Angol nyelvű hírek
05:00 Híradó
ven fölött szülő
05:20 Német nyelvű
05:15 Angol nyelvű hírek
magyar hírességek
hírek
05:20 Német nyelvű
00:30 RTL Híradó 05:25 Orosz nyelvű hírek
hírek
Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:05 Barátok közt
02:00 CSI: Miami
05:55 Család'21
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
06:15 Élő egyház
05:55 Esély
Amerikai krimisor. 06:45 Kárpát-medence
06:20 Kék bolygó
07:05 Hajnali
06:45 Magyar gazda
gondolatok
07:10 Hajnali
07:15 Magyar válogatott
gondolatok
08:30 Táncház: Kala07:20 Magyar válogatott 05:10 Családi titkok
majka együttes,
08:20 Táncház: Erdé- 06:30 Mokka,
benne Tények
Bran együttes
lyi muzsikusok
09:05 Élő népzene
és táncosok, Szé- 08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
09:30 Jó ebédhez
ki bál
10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
08:55 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
10:05 Jó ebédhez
09:25 Jó ebédhez
12:00 Tények délben
szól a nóta
szól a nóta
12:30 Walker, a
10:40 Rome Reports 09:50 Jó ebédhez
texasi
kopó
Vatikáni híradó
szól a nóta
Am. akció sor.
11:05 Neked szól!
10:25 Evangélikus
13:35 Walker, a
11:10 Kereszt-Tények
riportok
texasi kopó
11:35 Ő és én: Gulyás
10:55 Református
Am. akció sor.
Fruzsina
magazin
14:35 Derült égből apa
11:30 Rohamsisakos
Mexikói telenovella 11:45 Tök az adu
Tévéjáték
Madonna
sor.
Tévéfilm
15:40 A nagykövet lánya 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
12:50 V4 híradó
Török romanti13:15 Hrvatska
13:00 Híradó
kus sor.
Kronika
13:15 Srpski ekran
16:45 A bosszú
13:40 Ecranul nostru
13:40 Unser Bildschirm
csapdájában
14:15 Nyár 21
Török telenovella
14:10 Nyár 21
sor.
16:15 Itthon vagy!
16:15 Térkép
16:40 Hazajáró
16:50 Ízőrzők: Andocs 18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
17:10 Ízőrzők: Dozmat
17:35 Ízőrzők:
Mezőkovácsháza 19:55 Doktor Balaton 17:40 Ízőrzők: Tác
Dráma sorozat
18:15 Másfélmillió lé20:00 Mosolytár: Töké20:40 Rejtélyek az
pés Magyarorletes házasság
Alpokban
szágon
21:00 Híradó
Német krimi sor.
19:00 Jó ebédhez
21:25 V4 híradó
21:50
Bezár
a
bazár!
szól a nóta
21:35 Próbatermi
23:25 A rezidens
19:25 Jó ebédhez
E-vendégség
Am. dráma sor.
szól a nóta
22:25 Mma
00:30 Walker, a
20:00 Önök kérték
23:20 Hazajáró
texasi
kopó
válogatás
23:55 Hagyaték
Am. akció sor.
00:30 Hetedhét kaland 01:30 A vidéki doktor 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
00:40 M2 matricák –
Német romanti21:35 Büszkébben tűrGyerekjáték
kus sor.
ni másnál - Első
00:45 M2 matricák –
világháborús
Gyerekjáték
szobrok a Kár00:55 Himnusz
pát-medencében
01:00 Híradó
04:00 Nyár 21
22:30 Mma
01:20 Angol nyelvű hírek 05:55 Hajnali
23:30 Hazajáró
01:30 Mosolytár:
gondolatok
00:00 Hagyaték
Tökéletes
06:00 Híradó
00:30 Hetedhét kaland
házasság
06:30 Nemzeti
00:40 M2 matricák –
02:25 Itthon vagy!
Sporthíradó
Gyerekjáték
06:40 Kenó
00:55 Himnusz
06:45 Hrvatska
01:00 Híradó
Kronika
05:00 Jövünk!
07:15 Ecranul nostru 01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
05:30 FIFA VB 2022
07:45 Itthon vagy!
válogatás
magazin
08:15 Fogd a kezem!
06:55 Forma-3 –
Török tévéfilmsor.
Futam
09:05 Isztambuli
08:00 2020-as labdarúmenyasszony
gó Európa-baj05:30 Gyémánt Liga
Török tévéfilmsor.
nokság
06:25 Hajime
10:00 Nyár 21
10:55 Góóól!2
12:00 Déli harangszó 07:00 Foci Eb röviden
11:55 Góóól!2
07:30 Asztalitenisz
12:01 Híradó
12:50 Hajime
magazin
12:35 Nemzeti
13:20 Asztalitenisz
08:00 Gyulai István
Sporthíradó
magazin
Memorial
12:50 A világ egy
15:15 Boxutca
08:55 Fradi Tv
terített asztal
15:45 Fradi Tv
09:25 Góóól!
13:20 Folyódelták
16:15 Gyulai István
14:15 Sorsok útvesztője 10:55 2020-as labdarúMemorial
gó Európa-bajTörök tévéfilmsor.
20:00 Felvezető műsor: 15:05 Zoo
nokság
Labdarúgás
12:50 Foci Eb röviden
Szlovák családi
filmsor.
21:00 2020-as labdarú14:50 Góóól!
gó Európa-baj- 16:05 Hölgyek
17:15 Aranyoroszlánok
nokság
17:45 Felvezető műsor:
paradicsoma
22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
Olasz romantikus
Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor:
tévéfilmsor.
01:00 Fradi Tv
Labdarúgás
17:00 Gasztroangyal
02:40 Strandröplab20:15 Felvezető műsor:
18:00 Híradó
da OB
Labdarúgás
18:25 Nemzeti

Köszöntjük Ellák, György nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Július 8.
18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
04:50 Teleshop
Német családi film05:15 Barátok közt
sor.
06:00 Reggeli
20:35
Egynyári kaland
09:05 Teleshop
Tévéfilm
11:50 Apja, fia, unokája 21:35 Egynyári kaland
Am. vígjátéksor.
Tévéfilm
12:30 Született detektívek 22:25 Kenó
Amerikai krimisor.
13:40 Mestercukrász 22:40 Munkaügyek IrReality Show
- Az édesszájú
Magy. vígjáték-sor.
Konyhafőnök
23:10 Szépek és
15:55 A mentalista
bolondok
Amerikai krimisor.
Magyar játékfilm
17:05 Barátok közt
00:55 Pietro szigete
18:00 RTL Híradó –
Olasz bűnügyi tévéEsti kiadás
filmsor.
18:55 Fókusz
01:45 Hat nővér
20:00 Mestercukrász
Spanyol romantikus
- Az édesszájú
tévéfilmsor.
Konyhafőnök
22:15 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Magnum

05:00 Híradó

Am. akciókrimi-sor. 05:15 Angol nyelvű hírek

00:20 RTL Híradó 05:20 Német nyelvű
Késő esti kiadás
hírek
00:55 Barátok közt
05:25 Orosz nyelvű hírek
01:50 Felnőtt játékok 05:30 Kínai nyelvű hírek
Amerikai film
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
05:10 Családi titkok
07:10 Hajnali
06:30 Mokka,
gondolatok
benne Tények
07:20 Magyar válogatott
08:45 Mokkacino
08:25 Táncház: Ren09:40 Teleshop
des héjsza, tiszti
10:45 Csapdába csalva
héjsza, kerekes
11:15 Tények Plusz
09:00 Élő népzene
12:00 Tények délben 09:30 Jó ebédhez
12:30 Walker, a
szól a nóta
texasi kopó
10:00 Jó ebédhez
Am. akció sor.
szól a nóta
13:35 Walker, a
10:30 Új nemzedék
texasi kopó
11:00 Isten kezében
Am. akció sor.
14:35 Derült égből apa 11:30 Lincoln Ábrahám álmai
Mexikói telenovella
sor.

Tévéjáték

Török tévéfilmsor.

Magy. zenés filmsor.

15:40 A nagykövet lánya 12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
Török romanti13:15 Slovenski Utrinki
kus sor.
13:40 Alpok-Duna16:45 A bosszú
Adria
csapdájában
Török telenovella
14:15 Nyár 21
sor.
16:15 Itthon vagy!
18:00 Tények
16:40 Szerelmes földrajz
18:45 Tények Plusz
17:15 Ízőrzők: Kakasd
19:55 Doktor Balaton 17:50 Ízőrzők: Farmos
Dráma sorozat
18:20 Másfélmillió lé20:40 Rejtélyek az
pés MagyarorAlpokban
szágon
Német krimi sor.
19:00 Jó ebédhez
21:50 Bezár a bazár!
szól a nóta
23:25 A rezidens
19:25 Jó ebédhez
Am. dráma sor.
szól a nóta
00:30 Walker, a
20:00 Szenes Iván írta
texasi kopó
Magy. zenés filmsor.
Am. akció sor.
21:00 Híradó
01:30 A vidéki doktor 21:25 V4 híradó
Német romanti21:35 Munkásőrség kus sor.
Egy párthadsereg története
22:00 Munkásőrség Egy párthadse04:01 Nyár 21
reg története
05:55 Hajnali
22:30 Mma
gondolatok
23:30 Hazajáró
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:30 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:40 M2 matricák –
06:40 Kenó
Gyerekjáték
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! 01:30 Szenes Iván írta
09:05 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Folyódelták:
Amazon Healing Tropics
13:50 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:45 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

15:45 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

16:50 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó

05:35 Aranyoroszlánok
07:00 Foci Eb röviden
07:35 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
09:30 Góóól!
10:55 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
14:55 Foci Eb röviden
15:10 Pecatúra
15:40 Skipper
17:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás
19:15 Értékelő műsor:
Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
22:15 Strandkézilabda
22:35 Góóól!

2021.
június 30.

Heti műsor
Köszöntjük Lukrécia nevű olvasóinkat!

Péntek

Július 9.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
Török tévéfilmsor.
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája 19:40 A hegyi doktor
Am. vígjátéksor.

12:30 Született
detektívek

Amerikai krimisor.

13:40 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:55 A mentalista

Amerikai krimisor.

sor.

Dráma sorozat

20:40 Rejtélyek az
Alpokban

Német krimi sor.

21:50 Bezár a bazár!
23:25 A rezidens
Amerikai dráma sor.

00:30 Walker, a
texasi kopó

Am. akció sor.

01:40 A vidéki doktor
Német romantikus sor.

Török tévéfilmsor.

09:00 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
13:15 Folyódelták:
IrrawadyMangrove World of
Wonders
14:10 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:00 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

15:55 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

Filmdráma

kalandfilmsor.

22:15 Kenó
22:25 Giovanna apja

09:25 Teleshop
10:25 Anyák gyöngye

00:15 Pietro szigete

10:55 Anyák gyöngye

Olasz filmdráma

Am. vígjátéksor.

Olasz bűnügyi tévéAm. vígjátéksor.
filmsor.
11:20 Autogram

Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:40 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők:
Mecseknádasd
17:45 Ízőrzők:
Zákányszék
18:20 Másfélmillió lépés Magyarországon
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:30 Szerelem
Magyar filmdráma

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:50 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Szombat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Star Wars: A
Német családi filmFreemaker csasor.
lád kalandjai
20:30 Fátima
Am. animációs

17:05 Barátok közt
01:00 Hat nővér
18:00 RTL Híradó –
Spanyol romantikus
Esti kiadás
tévéfilmsor.
18:55 Fókusz
01:55 Új idők, új dalai
20:00 Mestercukrász 02:20 Noé barátai
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:15 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.
05:00 Híradó
23:20 Életünk története 05:15 Angol nyelvű
00:40 RTL Híradó hírek
Késő esti kiadás 05:20 Német nyelvű
01:15 Barátok közt
hírek
02:05 CSI: Miami
05:25 Orosz nyelvű
helyszínelők
hírek
Amerikai krimisor. 05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
05:10 Családi titkok
06:25 Kárpát06:30 Mokka,
medence
benne Tények
06:50 Kék bolygó
08:45 Mokkacino
07:15 Hajnali
09:40 Teleshop
gondolatok
10:45 Csapdába csalva 07:25 Magyar
11:15 Tények Plusz
válogatott
12:00 Tények délben
08:20 Táncház:
12:30 Walker, a
25 éves a Matexasi kopó
gyar Tánc
Am. akció sor.
házmozgalom
13:35 Walker, a
08:55
Élő népzene
texasi kopó
09:30 Jó ebédhez
Am. akció sor.
szól a nóta
14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
sor.
15:40 A nagykövet lánya 10:25 Katolikus
krónika
Török romantikus sor.
10:50 Tanúságtevők:
16:45 A bosszú
Engesztelők
csapdájában
11:20 Isten óvd a
Török telenovella
királyt
18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Doktor Balaton

Köszöntjük Amália, Veronika nevű olvasóinkat!

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:30 MMA Az egész
életem hegedű - Halmos
Béla 1946-2013
- portré
22:30 Mma
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –
Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Szerelem
Magyar filmdráma

02:45 Isten óvd a királyt
Tévéfilm

05:00 Bringasport
05:20 Pecatúra
07:25 Góóól!
08:00 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság
15:05 Strandkézilabda
22:25 Góóól!
23:55 Gyémánt
Liga
00:50 Skipper
01:15 UEFA Labdarúgó U21-es Európa-bajnokság

12:10 Privát kopók

Kanadai filmsor.

13:20 Privát kopók

Kanadai filmsor.

14:35 Magnum

Július 10.

Magyar játékfilm

17:00 Főmenü:
Marháskodás
18:00 Híradó
18:25 SzerencsePerc
18:30 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Szerencse
Szombat
19:40 T.S. Spivet különös utazása

Angol családi film
Am. akciókrimi-sor. 21:30 Félelem a

15:45 Szuper felsőtagozat
Amerikai vígjáték

város felett
Akciófilm

Vasárnap

kalandfilmsor.

09:15 Teleshop
10:15 A Muzsika
TV bemutatja!
10:55 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

11:25 Privát kopók

Kanadai filmsor.

12:35 A zűr bajjal jár
Amerikai vígjáték

15:20 Egyik kutya,
másik eb

Ukrán krimisor.

16:35 Egyik kutya,
másik eb

18:00 RTL Híradó –
Ukrán krimisor.
23:30 Kenó
Esti kiadás
18:00 RTL Híradó –
23:40 Pietro szigete
19:00 Fókusz Plusz
Esti kiadás
Olasz bűnügyi tévé20:00 Az oroszlánkirály
filmsorozat
19:00 Cobra 11
Am. animációs ka- 00:25 Hat nővér
Német akciólandfilm

Spanyol romantikus

film-sor.

21:50 Az oroszlánkirály
tévéfilmsorozat
2. - Szimba
01:25 Divat & dizájn
büszkesége
02:20 Noé barátai

20:00 Gyerekjáték

23:35 Jackie és Ryan

01:00 A hírek
szerelmesei

Amerikai animációs
kalandfilm

Amerikai film
05:00 Híradó
01:40 A louisianai befutó 05:15 Angol nyelvű
Amerikai film
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
05:00 TELESHOP
hírek
06:00 Hupikék törpikék
05:30 Kínai nyelvű
Belga animácihírek
ós sor.
05:35 Itthon vagy!
06:30 Garfield és
05:55 Magyar gazda
barátai
Am. animációs sor. 06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Garfield és
07:00 Hajnali
barátai
gondolatok
Am. animációs sor.
07:30 Magyar népmesék 07:10 Opera Cafe
07:40 Magyar népmesék 07:35 Püspökkenyér
07:55 Magyar népmesék 08:00 Evangélium
08:00 Magyar népmesék 08:30 Hogy volt?! válogatás
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék 09:25 Ég, föld, férfi, nő
08:30 Magyar népmesék 10:40 Öt kontinens
08:45 Magyar népmesék 11:10 A Noszty fiú esete Tóth Marival
08:50 Mesék Mátyás
Magyar játékfilm
királyról
12:50 V4 híradó
Magy. animációs sor.
13:00 Híradó
09:05 Hupikék törpikék 13:25 Múlt és Jelen
Belga animáci15:20 Merkantil
ós sor.
Bank Liga
09:35 Hupikék törpikék 17:15 Merkantil
Belga animáciBank Liga
ós sor.
10:05 Az alkotók - egy 19:10 Aranyoroszlánok
ház átalakításá- 19:40 Strandröplabda OB
nak története
21:05
Strandröplab10:40 Nagyító
da OB
11:10 Az álomotthon
22:05 Halálügyész
11:45 PURA VIDA Magyar tévéfilm
tiszta élet
23:25 Dokuzóna
12:15 Poggyász
00:20 Térkép
12:50 Életmódi Plusz 00:55 Himnusz
13:20 Csapdába csalva 01:00 Híradó
13:55 Johnny English 01:20 Angol nyelvű hírek
Angol-francia ak01:30 Beszterce
ció film
ostroma
15:50 Columbo
Magyar játékfilm
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 A függetlenség
napja
Amerikai akció film 05:10 Múlt és Jelen
06:40 Gyulai István
23:15 Hulk
Memorial
Amerikai akció film
09:20 Strandkézilabda
02:15 Ellenség a
09:40 Bringasport
kapuknál
Am., fr., német, an- 11:00 UEFA Labdarúgó U21-es Eurógol, ír háborús film
pa-bajnokság
12:55 Szabadidő
15:00 Góóól!
17:15 Építők
04:00 Nyár 21
17:45 Gyémánt Liga:
05:55 Hajnali
Monaco
gondolatok
19:45 2020-as labdarú06:00 Híradó
gó Európa-baj06:30 Nemzeti
nokság
Sporthíradó
21:50 2020-as labdarú06:45 Kenó
gó Európa-baj06:50 Magyar Krónika
nokság
07:25 Szerelmes
23:50 Gyémánt Liga:
földrajz
Monaco
07:55 Térkép
01:40 Szabadidő
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn 02:10 Kajak-Kenu Európa-bajnokság
09:25 A világ madár02:40 Kajak-Kenu
távlatból
Európa10:00 Nyár 21
bajnokság
12:00 Déli harangszó

06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali
gondolatok
Július 11.
07:15 Világ
08:30 Magyar népmesék
07:35 Multiverzum
08:40 Magyar népmesék
08:00 Mesterember
08:50 Magyar népmesék
08:30 Novum
08:55 Mesék Mátyás
09:00 Noé barátai
királyról
09:30 Önök kérték
Magy. animációs sor.
válogatás
09:10 Hupikék törpikék
10:25 Ízőrzők - TakaréBelga animácikos konyha
ós sor.
10:55 Térkép
09:40 Hupikék törpikék
11:25 Hazajáró
Belga animáci11:55 Vasparipával a
ós sor.
Székelyföldi Le10:15 Fald fel
gendáriumon
10:45 Több mint TestŐr
12:50 V4 híradó
11:20 SuperCar
13:00 Híradó
11:50 Életmódi
14:00 OTP Bank Liga
12:25 Nagy Vagy- Ak15:50 OTP Bank Liga
tív Magyaror17:45 OTP Bank Liga
szág kupa
21:00 Asztalitenisz
12:55 Extreme-E
Magy. filmvígjáték
magazin
magazin
16:00 Hatoslottó sorsolás 21:30 Skipper
13:30 Viszlát, Chris16:05 Hogy volt?! 22:05 Örkény lovas tábor
topher Robin
válogatás
22:55 Örkény lovas tábor
Brit dráma film
17:00 Magyarország
23:30 Hogy volt?! 15:55 Bazi nagy
finom
válogatás
görög lagzi
00:25 Öt kontinens
Amerikai - kanadai 17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
00:55 Himnusz
vígjáték film
18:00 Híradó
01:00 Híradó
18:00 Tények
01:20 Angol nyelvű hírek
18:55 Hófehér és a vadász 18:25 Nemzeti
Am. kaland film
Sporthíradó
01:30 Hajlék Istennek,
21:35 Könyvklub 18:45 Mallorcai
hajlék, hajavagy az alkony
bűnügyek
lék embernek
Angol bűnügyi tévéötven árnyalata
- In memoriam
filmsorozat
Am. vígjáték film
Csete György 19:35 A három testőr
23:55 Az ügynöknő
MMA portré
Am. akció film
Afrikában
Filmvígjáték
02:25 Morgen
Magyar-román21:05 Nagyítás
francia dráma film
Játékfilm
06:55 Múlt és Jelen
22:50 Kenó
23:00 Az Északi sark- 07:30 Jövünk!
kör szerelmesei 12:55 Gyémánt Liga:
Monaco
Romantikus dráma
04:00 Nyár 21
15:55
Góóól!
00:50
Pietro
szigete
05:55 Hajnali
16:25 Góóól!
Olasz
bűnügyi
tévégondolatok
19:45 Felvezető műsor:
filmsorozat
06:00 Híradó
Labdarúgás
06:30 Nemzeti
21:00 2020-as labdarúSporthíradó
gó Európa-baj06:40 Kenó
nokság
05:00 Híradó
06:50 Nyár 21
05:15 Angol nyelvű hírek 22:50 Értékelő műsor:
08:05 Isten kezében
Labdarúgás
05:20 Német nyelvű
08:30 Kereszt-Tények
hírek
08:40 Katolikus krónika 05:25 Orosz nyelvű hírek A műsor és a kezdési
09:05 Neked szól!
05:30 Kínai nyelvű hírek időpont megváltoztatásának jogát minden
09:10 Rome Reports - 05:35 Itthon vagy!
tévéadó fenntartja!
Vatikáni híradó 05:55 Térkép

Köszöntjük Nóra, Lili nevű olvasóinkat!

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré- 05:15 A homok titkai
kos konyha
Brazil filmsorozat
13:25 Szeretünk, doki! 06:00 Teleshop
Tévéfilmsorozat
06:30 Kölyökklub
14:20 A maffia csak
08:40 Star Wars: A
nyáron öl
Freemaker csaKrimisorozat
lád kalandjai
15:20 Beszterce ostroma
Amerikai animációs

Amerikai vígjáték

22:25 Hogyan legyél
latin szerető

Amerikai vígjáték
Amerikai film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
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09:50 Református
riportok
10:15 Református
ifjúsági műsor
11:20 Baptista
ifjúsági műsor
11:21 Unitárius
ifjúsági műsor
11:22 Evangélikus
magazin
11:23 Az utódok
reménysége
11:30 Önkéntesek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez
szól a nóta
13:25 Mont Saint Michel,
a csoda szken
nelése
14:20 Édes anyanyelvünk
14:30 A papucshős

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Gazdaoldal

Tombol a trópusi hőség!

A fóliasátrak árnyékolása és
párásítása

A csillagászati nyár beköszöntével trópusi forróság lepte el vidékünket is. A 35–40
0
C hőmérsékletű száraz levegő megviselte az ültetvényeket. Ugyanis a hajtatott uborka, paradicsom vagy paprika hőmérsékleti optimuma 20–25 0C körül van, az optimális páratartalom pedig 60–80% közötti értéken. Ha a hőmérséklet az optimális fölé emelkedik, a növények
intenzív párologtatással hűtik
magukat. Ez rengeteg energiát
von el tőlük, ami terméscsökkenéshez vezet. Ezt a túlzott
mértékű párologtatást tovább
fokozhatja a légtér nyári időszakban igen alacsony relatív
páratartalma, amely néha alig
éri el a 30%-ot, az optimálisnak számító 60–80% helyett.
Ezek a problémák nagyon
szembetűnőek lettek az utóbbi

ség mértéke a nappali időszak egyre nagyobb részében éri el és haladja meg a maximális fotoszintézishez
szükséges 15.000 lux értéket. Innentől kezdve a növények az energiájuk egy részét a felesleges sugárzás hatásának kivédésére, azaz
a saját hűtésükre fordítják, amit csak párologtatással tudnak elérni. Mint azt már fentebb
említettük, ez terméscsökkenéssel jár.
Tehát a tavasz előre
haladtával, ahogy növekszik a napsugárzás ereje és emelkedik a külső levegő hőmérséklete is, egyre inkább a magas hőmérséklet miatt van
szükség fokozott szellőztetésre. Az
intenzív szellőztetés hatására azonban levegő páratartalma mélyen az
optimális érték alá csökkenhet. Ekkor kókadoznak – hervadoznak az
uborkalevelek, söndörödnek össze
szinte „cigarettává” a paradicsomlevelek. A fóliasátrak árnyékolásával,
majd párásító öntözéssel, nagyban

15-20 évben. Ugyanis a meteorológusok adatai szerint a globális felmelegedés miatt az elmúlt
100 év 10 legforróbb és legszárazabb nyarából 7 erre az időszakra esik!

csökkenteni tudjuk ezeket a kedvezőtlen hatásokat.
Igen elterjedt a mésztejes árnyékolás, de sokan alkalmazzák a
raschel-hálós árnyékolást is. Nagyon sok gazdának a mésztejes árnyékolástól azért ment el a kedve,
mert a nehéz munkával felpermetezett meszes réteg az első szeles nap
lepergett a fóliasátorról. Ennek kiküszöbölésére többféle módszer is
van. Lehet speciális, erre a célra kifejlesztett festéket használni, de azt
még Magyarországon is drágállják
a gazdák. Helyette inkább különböző adalékanyagokat kevernek a
mészhez.
Az egyik ilyen adalékanyag a
tejpor, de lehet helyette tejet is használni. Néhány gazda a közönséges
étolajra „esküszik”, amit az oltottmész-pasztában kell „elmoncsolni”,
s csak aztán kell felhígítani vízzel. A

Fényből is megárt a sok!
A téli időszakban a napsugárzás erőssége és hossza kevés az eredményes növénytermesztéshez. Pótmegvilágításra
van szükség, különösen az uborka esetében. Március folyamán
lassan eléri a szükséges szintet,
majd április-május folyamán átlépi az optimum felső határát is.
Számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy március folyamán éri
el a nappal hossza az uborkafajták többsége számára szükséges
12 órányi időszakot, míg április-május folyamán a fényerős-

Itt az aratás

Az egyik legnehezebb aratás ahol őszieket és tavasszal kalászoelőtt állunk. Idén sok gazda fog sokat vetünk, megjelentek a magszembesülni ezzel. Bár az utób- ról kelő egyszikű gyomok, amelyek ellen a mai gyomirbi években már voltó szerek nem hatásosak.
tak hasonló probléIgaz, vannak gyomirmák, azért nem ilyen
tók, amelyek csak egyes
mértékben.
gazok ellen hatásosak.
Mi is ez a probEzért idén egy számunkléma? Az, hogy az
ra új aratási technolóutóbbi évtizedekben a
giát fogunk használni,
kedves termelők duramit úgy hívunk, hogy
Tel.: 2-41-74
ván megsértették az
deszikáció. Ennek a léegyik agrotechnikai
törvényt – a vetésforgó betartá- nyege, hogy aratás előtt 2-3 hétsát. Ennek most isszuk meg a le- tel, amikor a búzaszem nedvesvét, mivel azokon a parcellákon, ségtartalma 30%, totál gyomir-

fóliasátrak árnyékolását, az időjárástól függően, célszerű akár még
május folyamán elvégezni.
A raschel-háló kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a megfelelő fényáteresztő- (pontosabban
árnyékoló) képességűt vásároljunk. A túl sötét (50% feletti árnyékoló hatású) háló alatt a fóliasátorban kevés lesz a fény a növények megfelelő fejlődéséhez, az
állomány nagy lombozatot fog
nevelni, hosszú ízközökkel, miközben a termés mennyisége elmarad a várttól. Néhány gazda
úgy próbálja orvosolni ezt a problémát, hogy csak a napos, forró időszakokban húzza fel a fóliasátrakra a raschel hálót, míg a
borúsabb, hűvösebb napokon leereszti a fóliasátor mellé.
A párásító öntözésről
Egyre több gazda ismeri fel az
ilyenfajta klímaszabályozás fontosságát. Ugyanis a csepegtetőcsövek alkalmazása és a feketefóliás talajtakarás tovább csökkenti a levegő páratartalmát, hisz
ilyenkor a talaj gyakorlatilag nem
párologtat el vizet. A párásító öntözést legegyszerűbben úgy oldhatjuk meg, hogy heti 2-3 alkalommal locsolócsővel belocsoljuk a fóliasátor talaját (az utakat
is). Természetesen ez nem váltja
fel a növények rendszeres napi
öntözését.
A profi termelők a
fóliasátrakban a párásító öntözést a növények
fölött elhelyezett kis párásító szórófejekkel végzik, amely a vizet szinte
ködszerűen elporlasztva
juttatja a légtérbe. Nagyon fontos, hogy valóban párásító szórófejeket szereljünk fel, és
nem öntöző szórófejeket! Ugyanis a párásító szórófejekkel történő
párásítás esetén, amen�nyiben biztosítani tudjuk
az előírt víznyomást, akkor a növények lombozata száraz marad, hisz az apró
vízcseppek elpárolognak, mire
elérnék a növényeket. Az öntöző
szórófejek viszont nagyobb vízcseppeket szórnak szét, és ezektől természetesen nedves lesz a
lombozat is. Ez viszont gomba-,
vagy baktériumos fertőzések melegágyává válhat.
A párásító öntözés fontosságát az is növeli, hogy az ilyen
fóliasátrakban nemcsak a termés
mennyisége nagyobb, hanem annak eladhatósága is sokkal jobb.
Ugyanis az optimális páratartalomnál a termés (paprika, paradicsom, uborka stb.) szép fényes,
tehát jobb minőségű lesz, ami
igencsak fontos a nyári dömping
időszakában.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

tót használunk (glifoszát tartalmú), vagy 5-7 nappal az aratás
előtt Reglone (dikvát hatóanyagú) deszikántot használunk és
utána jöhet az aratás. Ezen módszerrel azt érjük el, hogy a szemek egyszerre érnek be, mivel a
felsorolt gyomokat a vegyszerek
kiégetik és utána nyugodtan tudunk aratni.
Ez a módszer nincs negatív kihatással a szemek minőségi mutatóira.
Részletesebb információért keressenek telefonon:
0503723469 és 0971296636.

Novák András
szaktanácsadó,
Terra Dei

A növények is éhesek,
nemcsak szomjasak!

A nyár beköszöntével a növények tápanyagigénye megváltozik,
különösen azoké, amelyeket a balkonra, illetve a szabadba helyeznek ki.
Minél melegebb a hőmérséklet, a növények annál gyorsabban
fejlődnek, így az életfolyamataik lebonyolításához is több vízre,
tápanyagra van szükségük. A legfontosabb tápanyag a nitrogén, a
foszfor és a kálium. Ezek az úgynevezett makroelemek, amelyekre a növényeknek nagy mennyiségben szükségük van. Emellett azt
sem szabad elfelejteni, hogy a megfelelő fejlődéshez és virágzáshoz
a tápoldatokban kisebb mennyiségben található tápelemek (mikroelemek) is elengedhetetlenek; ilyen például a magnézium, a vas, a
cink és a mangán. Minimális mennyiségben ugyan, de a nyomelemekre is szükség van.

Ebben az időszakban kiemelt szerepet kap a megfelelő öntözés,
hiszen a hőmérséklet emelkedésével kedvenceink vízigénye is megnő. Mivel minden növény mindhárom tápanyagcsoportra igényt tart,
ajánlatos különböző tápoldatokat használni.
A kényelmesebb használatért fejlesztették ki a FITO Önadagolós
csepegtetőket, amelyeket már nem kell vízzel hígítani. Az ampulla
csúcsát levágva, közvetlenül a földjükbe szúrva hosszú időn keresztül táplálják növényeit a túladagolás veszélye nélkül. A növényeknek – fajtájuktól függően – más-más tápanyag szükségleteik vannak.
Más az igénye egy orchideának és más egy virágzó egynyárinak. Az önadagolós csepegtetők széles kínálatából könnyedén kiválaszthatja a növénye számára összeállított oldatot, így egyszerűen
és biztonságosan juttathatja növényét a szükséges tápanyagokhoz. A
FITO Önadagolós csepegtetők az alábbi típusokban kaphatóak: virágos növényekre, zöld növényekre, orchideákra, mikulásvirágra, valamint kifejlesztettek egy univerzális csepegtetőt, mely minden növénynél alkalmazható.

Pocokveszély a kertekben

Az enyhe tél fölöttébb kedvezett a mezei pocokállomány áttelelésének és a gyorsan elszaporodó, falánk állatok helyenként súlyos károkat okoznak a kertekben.
A gabonaföldek után a kertekben is elszaporodtak és minden zöld
növényi részt megrágnak a pockok, mert ily módon jutnak a forró,
kánikulában ivóvízhez. Számítani kell tehát azzal, hogy a kertekben
is védekezni kell ellenük!
A mezei pocok a laza talajban egy-másfél méter mélységű járatokat készít, és ezekben gyűjti össze a téli táplálékának egy részét.
A járat nyílása mellett elhelyezett egérfogóval sok kártevőt lehet elpusztítani. A hosszú éveken át eredményesen használt, Rodentin nevű
pocokirtó vegyszert egészségügyi okokból kivonták a kereskedelmi
forgalomból. Három készítmény a kereskedelemben beszerezhető: a
lótetű ellen eddig is használt Arvalin csalétek, valamint a Polytanol
és a Delu riasztószer. Valamennyi szert a pocokjárat nyílásába, vagy
annak közelébe kell kirakni.
A talaj ásásával és rendszeres, alapos lazításával ugyancsak sok
pocoktól szabadulhatunk meg.

Miért kell betartani az
előírásos szertöménységet?

Számos kezdő kertész feltételezi, hogy a növényvédő szerek előírásos töménységét nem feltétlenül szükséges olyan következetesen betartani, ahogyan az a vegyszer csomagolásán van feltüntetve. Ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyása azonban nagy hiba volna!
Ha valaki az előírtnál alacsonyabb töménységű permetlevet használ, azt kockáztatja, hogy munkája eredménytelen lesz, mert a permetezés nem pusztítja el a kártevőket. Az előírtnál nagyobb töménységű
permetlevet se ajánlatos azonban használni, mert az perzselhet, nem is
beszélve arról, hogy a több szer használata nagyobb költséget jelent.
A permetlé hatékonyságát tehát ne a töménység növelésével
fokozzuk, hanem tapadást fokozó segédanyag (pl. Nonit, káliszappan stb.) bekeverésével és szakszerűen végrehajtott kiszórással, valamint a permetezés időpontjának helyes megválasztásával (szélcsendes, derült időben a kora reggeli vagy a késő délutáni órákban).
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Tizenhat éves fiú fulladt vízbe Barkaszón

A tragikus eset június 22-én történt az
esti órákban Barkaszón. A Rendkívüli
Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ)
közölte, hogy a 16 éves fiú a barátaival
ment fürdőzni, ám mivel nem volt jó
úszó, csak a part közelében úszott.

Egyik pillanatban egy víz alatti gödörbe csúszott. Barátai megpróbálták megmenteni, de sajnos hiába. A helyszínre kiérkezett a búvármentő alakulat, akik már
csak a fiú holttestét emelték ki a vízből,
számol be a mukachevo.net hírportál.

Azonosították a cserbenhagyó gázolót

A rendőrségre még június 21-én az esti
órákban érkezett bejelentés egy ungvári járási balesetről. Tarnócon elütöttek egy gyalogost, a sofőr elhajtott, írja
a pmg.ua.
A nyomozócsoport a helyszínen megállapította, hogy a balesetben egy 35 éves
férfi megsérült. Az orvosok koponya-agyi
traumát, agyrázkódást és orrtörést diagnosztizáltak a sértettnél. A sofőr, aki el-

ütötte a gyalogost, elhajtott a helyszínről.
Operatív nyomozati intézkedések eredményeként kiderült az eset minden részlete. A rendőrök azonosították a sofőrt, aki a
szomszédos Gálocs 56 éves lakosa, és megtalálták a járművét is. A cserbenhagyásos
gázoló a baleset után az egyik barátja udvarán rejtette el a gépkocsit.
A rendőrség büntetőeljárást indított
az ügyben.

Eszméletlen nőt találtak a tűz helyszínén

Az ungvári járási Csontos (Kosztrino)
közelében június 25-én egy eszméletlen,
idős nőt találtak égési sérülésekkel a testén, adja hírül a prozahid.com.
A tüzet a nemzeti park munkatársai fe-

dezték fel, akik a közelben voltak. A tűzoltók
a hívás után egy órával eloltották a lángokat.
A 61 éves sérültet a megyei kórházba
szállították. Testének mintegy 20 százaléka égett meg.

Autómentővel lopott gépkocsit adott le
fémhulladékba

Az ungvári járási nyomozók az előzetes
vizsgálat során megállapították, hogy
egy 50 éves ungvári férfi evakuátorral
vitte el egy másik személy gépkocsiját,
majd leadta azt egy fémhulladékgyűjtő
telepen, számol be a pmg.ua.
A tolvaj Ungbaranyából (Baraninci)
egy idegen portáról szállította el a Ford
Sierra típusú járművet. A rendőrség meg-

állapította azt is, hogy az elkövető sokáig
dolgozott a károsultnál, így volt hozzáférése a területhez.
A nyomozás során kiderült, hogy az
ellopott autót már feldolgozták, s a jogellenes ügyletből származó pénzt a tolvaj
már átvette. A bűnvádi eljárást megküldték a bíróságnak. A férfira öt év börtönbüntetést szabhatnak ki.

Kigyulladt egy gázpalack: egy személy súlyos
égési sérüléssel kórházba került

Az eset június 22-én történt a técsői járási Aknaszlatinán (Szolotvino), számol
be a mukachevo.net.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata kárpátaljai kirendeltségének információja szerint egy 47 éves férfit az arcán, mellkasán, felső és alsó végtagjain

lévő másodfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba. Valószínű, hogy a férfi
a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt
szenvedett égési sérüléseket, amikor kigyulladt a gázpalack.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

Karambol Nagybereg közelében
Négyen sérültek meg, köztük egy kisgyermek abban a balesetben, mely
Nagybereg közelében történt június
21-én, adja hírül a mukachevo.net.
A VAZ–2106 típusú jármű sofőrje áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött

egy KIA-val, melyet egy 50 éves beregszászi nő vezetett. Az információk szerint
mind a négy áldozatot a járási kórházba
szállították, a gyerek nincs életveszélyes
állapotban. A KIA sofőrje nem sérült meg.
Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak.

Halálos baleset történt Ungváron

A Gyöngyösi utcában vasárnap súlyos
közlekedési baleset történt: egy Mercedes-Benz típusú gépkocsi és egy menetrend szerint közlekedő Etalon autóbusz frontálisan összeütközött, számol be fészbukinformáció alapján a
karpataljalap.net.
A mentőszolgálathoz június 20-án, 5
óra 44 perckor érkezett bejelentés. A baleset

következtében az autó sofőrje, egy 24 éves
ungvári férfi a helyszínen meghalt. További három ember különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett és kórházba került. A
gépkocsi 25 éves utasát, és az autóbusz 37
éves utasát az intenzív osztályon kezelik.
A rendőrség vizsgálja a baleset okait
és körülményeit. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Lakóházba hajtott egy autóbusz,
áttörte a falat

Súlyos közlekedési balesetről számol
be a 0312.ua, amely a Rahói járásban
történt.
Lonka (Luh) településen június 25-én
egy autóbusz sofőrje elvesztette uralmát a

jármű fölött, és a busz a háznak ütközött,
áttörve az egyik falat.
A baleset okairól és körülményeiről,
valamint az esetleges sérültekről, illetve
áldozatokról nincs hivatalos információ.

Három kárpátaljai lakos sérült meg egy
balesetben Lemberg megyében
Közlekedési baleset történt június 25-én
a hajnali órákban a Kijev-Csap autóúton, a Lemberg megyei Korosztiv település közelében, írja a mukachevo.net.
A Lemberg Megyei Rendőrség információi szerint a Мitsubishi Asx típusú gépkocsi volánja mögött egy 65 éves kárpát-

aljai lakos ült, a Volkswagen L35 márkájú autót pedig egy 33 éves ternopil megyei
lakos vezette. Az ütközés következtében a
Mitsubishi két női és egy férfi utasa (28, 33
és 34 évesek) megsérült egyikük súlyosan.
Mindannyian kárpátaljai lakosok, akiket a kórházba szállítottak.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Csillaghullás a labdarúgó Európa-bajnokságon

Hősies magyar helytállás a
,,halálcsoportban”

Nagyjából félidejéhez érkezett a – talán minden kockázat nélkül állíthatóan – minden idők egyik legszínvonalasabbjának nevezhető labdarúgó Európa-bajnokság küzdelemsorozata. A
minőséges focira már alaposan kiéhező
szurkolók legtöbbjének az igényét tökéletesen kielégítő meccsdömping során
nem csak szép gólok, és izgalmas végkifejletek voltak eddig, de meglepetésből is akadt bőven.
Ami minket leginkább érzékenyen
érintett, az az egyik társrendező ország,
Magyarország válogatottjának a nagyszerű, egy kicsit balszerencsés, de mindenképpen hősiesnek nevezhető szereplése. A magyar
Himnuszt is fiaival együtt éneklő
Marco Rossi által
irányított nemzeti
csapat a halálcsoportnak is nevezett
F-jelű kvartettben
előbb a hajrában
bekapott gólokkal
3-0-ra alulmaradt
a címvédő Portugáliával szemben,
majd bravúros döntetlent ért el a világbajnok franciákkal, végül, kétszer is vezetve, pár
perccel a vége előtt
szalajtotta el a továbbjutást érő győzelmet a minden
tornán esélyesnek
számító, és a hazai
környezetben a magyarok elleni döntetlennek felettébb örülő Németországgal
szemben.
Nincs kétségem afelől, hogy a mérkőzést követően a lelkes magyar szurkolókkal együtt éneklő nemzeti imádságot
a góljainkat szerző Szalai Ádámmal és
Schaferrel együtt többen is megkönnyeztük határon innen és túl…
Ha már az ellenfelekről szót ejtettünk, mindenképpen meglepetésnek számít, hogy a címvédő és világbajnok már
a nyolcaddöntőben elvérzett. Amíg a C.
Ronaldóval felálló portugálok kiesése nem
számít akkora nagy szenzációnak a világranglistát évek óta vezető Belgiummal
szemben, addig a franciák kipottyanása
Svájc ellenében már annál nagyobb meglepetés. Annál is inkább, mivel 10 perccel
a vége előtt még két góllal vezettek is a

gallok, végül 3-3 utáni hosszabbításban,
büntetőkkel maradtak alul.
Az Eb eddigi legnagyobb meglepetését talán mégiscsak a csehek okozták,
akik a budapesti Puskás Arénában fektették két vállra a csoportmeccseket hibátlan mérleggel abszolváló, és sokak által
favoritnak tartott Hollandiát.
Ami az ukrán válogatottat illeti, Andrij
Sevcsenko csapatának a formája leszálló ágban van, de hatalmas szerencsével,
mégis a legjobb nyolc közé kerülésért
játszhatnak lapzártánk után, kedd este.
A hollandok elleni 3-2-es vereség alkalmával játszott a legjobban a sárga-kék alaku-

Néhány sorban

tal szerénykedő Mezővári az egyedüli
nyeretlen a sorozatban.
***
A koszovói bajnok FC Pristina lesz a
Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021–2022-es idénye selejtezőjének 1. fordulójában. Ez azt követően vált biztossá, miután a koszovói
együttes a négycsapatos előselejtező fináléjában 2-0-ra nyert az andorrai Inter
Escaldes ellen.
Az első mérkőzést július 6/7.-én játs�szák a Groupama Arénában, a visszavágóra egy héttel később kerül sor.
***
A férfi tenisz világranglista 48. helyét elfoglaló Fucsovics Márton magabiztos játékkal, 5-7, 6-3, 7-5, 6-3-ra győzte le a 19
éves, és 19. helyen kiemelt olasz Jannik
Sinnert a wimbledoni Grand Slam torna
férfi egyesének első fordulójában, és bejutott a legjobb 64 közé.
A folytatásban talán könnyebb dolga
lesz Fucsovicsnak, hiszen a ranglista 72.
helyén álló cseh Jirí Vesely ellen kísérelheti meg a 32 közé jutást.

A nyári hőségben is folytatódott a Bereg-

szászi Járási Labdarúgó-bajnokság küzdelemsorozata, a kilenc csapatot felvonultató pontvadászatban a hétvégén a 7. forduló mérkőzéseit rendezték.
A sorsolás szeszélye folytán minden
párharcban beregvidéki és ugocsai csapat
találkozott egymással, és egy kivételével
minden mérkőzésen a beregvidékiek diadalmaskodtak.
A listavezető Beregvidék SC
Tiszakeresztúrt, Kígyós Fancsikát, míg a
Baktyanec Szőlősvégardót győzte le magabiztosan. Az egyetlen ugocsai sikert Újlak érte el Mezővárival szemben.
Eredmények: Beregvidék –
Tiszakeresztúr 4-1, Kígyós – Fancsika 3-0,
Baktyanec Mezőgecse – Szőlősvégardói
Teszla 4-1, Újlak – Mezővári 3-0. Ebben a fordulóban Királyháza volt szabadnapos.
A bajnoki tabellát az egyedüliként veretlen Beregvidék vezeti 16 ponttal a 14
pontos Kígyós és 13 ponttal harmadik
Baktyanec előtt. Az utolsó helyen 2 pont-

lat, majd jött egy kötelező, de eléggé nyögvenyelős győzelem Észak-Macedóniával
szemben, majd gyenge játékkal elszenvedett
1-0-ás vereség Ausztria ellen. Persze a foci
azért is szép, hogy a minden csapatnál többet, utolsó csoportmeccsétől számolva nyolc
napot pihenő(!) ukránok simán megverhetik
az északiakat, és játszhatnak a németekkel,
vagy az angolokkal az elődöntőbe kerülésért.
Nem szóltunk még néhány eredményről a legjobb nyolc közé kerülésért. A legsimábban Dánia jutott tovább, 4-0-ra verve Wales együttesét.
A csoportmeccsek alapján az Eb favoritjának kikiáltott Olaszország csak
hosszabbítás után nyert 2-1-re Ausztriával szemben, és ugyancsak hosszabbításos meccsen 5-3-ra győzött Spanyolország a rendes játékidő végén nagyot játszó horvátokkal.

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

Ingatlan

ár földterület. A földgáz bevezetve, a vízvezeték a ház előtt.
Ár megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

Lakás eladó

Telek, föld eladó

Beregszászban háromszobás
lakás eladó a Muzsalyi út 111.
szám alatt (1. emelet, felújítás
nélkül). Ár megegyezés szerint.
Mob.: 066-5351683.

Eladó 2,4 ha területű jó minőségű termőföld a Beregszászi járásban. Tel: 095-5193611.

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.

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.

Ház eladó
Eladó Beregszászban egy
összkomfortos
családi ház a
,,
,,Csizaj borgyár mellett a Szilvás úton. Mob.: 099-0212849,
098-2945705.
Feketeardóban (Szőlősi járás) eladó egy 240 m 2-es
összkomfortos családi ház,
kétemeletes (víz, gáz bevezetve). Mob.: 099-2393269
(17 óra után).

Beregszászban a Tompa Mihály u. 69. szám alatt ház eladó.
Mob.: +38050-0394869.
Sürgősen eladó Beregszászban
(Búcsú) a Geleji Katona István
u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz, háromfázisú
elektromos hálózat. Ára: 50000
f.e. Mob.: 099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti
ház eladó jó állapotban. Mob.:
066-3967011.

Vennék mezőgazdasági szántóföldet Kárpátalja területén,
jó áron. 1000 dollár 1 hektárért.
Mob.: 095-6201681.
Beregszászban, a Szőlőhegy
utca 157. szám alatt eladó egy
telek fundamentummal. A telek
mérete 0,0926 ha. Tel: 0951399379 vagy Viber.
Telek eladó (8 szotek) Beregszászban a Bolugyanszkij
(Fedák Sári) út környékén.
Mob.: +38066-2950218.

Lakás kiadó
Lakás kiadó Beregszász
központjában. Mob.: 0952087515, 050-1977011.

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

Jármű
Egyéb jármű
Vadonatúj, kézzel hajtható rokkantkocsi eladó. Mob.:
095-3260426.

Technika
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.

Beregrákoson 95 m 2 -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.

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.

Bátyúban nagyon jó helyen –
közel a középiskola, üzletek,
vasútállomás – eladó egy régi
építésű ház, benne két szoba és
egy konyha. Tartozik hozzá 13

Ereszcsatorna készítését,
stablon behúzását, tetőfedést
és tető javítását vállaljuk, reális áron. Mob.: 099-2376011
(Roland).

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.

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.
Festést, glettelés, gipszkartonozást és külső szigetelést vállalok. Tel: 099-0143082.
Fűnyírást vállalok Beregszászban és környékén. Tel:
066-0916152.
Villanyszerelői munkák: földelés, csillárok, konnektorok és
kábelek cseréi. Mob.: +380953260426.
Teljeskörű lakásfelújítást
vállalok Beregszászban és a
környékén. Mob.: +380500162988.

Munka
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.: +380661085189.
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 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.
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).
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, 0630/1577355.

Munkát keresek Beregszászban 8 és 17 óra között. Mob.:
066-5302098.
A Farm Tojás Kft. keres
tojásválogató és csomagoló munkatársakat kétműszakos munkarendben,
Győrhöz közeli üzemébe.
Szolgálati lakást biztosítunk. Jó kereset és hos�szú 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 EU-ban
történő munkavégzésre
nemzetközi gyakorlattal,
B kategóriás jogosítván�nyal 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.

Ács, szerkezetépítő szakembereket keresünk vasbeton elemek gyártásához Németországba azonnali kezdéssel. Hivatalos bejelentés, versenyképes fizetés, hazautazás, szállás biztosított. Mob.: +38066-5605813.

Otthon
Építkezés, felújítás
Vadonatúj WC kagyló és mosdó kerámia állvánnyal komplettben eladó. Mob.: +380953260426.
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1000 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.

Bútor
Beregszászban eladó egy jó
állapotban lévő sarokülő,
fotelek nélkül. Ára: 5000
hr. Mob.: 099-2725331,
097-9621454.

Barkács, szerszám
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő kulcsok. Mob.: +38099-6608338,
+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 két fejőskecske és két
kecskegida. Tel: 066-0498892.

Baba, gyerek
Eladó egy nagyon megkímélt
állapotú összecsukható négykerekű babakocsi. Nagyon olcsó
áron. Mob.:+ 38095-3260426.

Sport, szabadidő,

Hűtés, fűtés

hobbi

Beregszászban brikett és antracit szén eladó. Mob.: 0663967011,

Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó. Mob.:
+38066-5605813.

ÁCS, SZERKEZETÉPÍTŐ szakembereket
keresünk vasbeton elemek
gyártásához Németországba
azonnali kezdéssel.
Hivatalos bejelentés, versenyképes fizetés,
hazautazás, szállás biztosított.
Svetho Kft. Mob.: +3670 70 34 545

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)

+380 (66) 285 0 283

Eladó háza, lakása?
Ha nálunk hirdet, aprója megjelenik:
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

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

Szépségápolás

Az arckrém megfelelő használata az
egészséges bőrért

A fiatalság megőrzése, az arc hidratálása és a bőr hasznos anyagokkal való telítése érdekében általában krémet ajánlanak. Számos különböző termék lelhető fel,
ezért fontos, hogy megfelelőt válasszunk és helyesen
használjuk azt. Ebben segítünk most, feltárjuk azokat
a titkokat, amiről nem mindig beszélünk.
Az alapvető lépések
● a krém felvitele után
nem szabad azonnal kimenni a szabadba, leg-

alább 20 percet kell várni;
● olyan mennyiséget
alkalmazzunk, amennyit
képes felszívni a bőr;
● az éjszakai arckrém

ne közvetlenül lefekvés előtt
kerüljön fel, hiszen így a
legnagyobb része a párnán
végzi;

● a legjobb természetes
komponensek: rizskorpaolaj,
mikrokristályosított víz, aloe
vera, sárgarépa és a sütőtök
kivonat.

Hogyan alkalmazzuk
nyakra és arcra?
Az első szakaszban távolítsuk el a sminket tonikkal, habbal vagy szérummal.
Oszlassuk el a krémet az arcon, könnyű mozdulatokkal
masszírozzuk szét. A nappali krémeket ne használjuk a
szem közelében! Ezt követi a nyak területe, hiszen a
nyak és a dekoltázs is rendszeres ápolásra szorul: hidratálás, masszás, hasznos
anyagokkal való táplálás.
Az utolsó szakaszban vizsgáljuk meg az arcunkat,
nem maradt-e rajta felesleges kozmetikum. Amennyiben igen, egy vattakoronggal vagy puha törlőkendővel távolítsuk el.
A nők sokszor felteszik
a kérdést, használható-e arcra testápoló/testkrém? Nem
ajánlatos, de más lehetőség
hiányában olykor elnézhető. Nem szabad elfelejteni, hogy a szemkörnyék nagyon érzékeny, ezért semmi
esetben se vigyük fel oda! A

5+1 természetes házi módszer, ha a
száraz fejbőr már az őrületbe kerget
A száraz hajnál talán már csak a száraz fejbőr a zavaróbb, hiszen az gyakran viszketéssel és hámlással is
párosul… Sok minden okozhatja, kezdve a nem megfelelő kozmetikai termékek használatától a különböző
bőrproblémákig, de létezik néhány természetes módszer, amelyet bevethetsz tűzoltás gyanánt, ha már tényleg az őrületbe kerget a száraz fejbőr.
Habos buborékpakolás
Ezt a vicces nevű pakolást általában az arcbőr pórusainak tisztítására
szokták bevetni, ám érdemes egy próbát tenni vele
a fejbőrödön is.
Mindenekelőtt mosd
meg a hajad a szokásos
módon, de még a balzsamozás előtt vidd fel ezt a
pakolást, hogy közvetlenül a bőrödbe juthasson!
Az elkészítéséhez egy
evőkanál szódabikarbónához keverj egy kis extra
szűz olívaolajat, amíg az
egész egy sűrű masszává
nem válik!
Az ujjaid segítségével
masszírozd bele a fejbőrödbe, habosítsd fel alaposan, majd hagy hatni
kb. 10 percig, mielőtt lemosnád! Ez szuperül eltávolítja az elhalt hámsejteket és puhává varázsolja a fejbőrt.
Rozmaringos kezelés
Furcsának tűnhet rozmaringot tenni a fejedre,
pedig sokaknak épp ez a
módszer válik be.
Néhány friss rozmaringszárat tegyél forrásban lévő vízbe, hogy megpuhuljanak, majd keverd
bele őket egy kis tálnyi
olívaolajba!
Öblítsd át a hajad meleg vízzel, hogy megnyíljanak a pórusok, majd
masszírozd bele a fejbő-

rödbe a keveréket, és tegyél
rá egy olyan törölközőt, amit
nem sajnálsz – így melegen
tarthatod a fejed, és jobban
hatnak a hatóanyagok!
10 perc után vedd le a
törcsit és mosd meg a hajad
a szokásos módon!
Varázsdió kivonat
A varázsdiónak szuper
gyulladáscsökkentő és visz-

re, 15 perc után pedig mosd
meg a hajad!
Ez a keverék olyan kíméletes, hogy akár hetente kétszer is bevetheted.
Teafaolaj, az igazi
Jolly Joker
A teafaolaj jótékony hatásairól már mi is írtunk korábban, de azt tudtad, hogy
száraz fejbőrre is megoldást
nyújthat?
Ráadásul igazi instant
trükk, amit bármikor bevethetsz, ha gyors enyhülésre
van szükséged.
Ehhez nem kell mást tenned, mint mindig a táskádban hordanod egy üvegcsét

következő fejezetben részletezzük, miképp járjunk
el helyesen a gyengéd területen.
Krém használata a
szem környékén
Kifejezetten erre a célra tervezett termékre van
szükség, ami kisimítja a
vékony ráncvonalakat, hidratálja a bőrt és eltávolítja
a sötét karikákat.
A Makeup javaslata
szerint elsőként távolítsuk
el a sminkmaradványokat,
majd a szemkrémet óvatosan oszlassuk el. A legjobb
eredmény elérése érdekében több ,,8-as” mozdulatot végezzünk. Ezt követően masszírozzunk enyhén
a szem külső sarkát. Végezetül néhány fontos lépés, hogy az ápolás tökéletes legyen:
● reggel a smink felvitele előtt 10 perccel hajtsuk végre;
● ne haszáljunk túl sok
krémet;
● dörzsölés nélkül végezzük;
● a legfontosabb: minőségi és hatékony termék.
A siker kulcsa a fenti
javaslatok betartásában és
a rendszerességben rejlik!
Joghurtos pakolás
Ez egy szuperhidratáló
pakolás, éppen ezért nem
is szabad gyakran, csak
maximum kéthetente alkalmazni.
Fél pohár natúr joghurtba keverj bele egy tojásfehérjét és egy evőkanál
nyers mézet!
Nedvesítsd be a fejbőröd, majd masszírozd bele
a keveréket alaposan, és
hagyd hatni fél órán át!
Fontos, hogy utána alaposan mosd meg a hajad,
hogy ne maradjon rajta a
joghurtból.
E-vitaminos radírozás
Ahelyett, hogy letépkednéd az elhalt hámokat
a fejbőrödről (amivel csak
tovább rontanál a helyzeten), inkább próbáld ki a
következő radírt: néhány
E-vitamin kapszulát vágj
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A lábfürdő csodákra képes: a problémától függően ezt rakd a vízbe

Tudtad, hogy egy egyszerű lábfürdőnek rengeteg csodálatos hatása van? Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segítségedre lehet, attól függően, hogy milyen
összetevőket teszel a vízbe. Íme pár szuper tipp, ami
olyan problémákon is segíthet, mint a duzzadt láb,
elszíneződött köröm vagy a stressz!
Lábduzzadás ellen
Gyakran látod azt, hogy a nap végére teljesen felduzzadnak a lábaid? Erről az tehet, hogy a végtagjaidban
nem megfelelő a vérkeringésed, amit váltakozó hőmérsékletű lábfürdővel könnyedén orvosolhatsz.
Két különböző lavórt tölts meg: az egyikbe meleg
vizet tegyél, a másikba pedig hidegebbet.
Először körülbelül 10 percig áztasd a lábaidat a forró vízben, majd ha ez letelt, 10-12 percre tedd át őket
a hideg vízbe.
Ha letelt az idő, még egyszer jöhet a meleg víz, ám
ezúttal 5 percig tartsd benne a lábaidat. A végére észlelni fogod, hogy sokat csökkent a duzzanat.
Kellemetlen szagok
Nagyon zavar, hogy mire hazaérsz, a lábadnak kellemetlen szaga van? Erről a szintetikus anyagokból készült
zoknik, lábbelik egyaránt tehetnek, és nem is mindig attól függ, hogy egyáltalán izzadnak-e a lábaid.
A lavórba tölts meleg vizet, majd tegyél bele egy
meghámozott citromot és egy narancsot, végül pedig adj
hozzá 4 csepp borsmentaolajat, 4 csepp teafaolajat, és
egy kevés (maximum 2 evőkanálnyi) szódabikarbónát.
Fél órán át áztasd a lábaidat, ez ugyanis elveszi a kellemetlen szagokat, és egyúttal a fájdalmat is csillapítja.
Stresszes napokon
Ha mostanában nagyon sok feszültség halmozódott
fel benned, ez a lábfürdő segíteni fog ellazulni!
Egy lavór vízbe tegyél némi tengeri sót, majd adj
hozzá 10-12 csepp eukaliptusz olajat.
Alig fél óra után érezni fogod, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagy, pláne, ha közben nyugtató zenét hallgatsz, vagy olvasgatsz egy könyvet. De az is jó ötlet, ha
a tengeri só mellé egy kevés szódabikarbónát, gyógynövényt és extraszűz olívjaolajat teszel.
Ezek szintén lazító hatással bírnak, de egyúttal méregtelenítik is a bőrödet, és egészségesebb állapotúvá
varázsolják a talpadat.
Az izom fájdalmaira
Mostanában nagyon gyakran fájnak a lábaid, és önmagában a pihenés kevésnek bizonyult? Próbáld ki az
alábbi lábfürdőt!
A lavórba önts kellemesen meleg vizet, adj hozzá fél
bögre tengeri sót, 2 evőkanál szódabikarbónát, és pár
csepp levendula olajat.
Legalább negyed órán át, de ha lehet, inkább fél
órát pihentesd benne a lábaidat, és ismételd meg egymás után több napon keresztül, hogy a fájdalom végleg megszűnjön!
Elsárgult körmök
Számtalan oka lehet annak, hogy sárgás árnyalatot
vesznek fel a körmeid, és nem csak az a megoldás, hogy
körömlakkal ráfestesz, nehogy más is meglássa! Az elszíneződés ellen szuperül felveszi a küzdelmet egy kényelmes lábfürdő, hiszen sokszor ez már önmagában is
elég, hogy enyhítse a problémát.
De a legjobb megoldás az, ha citrommal alaposan
megdörzsölöd a körmeidet, és néhány cseppet a vízbe is
teszel. Már egy alkalom után látható lesz a különbség!
Száraz bőrre
Neked is nagyon kemény, száraz a bőröd a talpadon?
Ha a krémek nem enyhítik a problémát, válassz inkább
melegvizes fürdőt!
A szódabikarbóna ugyanis eltávolítja az elhalt bőrsejtet a lábaidról: a vízbe tegyél 2-3 evőkanál szódabikarbónát, és 10-20 percig pihentsd benne a lábad.
A végén azért hidratálókrémmel kend át a talpadat,
hogy még erőteljesebb legyen a hatás.

ketést enyhítő hatása van, így
jó módszer lehet a száraz fejbőr okozta kellemetlen tünetek ellen is.
Bioboltokban találsz belőle kivonatot, és nagyon
egyszerű használni: egyenlő arányban keverj össze vizet és varázsdió-kivonatot,
majd öntsd rá a fejbőröd-

az olajból, és meleg vízbe
csepegtetni belőle egy kicsit.
Egy vattakorong vagy
akár az ujjad segítségével bedörzsölheted a száraz részeket, és ami a legjobb, ki sem
kell öblíteni!
Ez remekül fertőtleníti és
megnyugtatja a száraz, húzódó, viszkető fejbőrt.

fel, és öntsd rá az olajat belőlük egy tiszta, új, benedvesített fogkefére.
Körkörös mozdulatokkal finoman dörzsöld át
fele a fejbőröd, így eltávolíthatod a hámdarabkákat,
az E-vitamin pedig serkenteni fogja az új bőrsejtek
növekedését.

Számtalan probléma ellen
Az almaecet igazi csodaszer, és egyszerre több problémát is képes orvosolni, így ha az alábbiak közül nem
csak eggyel küzdesz, ez a legjobb választás!
A vízhez adva ugyanis lecsökkenti a lábban lévő duzzanatot, hidratálja a száraz, repedezett sarkakat, ráadásul a
kellemetlen szagok ellen is hatásos. Sőt, fertőtlenítő hatása
miatt még a gombás fertőzések ellen is érdemes bevetni.
Ehhez a lábfürdőhöz használj inkább langyos vizet:
tegyél bele némi almaecetet (ezen nem kell spórolni, így
ha például 500 ml vizet töltesz a lavórba, akkor 250 ml
ecet mehet bele), majd 10-15 percig áztasd bele a lábad.
Ha túl erősnek érzed az illatát, teafaolajjal is feldobhatod.
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Barkaszón július 2-án ünnepli
2. születésnapját

ifj. Bilakovics Sándor.

Ebből az alkalomból köszöntik őt Szernyéről a
Bilakovics nagyszülők, keresztanyja,
Viktória, nagybátyja,
Csaba és unokatestvére, Melánia. Kívánunk számodra felhőtlen
gyermekkort, légy mindig vidám, boldog
és egészséges!

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

Alkotótábor 2021

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!

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.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Önnek nagyon lángolók és vadak az energiái, ezért sohasem
fél új dolgokba belevágni. Ezen a héten azonban
egy sokkal nyugodtabb, lassabb fordulatot vesz az élete és ezáltal a személyiségének olyan részeivel tud kapcsolatba kerülni, amit általában figyelmen kívül szokott
hagyni. Lehet, hogy a napokban, a karrierjében kisebb
változtatásokat lát.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ahogy másokkal beszél, az nagyon pozitív hatással lehet a
munkájára és a magánéletére egyaránt. Általában az emberek nem feltétlenül szoktak belegondolni a
szavaik erejébe, így leginkább
automatikusan elmondják azt,
amit éppen gondolnak, de egy
kis odafigyelés hatalmas változást jelenthet abban, hogy hogyan észlelnek minket mások,
és hogy viselkednek velünk.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ezen a héten összeütköznek a vágyai a valósággal. Olyan érzése lehet, mintha mocsárban
rekedt volna, ahonnan nem
tud kiszabadulni és azt gondolja, hogy nem halad előre a céljai felé. Ez pedig nagyon nehéz lehet egy olyan
csillagjegy számára, amilyen
Ön, hiszen minden vágya az,
hogy nagy dolgokat vigyen
véghez, és akár a maratont
is képes lenne lefutni.

Rák (6.22.- 7. 22.)

www.karpatinfo.net

Ezen a héten könnyen
egy torokfájdalommal
kapcsolatos betegség
érheti. A torok ugyanis
az a testrész, amivel az ember
a hangja által kifejezheti magát. Lehet, hogy valamit most
visszafojt magában, csak azért,
hogy másoknak kedvezzen?
Megértjük, ha diplomatikus
akar maradni, de nem szabad
emiatt feláldoznia magát. Találja meg a középutat és építse
ki az egyensúlyt és a harmóniát.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ezen a héten nehezen
tud összpontosítani,
ami nagy kihatással
lesz a személyes kapcsolataira, a munkahelyi teendőire és a hangulatára. Célszerű ilyenkor emlékeztetnie
magát arra, hogy miért is teszi
azokat a dolgokat, amiket csinál. Ha megtalálja ezek miértjét, úgy könnyebben fenntarthatja a motivációját. Könnyen
a szorongás és aggodalom érzése ejtheti rabul ezen a héten.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Azt tanácsoljuk,
próbáljon meg máshogy állni a dolgokhoz, mert úgy sokkal
eredményesebb lehet. Általában nagyon hirtelen és tüzes
a természete, de ezen a héten az életritmusa lelassulni
látszik. Ennek köszönhetően pedig egy más nézőpontból szemléli a világot, ami által sokkal tisztábban lát, bölcsebben osztja be az idejét és
óvatosabban cselekszik.

Bak (12. 22.-1. 20.)

Ön nagyon adakozó,
gondoskodó, és nem
hagyja nyugodni, ha
a másik embert szenvedni látja. Ennek köszönhetően pedig
olyan helyzeteket keres, ahol
megmutathatja az anyai és védelmező természetét. Azonban mindeközben ne feledkezzen meg a saját magáról való
gondoskodásról sem, és fontos, hogy a védelmező és oltalmazó természete önmagával szemben is elengedhetetlen.

A nagymértékű feszültség nagyon kényelmetlen energiákat
ébreszt Önben, viszont ha csak
egy kis izgalom van az életében, azt remekül tudja hasznosítani és csodásan teljesít. Habár
nagyon kitartó és szívós, mégsem szabad teljesen kifárasztania magát. Mindannyiunknak
van egy pont, aminél többet már
nem bírunk, és tiszteletben kell
tartanunk a határainkat ahhoz,
hogy ne törjünk meg.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ez a hét remekül
alakul Önnek mind
a magánéletében,
mind pedig a szakmája területén, azonban mégis kissé azt érzi, hogy elfáradt és
nem önmaga mostanában.
A határozott és erős oroszlánt most lecserélte egy bátortalan kismacska, aki hirtelen túl aprónak érzi magát ahhoz, hogy meghódítsa
a dzsungelt. Hogyan legyen
vezető, ha belül így érez?

Szűz (8.24.-9.22.)

partne rünk!

Mérleg (9.23.-10.23.)

Ez egy nagyon szerencsés hét a Szűz lelkeknek, hiszen most
sokkal mélyebbek lesznek
a spirituális forrásaik. Ez az
erősebb spirituális kapcsolat komfortot, biztonságot és
értelmet ad az életének. Nagyon fontos, hogy ne becsülje alá a spiritualitás erejét.
Vegye mindezeket figyelembe és eszerint próbáljon kapcsolatot teremteni az Önt körülvevő világgal.

Ez a hét nagyon gyümölcsözőnek ígérkezik az Ön számára a
pénzügyei tekintetében. Nem
csak hogy többet keres, és
jobban osztja be a pénzét, de
az anyagi problémái is egyszerre megoldódnak. Ha valaki pénzösszeggel tartozik
Önnek, a héten rendezni fogja, és ha egy befektetése nem
hozta eddig a várt eredményeket, most azt látja, hogy ismét
bevételi forrást jelent Önnek.

Halak (2.21.- 3.20.)
Habár ez a hét egy nagyon kedvező és jövedelmező időszak az
életében, mégsem érzi azt, hogy
energikus. Mindannyian érzünk
így néha, hiszen a víz is mozdulatlan, ha nem éri semmilyen hatás. Azt tanácsoljuk, használja a
kreativitását, vagy akár csináljon
valamilyen művészi dolgot, ami
ismét felgyújtja az Önben élő tüzet. A testmozgás, vagy egy utazás hatalmas hatást gyakorolhat
a hangulatára.

Egészségvédelem

Együk karcsúra magunkat – 10 szuper étel
fogyókúrázóknak strandszezonra
Ha a következő néhány „szuperételt” beépíti a diétába, garantáltan könnyebben érheti el a kívánt eredményt, ráadásul egészségének és megjelenésének is jót
tesznek majd!
A kávé maradhat

Van egy igazán jó hír is: az éltető kávénkról nem kell
lemondani, sőt még jót is tesz, ha fogyni szeretnénk! A
kávéban lévő koffein felgyorsítja az anyagcserét és segíthet testünknek a kalóriák elégetésében. Érdemes akár zabpehelybe vagy müzlibe keverni, de természetesen a forró vagy hűvös fekete élvezet önmagában is előnyös lehet.
Persze nem szabad túlzásokba esni, hiszen a túlzott koffeinfogyasztás egészségügyi problémákat eredményezhet. A
tejszínt és a cukrot fogyókúra esetén jobb elfelejteni, helyette használjunk inkább édesítőszert, egy kevés sovány
vagy növényi tejet.

A tojás remek reggeli

Talán sosem gondolnánk rá súlycsökkentő táplálékként,
de a tojásokban vannak olyan fehérjék, amelyek segítenek
csökkenteni az étvágyat. Egy tanulmány szerint a túlsúlyos nők, akik reggelire tojást fogyasztottak, kétszer annyi
súlyt vesztettek, mint azok, akik másféle reggelit választottak. Különösen a tojásfehérje az, amely segít az anyagcsere zökkenőmentes működésében, így támogatja a diétát.

Keserű citrus

A grapefruit jótékony hatásait és egészségünkre gyakorolt pozitív hatásait mindenki jól ismeri. A kesernyés gyümölcs nemcsak kiváló C-vitamin forrás, hanem igazi zsírégető „superfood” is. A gyümölcs ugyanis egy olyan vegyületet tartalmaz, amely csökkentheti a zsírok lerakódásának esélyét, tehát fogyáshoz vezethet. Ráadásul a grapefruit 90 százalékban víz, így teltség érzetet okoz, ezáltal természetes étvágycsökkentő hatással is bír, nem beszélve arról, milyen jót tesz a bőrünk egészségének.

Egy jó limonádé mindig kellemes

A kesernyés grapefruit mellett meg kell említenünk a savanykás citromot is, amely azonnali frissességet ad, italoktól a salátákig bármihez használhatjuk. Lényegében nincs
kalóriatartalma, így ideális eszköze a diétás ételek ízesítésének. Ráadásul a citromban lévő pektin és rostanyagok
segíthetnek csökkenteni az étvágyat. És bár tudományosan
nem bizonyították, egyes szakértők úgy vélik, hogy a citrusfélék is segíthetnek a fogyásban.

Ropoghat az alma a fogunk alatt

Nemcsak a citrusok, hanem az alma is tartalmaz pektint,
egy olyan összetevőt, amely természetesen lassítja le az

emésztést és biztosítja a jóllakottság érzését, ami a diéta során nagyon fontos. Tanulmányok azt mutatják, hogy
egy egész alma – étkezés közben elfogyasztva (a száz százalékos és cukormentes almalé is megfelel) – természetes étvágycsökkentő, így támogatja a diétát. Az alma ráadásul remek forrása az antioxidánsoknak, a C-vitaminnak és a rostoknak.

Érdemes az avokádót sokszor használni

Az avokádót többször emlegetik szuper ételként, nem
véletlenül. Tele van többszörösen telítetlen zsírokkal, káliummal, magnéziummal, folsavval, valamint C- és E-vitaminokkal, így fogyasztása hozzájárul a jobb látáshoz, a
szív egészségéhez és a betegségek kockázatának csökkentéséhez. Ráadásul egy tanulmány szerint azok az emberek,
akik rendszeresen fogyasztanak, kisebb derékbőséggel rendelkeznek mint azok, akik nem. A benne található jótékony
zsírok fogyasztanak, táplálnak és erősítik a szervezetet.

Áfonya, az egyik legszuperebb gyümölcs

Egy csésze antioxidánsban gazdag áfonya mindössze
80 kalóriát tartalmaz, ami segít a testnek hosszabb ideig
ellenállóvá és éhségtűrővé válni. Ráadásul felgyorsítja az
anyagcserét és energikussá teszi a testünket. Plusz előny,
hogy az áfonya egy olyan vegyületet tartalmaz, amely a
szabadgyököket támadja meg, segíthet a bőr élénkítésében,
élettelivé varázsolja a hajat és a körmöket is.

A szénhidrát sem tilos

A megfelelő, teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér
nemhogy ront, de erősít is a fogyókúra hatékonyságát. Persze nem 6-7 szeletről, csak kis adagokról beszélünk. Nagyon
jó még a barna rizs, a bulgur és a kuszkusz. Ezek a gabonaféleségek, amelyek köretként vagy saláta összetevőjeként is
nagyon finomak, kis mennyiségben is teltség érzést okoznak, ráadásul lassan szívódnak fel, így sokáig biztosítják a
szervezet számára szükséges energiát. Érdemes kipróbálni.
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A fehér csodaital: 8 nyomós
okunk is van, amiért inni kell

Szerencsére mióta megnőtt a kereslet az
egészséges élelmiszerek iránt, kecsketejet is lehet kapni.

Sokáig a vidéki nyaralásból hazaérkezők történeteinek misztikus kelléktárába tartozott, mint a kemencében
sült lángos, vagy a cserépkályha. Szerencsére mióta megnőtt a kereslet az egészséges élelmiszerek iránt, kecsketejet is lehet kapni már. Igaz, a tehéntejhez képest jóval drágább, de rengeteg kedvező tulajdonságával kárpótol ezért.

Könnyebb lebontani

Azt már tudjuk, hogy a tej fogyasztás milyen fontos
gyerekkorban, hiszen kalcium tartalma segíti a csontok
növekedését, de a tej a kognitív képességek fejlesztésében is szerepet játszik. A gyerekek érzékeny gyomrának
a kecsketej tökéletes választás, mivel könnyű lebontani
– olyannyira, hogy nagyanyáink tápszer híján ezt adták
az újszülöttnek, ha az anya valamiért nem tudta táplálni.
Azért te inkább várd meg, míg a pici eléri az egyéves kort!
Egy új-zélandi klinikai kísérlet igazolta, hogy a kecsketej csökkentette a gyógyszeres kezelés okozta bélgyulladást, és regenerálta a sérült bélbolyhokat, tehát az emésztőrendszerünk barátja a kecsketej.

Az allergia ellenszere

A népi gyógyászat a tejet az allergia ellenszereként is
ismeri. Mivel a kecske gyakorlatilag bármit lelegel, így
rengeteg pollen kerül a szervezetébe. Ezeket nem bontja le teljesen, csak legyengíti, így aztán azok ebben a legyengült formában bekerülnek a tejbe is.
Napi egy pohár kecsketej elfogyasztása így immunterá-

Káposzta

A káposzta antioxidánsokban és C-vitaminban gazdag, de rendkívül alacsony kalóriatartalmú. S bár valószínűleg mindenki jól ismeri a hírhedt káposztaleves-diétát, rengeteg alternatíva, különböző recept található káposztával, amelynek fogyasztásával nem fogjuk éhesnek
érezni magunkat.

Zsír helyett kókuszolaj

A kókuszolaj helyettesítheti a vajat vagy olívaolajat
szinte mindenben, a sült termékekből a saláta öntetig, és
még a tej helyett is használható. Mivel egészséges zsírok
forrása, a kókuszolaj gyorsan feltölt, és kevesebb kalóriát
tartalmaz, így fogyaszt. Közepes láncú triglicerideket tartalmaz, amelyek könnyen emészthetők, és gyorsan átalakulnak energiává.

Az 5 legjobb diétás reggeli, amitől jóllaksz,
de mégis csinos maradsz
Reggelire mindenképpen olyan ételt kell választani, amivel jóllaksz, s ami megadja a lendületet egészen a tízóraiig. De mit egyél, ha arra is szeretnél ügyelni, hogy finom
és egészséges legyen a nap egyik legfontosabb étkezése?
Zöldséges rántotta
Két tojásból bőven elég rántottát csinálni reggelire, pláne, ha az egészet felturbózod zöldségekkel. A szokásos módon piríts meg egy kevéske hagymát, majd dobj rá apróra vágott paradicsomot, paprikát. A felvert és sóval, borssal ízesített tojásokat öntsd rá a zöldségekre és süsd át. A
rántotta mellé kínálj felkarikázott uborkát, valamint sajtkrémmel megkent, sonkás abonettet.
Gyümölcsös zabpehely
A zabpehely kiváló reggeli finomság, hiszen maximálisan eltelít, miközben nagyszerűen átmozgatja már korán
reggel az emésztésedet. 50 gramm zabpehelyhez adj 1 dl
folyadékot (vizet vagy tejet, de lehet fele-fele arányban is),
majd alacsony lángon forrald fel az egyveleget.
A szemek a folyadék hatására megduzzadnak, de ha
szükségét érzed, önthetsz még hozzá egy keveset, hiszen
egyénfüggő, ki, mennyire szereti töményen a reggelit. Ízesítés céljából szórd meg fahéjjal és öntsd nyakon egy kis
mézzel. Dúsítás gyanánt keverhetsz hozzá kókuszreszeléket, mandulát, friss, vagy aszalt gyümölcsöket, lekvárt stb.
Natúrjoghurt ízesítve
A joghurt egy idő után unalmassá válhat, ráadásul tudjuk, hogy az ízesített változatok gyakran indokolatlan men�nyiségű cukrot és túl kevés gyümölcsöt tartalmaznak. Ezért
az a legjobb, ha te magad készíted el a reggelidet, mégpedig
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úgy, hogy tartalmasabbá teszed a natúr joghurtot.
Kerüljön bele zabpehely, friss gyümölcs, az édesszájúak pedig mézzel és lekvárral is ízesíthetik a reggelijüket.
Müzli
Rohanósoknak jó választás a müzli szelet, ami mellé a legjobb valamilyen tartalmas ital termoszban, hiszen
így garantáltan kibírod a tízóraiig. Azoknak, akiknek nem
ennyire sietős, érdemes otthon étkezniük, elvégre a tejes
müzli tökéletes választás reggelire.
Csupán arra kell ügyelned, hogy ne a népszerű, agyoncukrozott pelyheket válaszd, hanem te magad állítsd össze
otthon a müzlidet (érdemes egyszerre nagy adagot készíteni, hogy ne reggel keljen vele pepecselni).
A zabpehelyhez adj mindféle földi jót: magvakat, pirított mandulát, aszalt gyümölcsöket, fogyasztáskor pedig locsold meg egy kevés mézzel, hogy még finomabb legyen.
Keksz és gyümölcslé
Óvatosan kell bánni a zabos kekszekkel, mert bár isteni finomak és egészségesek, gyakran igen magas kalóriatartalommal bírnak. Sokkal szerencsésebb, ha ezt a reggelit ugyancsak magad készíted el, így garantált, hogy nem
lesz benne semmilyen adalékanyag.
A bögrényi cukormentes zabot keverd el félbögrényi reszelt almával és ugyanennyi összenyomott banánnal, hogy
kicsit kemény, mégis pépes állagot kapj (szükség esetén
önts hozzá pici tejet).
Ízesítsd vaníliával és mézzel, majd korongokra formálva, magas hőfokon süsd 15-20 percig. Reggelire vegyél 2-3
kekszet és fogyaszd frissen facsart gyümölcslével!

piaként működhet, és segíthet megelőzni az allergia kialakulását, de a már meglévő allergia kezelését is meg lehet
próbálni vele – természetesen szakorvos bevonása mellett.

Diétázóknak kötelező!

A kecsketej a diétázók étrendjét is gazdagíthatja. Kön�nyű lebontani, így nem terheli meg az emésztést, viszont
kifejezetten tápláló, és rengeteg benne a kalcium, ami elengedhetetlen a test természetes zsíranyagcsere folyamatainak működéséhez.

Aki allergiás a tehéntejre, még lehet,
hogy bírja a kecsketejet

Sokan, akik érzékenyen reagálnak a tehéntejre, képesek megemészteni a kecsketejet. Ennek oka, hogy a kecsketejben található zsírmolekulák jóval kisebbek, mint a
tehéntejben találhatóak, és sokkal kevesebb bennük a tehéntej-allergiát okozó fehérje. Azért, ha komolyabb allergiánk van, mindenképpen kérdezzük meg a kezelőorvosunkat, hogy érdemes-e próbálkoznunk a kecsketejjel.

Kívülről is táplál

A kecsketej nem csak belülről táplálhat: a benne található AHA-savak finoman hámlasztják a bőrt, a Q10
lassítja az öregedést, miközben a tej mélyen hidratál is.
A kecsketejes borogatást ezért ekcéma, pikkelysömör és
pattanások kezelésére is gyakran javasolják.

Erős vitaminforrás

A kecsketej 12,5-szer több D-vitamint és 4-szer több
A-vitamint tartalmaz, mint a tehéntej, így rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a csontritkulás kialakulását
és megőrizni az éles látást.
Gazdag alapvető ásványi anyagokban, mint a kálium,
kalcium, magnézium, foszfor és klorid, mindemellett jódot és cinket is tartalmaz.

Segít megelőzni a rák kialakulását

A lágy kecsketej nem csak az immunrendszert erősíti, a sejtek öregedését is lelassítja.
Koenzim Q10 tartalmának köszönhetően pedig a rák
kialakulásának esélyét is csökkenti, így igazán megéri
minden nap elfogyasztani egy pohárral.

Még TBC-t is kezeltek vele

A kecsketejnek olyan kedvezőek az élettani hatásai,
hogy az antibiotikum felfedezése előtt még a TBC-t is kezelték vele. A módszer annyira bevált, hogy a TBC szanatóriumok mellé kecskefarmokat telepítettek, így a betegek mindig hozzájuthattak a friss és tápláló kecsketejhez.
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A rejtvényt Balázsi
NAGYLACZKÓ
BALÁZSIDÉZET

EGYIPTOMI
NAPISTEN

Rejtvények
Q02.xls

Csaba készítette.

FÉLSZ !
MARÓ
FOLYADÉK
INTERNÁTUSI
SZOBA

BÓR
KÖNNYŰZENEI
IRÁNYZAT

ABLAKTALAN MOBIL-TELEFON
HÁLÓFÜLKE
SZABVÁNY

CSOMÓ

SIEMENS

TETEJÉRE

JÓD
HELYSÉG HUSZT
MELLETT
MACEDÓN
FŐVÁROS

MÉTER
MUNKÁCSI
SZOBRÁSZ
DEANNA …
(STAR TREK)

FOSZFOR
INDIÁBAN ÉLŐ
NÉP TAGJAI

ANNÁLES
PÁROSAI !

C

1
KOLLÉGA
DISZTANCIA

MAGYAR
FÉRFIMAGAZIN
VOLT
DALIDA ÉS
DELON DALA

OROSZ
LABDARÚGÓ
(VIKTOR)

PÁRATLAN
KELLEM !

PALOTA
BELSEJE!

élelmiszertermelő üzemben!

A HÁROM
KÖVÉR ÍRÓJA

VOLT BRAZIL
PÉNZ

IZZÓMÁRKA
KONYHAI
ESZKÖZ

SOMMAG !
ZWICKY
TRANSIENT
FACILITY

KÉN

Kereseti lehetőség:
nettó 250 000 Ft
+ Cafetéria: nettó 70 000 Ft

FRANCIA VÁROS

FÁNK NÉPIES
NEVE

TANTÁL

MOZDONY
RÉSZE !
BUZDÍTÁS

SZLOVÉN
VÁROS
OSZTRÁK
MATEMATIKUS
(ADAM)

USA-TAGÁLLAM
BRAZIL
LABDARÚGÓ

Heti 5 napos munkarend, éjszakai műszak!

2

KALUGA
FOLYÓJA

SZEL
BALKÁNI NÉP
TAGJA
OBJET … KÖZNAPI TÁRGY
(MŰV.)

ISMÉTELT
TILTÁS
EGY SZÁL
PALÁNTA

TÚLIUM

A FÖLDRŐL
HIRTELEN EMEL

☼

ZORRÓ JELE

UTÓD

OXIGÉN

EZEN A NAPON

TOJÁS RÉSZE!

ÜSTÖKÖS
CSÓVÁJA
ÁTMÉRŐ

3

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
A hóbortos gróf lakája egy széken állva mossa az
ablakot.
– Jean, miért nem tesz újságpapírt a székre? - kérdezi a gróf.
–…

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: AG, ÁR,
EE, ÉT, IÁ, IS, KA, MB, MT,
ÖK, PI, RK, ŰL.
Hárombetűsek: ARD,
BOA, ESZ, ETO, GÉP, ILY,
ÍGY, MOS, NET, RUE, SAT,
SGT, SOK, ZOK, ZSZ.
Négybetűsek: AZON,
ÁGÁL, BRNO, ERES,
ETAP, GENF, GOND, IBÉR,
LÁNC, LOMÉ, MERT,
NÁLA, ÖZIL, SPOT, SZAG,
TÁNC, TORZ, URAM,
VERS, ZSÁK.
Ötbetűsek: ELADÓ,
EPSON, FÉLÁR, IZMOS,
JAMES, LONCI, LOTUS,
PÁROS, RETRÓ, SÁVOZ,
SEIKO, SÍRÁS, SOROL, TITÁN, TOKAJ, ZANÓT, ZENÉS, ZORBA.
Hatbetűsek: ELÉREM,
ÍRÓPÁR, ODATOL, SASZLA, STILÉT.
Nyolcbetűsek: ALLERGIA, ÁTSZEREL,

kocka

Hamis túrós rétes

Hozzávalók kb. 20x25 cm-es tepsihez: 25
dkg fodros nagykocka száraztészta, 2 pohár kefir (2x150 g-os), 1 pohár tejföl (150 g), 15 dkg
kristálycukor, 3 tojás, 1 csomag vaníliás cukor,
10 dkg mazsola, 15 dkg olvasztott vaj, 5 dl tej.
Elkészítés: A tepsit kikenjük vékonyan vajjal
és beleszórjuk a száraztésztát – elegyengetjük.
Az olvasztott vajat beleöntjük egy nagyobb
tálba, hozzáadjuk a tojásokat, simára keverjük
fakanállal. Majd hozzáadjuk a többi hozzávalót is: a kefirt, tejfölt, cukrokat, mellyel szintén
simára keverjük. Felengedjük a tejjel.
A masszát a tésztára/tepsibe öntjük – a
megmosott mazsolát egyenletesen szétszórjuk a tetején.
Előmelegített 170 fokos légkeveréses sütőben
30 percig sütjük, majd visszavesszük a hőfokot
150 fokra és így sütjük tovább még 10-15 percig.

INGYENES SZÁLLÁSSAL!
Munkalehetőség Dunakeszin (Budapest mellett)

ZÁSZLÓT
LOBOGTATÓ

BOLT BELSEJE !

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

B A N K R O T T, É R C K A KAS, GÁZREZSÓ, KÖZEMBER, ÖNÁMÍTÁS,
RÁDÖBBEN.
Kilencbetűsek: ANALITIKA, BEPAKOLÁS, KOTORÁSZÓ, ÖSSZETART.
Tizenegy betűsek:
KORLÁTOZOTT, RÉTOROMÁNOK.
Tizennégy betűsek:
RÉZSZÍNŰ GALAM, RIZSFOGYASZTÁS.

Jelentkezni lehet a +3670/613-5498-as
telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között!
Később megbeszélt időpontban
személyes tájékoztatás előre egyeztetett
helyszínen!

Mutatunk egy légzéstechnikát,
hogy azonnal mély álomba kerülj

Levendula-olaj, meleg tej, egy bárány, két bárány…
Nincs annál rosszabb, mikor éberen fekszel az ágyadban és nem jön álom a szemedre, még a „jól bevált”
praktikák segítségével sem. Azonban van egy nagyon
egyszerű technika, ami gyors segítséget nyújthat a
problémádra!
Hogyan működik?
A 4-7-8 elven működő légzéstechnikát egy
arizóniai orvos, dr. Andrew Weill fejlesztette ki,
aki a jóga inspirálta metódusról a következőképpen nyilatkozott: „Nagyon egyszerűen végezhető, szinte semmi időbe
nem telik és nincs szükség
hozzá semmilyen eszközre
sem, ezáltal bárhol, bármikor alkalmazható.”
A 4-7-8-as légzéstech-

keresztül (ugyanúgy, mint
az előbb) és ez tartson
nyolc másodpercig. Ezt az
egész folyamatot ismételd
meg háromszor.
▪ Ne felejtsd el, hogy
mindig, amikor levegőt veszel, az az orrodon keresztül történjen, a kilégzés pedig legyen hangos és a szádon keresztül végezd.

nika 60 másodperc alatt
képes elaltatni szinte bárkit, mivel az idegrendszer
természetes nyugtató receptoraira hat.

vel sokkal több oxigént juttatsz a szervezetedbe, ami a
paraszimpatikus idegrendszerre hat és ezzel elősegíti a nyugalmi állapot kialakulását. Megnyugtatja az idegrendszert, ami a
mindennapi stressz hatására rengeteg behatásnak
van kitéve, ezzel nehezítve az agy és a test nyugodt
pihenését.
Emellett a gyakorlat
végzése közben rá tudsz
hangolódni önmagadra és
ezáltal képes leszel ellazulni. Azzal pedig, hogy a
légzésedre és a belső hangodra kell koncentrálnod,
az agyad kizárja a mindennapi problémákat és nem
hagyja, hogy alvás helyett
ezekkel foglalkozz. Ha te
is hasonló problémákkal
küszködsz, próbáld ki már
ma este!

Hogyan és miért
használ?
A technika segítségé-

2021. 25. szám meg
fejtése: Észkombájn

az a személy, aki mások gondolatait nem
csak learatja, hanem
el is csépeli!

Plusz e gy vicc: ...
még tíz év múlva is
hasonlítani fog önre.

Így csináld!
▪ Mielőtt elkezdenéd,
érintsd a nyelved hegyét
az ajkadhoz a fogaid felett
és tartsd ott, amíg a gyakorlatot végzed.
▪ Vegyél levegőt (csak
a szádon keresztül) olyan
intenzitással, hogy legyen
hangja a ki- és belégzésnek.
▪ Csukd be a szád és
gyengéden lélegezz az orrodon keresztül, amíg fejben elszámolsz négyig.
▪ Ezután tartsd bent a
levegőt, amíg elszámolsz
magadban hétig.
▪ Végül engedd ki az
összes levegőt a szádon

