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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.

Munkatársat keresünk több éve
 cégünknél dolgozó kárpátaljai 

létszámunk bővítéséhez 
magyarországi munkahelyre 

Az elmúlt másfél 
esztendőben két 
olyan fontos ese-

mény történt, amelyek 
mindegyike megkövete-
li az eddigi létünk átgon-
dolását. Az egyik egyér-

telműen negatív előjelű, ez 
pedig a koronavírus okoz-
ta világjárvány, amely erő-
teljesen visszavetette a gaz-
daság egészét. A másik pe-
dig az ukrajnai adminiszt-
ratív-territoriális átrende-

ződés, amely óriási nemzet-
gazdasági, kulturális lehe-
tőségeket hordoz magában, 
hangzott el azon a kétnapos 
nemzetközi üzleti fórumon, 
amelyre a makkosjánosi 
Helikon hotelben került sor 

három szomszédos or-
szág, Ukrajna, Magyar-
ország és Románia ön-
kormányzati vezetői, il-
letve üzletemberei rész-
vételével. 

Senkit sem szabad fe-
lednünk azok közül, 

akik sokat tettek a kár-
pátaljai magyar közösség 
megmaradása és boldo-
gulása érdekében. Már-
pedig dr. Soós Kálmán, 
a Rákóczi Főiskola első 
rektora ezért a kicsiny-
ke közösségért, valóban 
sokat küzdött és akinek 
vezérlő elve ekképpen 

fogalmazható meg: az 
igazság mindenek felett – 
hangzott el azon a megem-
lékezésen, amelyen csa-
ládjának tagjai, egyko-
ri barátai és munkatár-
sai felelevenítették Soós 
Kálmán emlékét és meg-
koszorúzták a néhai rek-
tornak az intézmény átri-
umában álló mellszobrát. 

Nagy dolog az, amikor 
a gyülekezet és egy 

fiatal lelkész szövetséget 
köt. Amikor úgy dönte-
nek, együtt indulnak el, 
vagy együtt folytatják az 
utat, együtt munkálkod-
nak Isten országának 
építésén. A Beregardói 
Református Egyházköz-
ség presbitériuma úgy 
döntött, itt töltött kö-
zel ötévi szolgálata után 
meghívja állandó lelkész-
nek Balázs Antalt, akit 
a közelmúltban egyhan-
gúlag meg is választott a 
gyülekezet. Beiktatására 
az elmúlt vasárnap ke-
rült sor. 

Az ünnepi istentisz-
teleten az igét ezúttal 
Zán Fábián Sándor püs-
pök hirdette, kiemelve 
az igaz szeretet fontos-
ságát a Mt 5, 43–48, és 
a Jn 21, 15–17 alapján. 

Lelkészbeiktatás Beregardóban

Beregszász–Ugocsa 2021 Nemzetközi Üzleti Fórum
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Július 4-én a fornosi reformá-
tus gyülekezetbe érkeztek. Ahol 
ezúttal az igehirdetés vezérfonala 
is ez volt. „Aki az ilyen kisgyer-
mekek közül egyet is befogad az 
én nevemért, az engem fogad be; 
és aki engem befogad, az nem en-
gem fogad be, hanem azt, aki en-
gem elküldött” (Mk 9, 37) – szólt 
az ige Barta Attila lelkész tolmá-
csolásában. Valamikor bennün-
ket is befogadott az Isten. Kézen 
fogott, amikor látta mennyire el-

veszettek vagyunk és magához 
ölelt, amikor látta, hogy mennyire 
éhezünk a szeretetre. Jézus Krisz-
tusra nézve pedig gyermekévé fo-
gadott. Egyen egyenként megállt 
az életünk mellett és azt mondta: 
„Ne félj, mert megváltottalak, ne-
veden szólítottalak, enyém vagy” 
– fogalmazott a lelkész.

Talán nincs is annál rosszabb, 
amikor valaki azt érzi, hogy ő 
nem kell senkinek. Ő az az em-
ber, aki ha eltűnne, senki sem in-
dulna a keresésére. Sok olyan 
gyermek van a mai világban, aki 
ilyen érzésekkel van tele. És mi-
lyen felemelő, amikor egy ilyen 
gyermek meghallja Isten szavát, 
aki azt mondja: „Enyém vagy! 
Az életed drágának és becses-
nek tartom”! Jézus ma a te kar-
jaiddal akarja átölelni ezeknek a 
gyermekeknek az életét. Jézus ma 
rajtad keresztül akarja megüzen-

Fornoson mutatkozott be a Sámuel Alapítvány

Aki egyet is befogad…
Szülővé válni Isten csodálatos ajándéka, akárcsak a gyermek, aki 
által szülővé válhatunk. Sajnos nem mindenki tudja vagy akarja 
megbecsülni ezt az ajándékot. Így aztán elhagyott gyermekek so-
kasága kényszerül állami gondozásra. És vannak házaspárok, akik 
meg hiába várják a gyermekáldást, az csak nem érkezik. Milyen 
jó lenne, ha ezek a gyerekek és ezek a házaspárok egymásra talál-
nának! Ebben is segít a húsz évvel ezelőtt a Beregszászi Reformá-
tus Egyházközség égisze alatt létrehozott Sámuel Alapítvány, ame-
lyik megalakulása óta azt a célt tűzte maga elé, hogy segítse az el-
hagyott gyermekek családba kerülését. Kétévtizedes fennállásának 
apropóján most gyermekmentő kampányt indított, melynek során 
többek között ellátogatnak a kárpátaljai gyülekezetekbe is, hogy ott 
bemutassák munkájukat, hogy vágyat ébresszenek potenciális szü-
lők szívében arra, hogy befogadó család legyenek, vagy családtípu-
sú gyermekotthonban legyenek nevelőszülők, hogy szeretetet adja-
nak és kaphassanak szeretetre vágyó gyerekektől.

ni az ilyen gyermekeknek, hogy az 
ő életük is értékes valaki számára. 
Ha ezt megérted és megteszed, ak-
kor nagyobb leszel azoknál is, akik 
oly sokra tartják magukat ebben 
a világban, hangzott az igehirde-
tésben. Imádkozzunk azért, hogy 
megértsük Isten vezetését és tud-
juk meglátni azokat a gyermekeket, 
akiket az Úr Jézus maga vezet elé-
bünk. Ő akkor is meglátta az ilyen 
gyermekeket és ma is meglátja őket. 
A 68. zsoltár 6. versében azt olvas-

suk, hogy Isten az „árváknak aty-
ja”. S ő valóban olyan, akiben nem 
kell csalódnia egyetlen gyermek-
nek sem. Tőle tanulhatunk mi, szü-
lők is, hogy hogyan kell szeretnünk 
azokat a gyermekeket, akiket aján-
dékba kaptunk, mondta Barta Attila. 

Ezt követően a Sámuel Ala-
pítvány elnöke mondta el, hogy 
2001-ben azzal a céllal jött létre az 
alapítvány, hogy legyen, aki leha-
jol az árva, az elhagyott gyerekek-
hez, legyen, aki átöleli őket, s akit 
ők is átölelhetnek, hogy mind töb-
ben családban, szeretetben nője-
nek fel. Sipos Géza beszámolt ar-
ról, hogy Kárpátalján közel kétezer 
gyerek van állami gondozásban. Bár 
ezek a gyermekotthonok általában 
szép környezetben vannak, ma már 
jól felszereltek, modernek, ahol a 
gyerekek tanulhatnak, ahol kapnak 
enni, meg ruhát – de szülői szere-
tet nem jut nekik... Az elnök arról is 

tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
az alapítvány égisze alatt jelen-
leg 7 családtípusú gyermekott-
hon működik, két befogadó és 
egy gyámcsalád tartozik hozzá-
juk. Az eltelt húsz év alatt 100 
gyereket sikerült családba juttat-
ni, 18-nak az örökbefogadásában 
segítettek. Ez lehet, hogy csak 
csepp a tengerben, de az óceán 
is csak cseppekből áll… Az el-
nök elmondta, hogy továbbra is 
várják azon keresztyén, hitben 
járó házaspárok jelentkezését, 
akik szeretettel nevelnének sa-
ját otthonukban vagy a Sámu-
el Alapítvány által vásárolt ház-
ban elhagyott gyermekeket, de 
segítenek az örökbefogadásban 
is. Hordozzuk imáinkban eze-
ket a gyermekeket, a leendő ne-
velőszülőket. Nem könnyű ide-
gen gyermeket felnevelni, de ál-
dás van rajta, mondta. 

Erről számolt be a Csongor-
ról érkezett Baksa Klára, aki fér-
jével két kislányt fogadtak örök-
be. Az anyuka elmesélte, hogy 
két vérszerinti gyermekük szü-
letett, de sajnos mindketten be-
tegen, fogyatékkal jöttek a vi-
lágra. Az egyik fiuk 2 évesen, a 
másik 15 évesen halt meg. Tud-
ták, hogy nem lehet saját gyer-
mekük. Tibor, a férj kezdemé-
nyezésére, a Sámuel Alapítvány 
segítségével még Martin életé-
ben elindultak az örökbefoga-
dás útján. Egy kislányt szeret-
tek volna, aki testvére és eset-
leg segítsége lehet a mozgás-
korlátozott, szellemi fogyaté-
kos fiuknak. Egy Odessza me-
gyei gyermekotthonban talál-
tak rá. Igencsak hosszadalmas 
volt a procedúra, tizenegyszer 
tették meg a több mint ezer ki-
lométeres utat, végül úgy si-
került megkapni kislányukat, 
hogy a testvérét is örökbe kel-
lett fogadni. 

– Két és fél, illetve másfél 
évesek voltak a lányok, mi-
kor hazahoztuk őket. Martin is 
örült nekik. Aztán ő meghalt… 
Egy kislányt akartunk, kettőt 

kaptunk. Isten tudta, hogy mi-
ért, vallja Klárika. Két fiú he-
lyett kaptunk két kislányt. És 
velük együtt nagyon sok sze-
retetet. Mert ők nagyon hálá-
sak, amiért elhoztuk őket, hogy 
a mi gyermekeink lehetnek, és 
nagyon sok szeretetet adnak. 
Megszépítik az életünket. Arra 
biztatok mindenkit, aki fontol-
gatja az örökbefogadást vagy 
a nevelőszülőséget, legyenek 
bátrak, merjenek belevágni, 
nem bánják meg, mert ezek a 
gyerekek nagyon tudnak sze-
retni! És naponta érezzük Isten 
áldását, gondviselő szeretetét. 

Sok gyermeki kéz vár az öle-
lésre, és sok gyermeki szív vá-
gyik a szeretetre. Engedd, hogy 
rajtad keresztül szeresse őket az 
Isten! – fogalmazott zárszavában 
Barta Attila.

Kovács Erzsébet

Az ukrán parlament csütörtöki 
rendkívüli ülésén elfogadta az ős-
honos népekről szóló, Volodimir 
Zelenszkij elnök által kezdemé-
nyezett törvényjavaslatot, ame-
lyet előző nap Vlagyimir Putyin 
orosz államfő hevesen támadott, 
és a kárpátaljai magyar kisebb-
ség képviselői sem értettek egyet 
az indítvánnyal.

Az előterjesztést 325 képviselő 
szavazta meg a 450 fős törvényho-
zásban. A Moszkva-barát Ellenzé-
ki Platform – Életért párt frakció-
ján kívül minden képviselőcsoport 
támogatta.

Az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál ismertetése szerint a törvény-
javaslat csak az Oroszország által 
2014-ben Ukrajnától önkényesen 
elcsatolt Krím félszigeten élő há-
rom népcsoportot ismeri el az or-
szág területén őshonosnak, mégpe-
dig a krími tatárokat, a karaiakat és 
a krimcsákokat.

Az előterjesztés szövege szerint 
„Ukrajna őslakos népe egy őshonos 
etnikai közösség, amely Ukrajna te-
rületén alakult ki, eredeti nyelv és 
kultúra hordozója, hagyományos, 
társadalmi, kulturális vagy képvise-
leti szervekkel rendelkezik, önma-
gát Ukrajna őslakos népeként azo-
nosítja”. Célja meghatározni Ukraj-
na őslakosainak jogi státuszát, biz-
tosítani az őslakos népeknek, hogy 
teljes mértékben rendelkezzenek 
minden emberi joggal és alapvető 
szabadsággal, amelyet a nemzetkö-
zi jog normái határoznak meg, va-
lamint Ukrajna alkotmányában és 
törvényeiben előírnak. Ezen felül 
az ukrán elnök indítványozta, hogy 
hozzanak létre olyan testületeket, 
amelyek jogosultak lesznek az ős-
lakos népek képviseletére és az ő 
nevükben döntések meghozatalára.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke levélben kérte jú-
nius 10-én az ukrán államfőt, hogy 
az Ukrajnában élő magyarokat is so-
rolják az őshonos népek közé. Rá-

Az ukrán parlament elfogadta az 
őshonos népekről szóló törvényt

mutatott, hogy az ENSZ dokumen-
tumai szerint az őshonos népek „füg-
getlen országokban élő népek”, mi-
vel ők azok leszármazottai, akik ab-
ban az országban vagy földrajzi te-
rületen éltek, amely a jelenlegi or-
szág részét képezi, az országrész 
meghódításakor vagy gyarmatosí-
tásakor, illetve a meglévő államha-
tárok megállapításakor, jogi státu-
szuktól függetlenül megőrizték tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális és po-
litikai intézményeik egy részét vagy 
egészét. Emlékeztette Zelenszkijt, 
hogy a magyar népcsoport több mint 
ezerszáz éve él a Kárpát-medencé-
ben, többek között Ukrajna terüle-
tén, így – mint Brenzovics fogalma-
zott – „teljes joggal tart igényt ősho-
nos népként való elismerésre”.

Kijev ezt a magyar részről már 
többször, az oktatási törvény kap-
csán is felvetett igényt mindeddig 
azzal utasította vissza, hogy a ma-
gyar kisebbségnek van anyaorszá-
ga, nyelve nem szorul fokozott vé-
delemre, ezért több más nemzeti-
séggel együtt nem sorolható az ős-
honos népek kategóriájába.

Az orosz államfő már több íz-
ben támadta a törvényjavaslatot, 
legutóbb szerdán egy tévéadásban, 
amelyben lakossági kérdésekre vá-
laszolt. Putyin korábban azt mond-
ta, hogy a jogszabály az embereket 
Ukrajnában „őshonosokra, első-, 
másodosztályú és egyéb kategóri-
ákba sorolja, ami a náci Németor-
szág eszméire emlékezteti őt”, szer-
dán pedig tömegpusztító fegyver-
hez hasonlította. Mindezt a kijevi 
vezetés határozottan visszautasít-
ja. Dmitro Kuleba külügyminiszter 
még június 10-én – Putyin korábbi 
kijelentésére reagálva – leszögezte, 
hogy a törvényjavaslat teljes mér-
tékben összhangban áll az őshonos 
népek jogairól szóló ENSZ-nyilat-
kozattal, valamint az ukrán alkot-
mány vonatkozó normáival, és sem-
mi köze nincs az orosz elnök „ön-
kényes értelmezéséhez”. 

MTI

A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) levélben 
fordult Ukrajna és Magyaror-
szág miniszterelnökéhez, melyben 
arra kérte a két ország vezetőjét, 
hogy mielőbb nyissák meg a for-
galom előtt a Barabás–Kaszony 
és Lónya–Harangláb határátke-
lőket, az oltásra igyekvőknek pe-
dig biztosítanak egy „zöld sávot” 
az átkeléshez. 

A Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség sajnálatosnak tart-
ja, hogy módosítások nélkül került 
elfogadásra az őshonos népcso-
portok jogait szabályozó törvény, 
mely csupán a Krím félszigen élő 
kisebbségekre vonatkozik, s az or-
szágban élő többi kisebbségre nem 
terjesztették ki. Szövetségünk szá-
mos alkalommal felhívta az illeté-
kesek figyelmét, hogy az őshonos 
népcsoport fogalmának és jogainak 

A KMKSZ elnökségének nyilatkozata
definiálásakor vegyék figyelembe 
az idevágó nemzetközi gyakorla-
tot, a Velencei Bizottság ajánlásait, 
s a diszkriminációmentesség köve-
telményeit is. Külön levélben for-
dultunk Ukrajna elnökéhez, mely-
ben kértük, hogy a törvény hatá-
lyát terjesszék ki a Kárpátalja te-
rületén több mint 1100 esztendeje 
letelepedett magyarságra is. Úgy 
véljük, a magyarokat is megilleti 

a jog, hogy 
Ukrajna ős-
honos népei 
között tart-
sák számon. 
Érhetet len 
számunkra, 
hogy az ille-
tékesek dön-
tésük meg-
hozatalakor 
miért hagy-
ták figyel-
men kívül 
a történel-
mi  t énye -
ket. Mind-

ezek mellett Szövetségünk üdvözli 
Mikola Tiscsenko, a Nép Szolgája 
párt parlamenti frakcióvezető-he-
lyettesének Facebook-bejegyzését, 
mely szerint külön törvénytervezet 
kidolgozására készülnek, amely 
megvédi a magyarok és más Uk-
rajnában élő nemzetiségi kisebb-
ségek jogait is. A KMKSZ kész 
szakértőkkel segíteni a tervezet ki-
dolgozását.

2021.07.05

Július 1-jétől ismét pályáz-
hatnak az önkormányzatok 
testvértelepülési programok-
ra – jelentette be a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára csütörtökön a Tol-
na megyei Lengyel-Annafürdőn.

Potápi Árpád János elmondta: a 
támogatásra magyarországi telepü-
lési és megyei önkormányzatok, il-
letve a Kárpát-medence magyarok 
lakta települései, Szlovákia, Ukraj-
na, Románia, Szerbia, Horvátor-
szág, Szlovénia és Ausztria hely-
hatóságai nyújthatnak be pályáza-
tot a többi között kulturális, oktatá-
si és sporttevékenységre.

Potápi: július 1-jétől lehet pályázni 
testvértelepülési programokra

A támogatás idei keretösszege 
500 millió forint, egy önkormányzat 
félmillió és kétmillió forint közöt-
ti összeget nyerhet el. A pályázato-
kat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
honlapján, a bgazrt.hu-n augusztus 
2-áig lehet benyújtani, a programo-
kat 2021. július 1. és december 31. 
között kell megvalósítani.

Az államtitkár elmondta, hogy a 
2020-ban elnyert, a koronavírus-jár-
vány miatt fel nem használt támoga-
tások elköltésének határidejét az év 
végéig meghosszabbították.

A kiírás szerint a pályázat cél-
ja, hogy testvértelepülési együttmű-
ködésekkel erősítse a nemzeti azo-

nosságtudatot, és előmozdítsa a ha-
táron túl élő magyarság szülőföld-
jén boldogulását, az anyaországgal 
való kapcsolatát.

Potápi Árpád János azt mondta, 
a cél, hogy minél több pályázatot 
tudjanak támogatni. Emlékeztetett 
arra, hogy a testvértelepülési pályá-
zati program 2015-ben kezdődött 
100 millió forintos keretösszeggel. 
Azóta 1284 programot támogattak 
1 milliárd 250 millió forinttal.

A Kárpát-medence testvér-
települési programjával a határon 
túli magyarság 55 százalékát érték 
el, a legmagasabb arányban Kárpát-
alján és a Vajdaságban, ahol a ma-
gyar lakosság 73, illetve 69 száza-
léka kapcsolódott a programokhoz.

MTI/Kárpátinfo
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A határon átnyúló 
együttműködés erősítése

A Beregszászi járás jelentő-
sen kibővült, immár több mint 
200 ezer lakója joggal várja el, 
hogy a lehetőségekhez mérten 
javuljanak az életkörülményei, 
mondta megnyitó beszédében 
Rezes Károly, a találkozó ötlet-
gazdája, a járási tanács elnöke. 
Aki meggyőződéssel állította, 
hogy a remélt gazdasági fellen-
düléshez nagyban hozzájárulhat 

a határon átnyúló együttműkö-
dés. Amelynek az alapjait ugyan 
már a korábbi évek során sikerült 
lerakni, ám az új helyzetben fel-
tétlenül új tartalommal szüksé-
ges feltölteni.

A határmenti régiók együtt-
működése terén az Európai Unió 
számos pozitív példát tud felmu-
tatni, hangsúlyozta Szilágyi Má-
tyás, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának főkonzul-
ja. Van tehát pozitív példa ele-

gendő. Ugyanakkor a helyi sajá-
tosságokat mindenképpen figye-
lembe kell venni. Ilyen például a 
Tisza mentén elterülő települések 
együttműködése, a környezetvé-
delemmel kapcsolatos problémák 
együttes kezelése. A kapcsolati há-
lók erősítésének fontosságáról szólt 
Igor Vantyuh, a Beregszászi Járási 
Állami Közigazgatás elnöke. 

Szerencsére nem kell min-
dent elölről kezdeni, mutatott 
rá Seszták Oszkár, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Közgyű-
lés elnöke, aki példamutatónak 
nevezte a két szomszédos régió 
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja – együttműködését. 
Kétség nem fér hozzá, hogy ez a 
járvány leküzdése után újabb len-
dületet kell, hogy vegyen. Ezt se-
gíti elő számos kezdeményezés, 
többek között a Tisza Korlátolt Fe-
lelősségű Európai Területi Társu-
lás és a Magyar Kormány által tá-
mogatott Egán Ede Gazdaságfej-

lesztési Projekt, amely már ed-
dig is több ezer kárpátaljai vál-
lalkozás helyzetbe hozását se-
gítette elő. 

Pataki Csaba, a Szatmár Me-
gyei Tanács (Románia) elnöke ar-
ról számolt be, hogy tavaly a ha-
tár menti együttműködés kereté-
ben tíz pályázatot sikerült elnyer-
ni a Nagyszőlősi járással együtt-
működve. Jelenleg Brüsszelben 
a tervezés folyamata zajlik. Ez 
szintén egy rendkívül fontos idő-
szak, hisz a Románia-Ukrajna-
Magyarország-Szlovákia közös 
határmenti projekt keretében 
mintegy 55-66 millió eurót for-
díthatnak vállalkozásbarát beru-
házások fejlesztésére. 

A Pest Megyei Közgyűlés 
képviselőinek üdvözletét hoz-
ta Karácsony Ádám, aki annak a 
meggyőződésének adott hangot, 
hogy a Beregszászi Járási Tanács 
és a Pest Megyei Önkormányzat 
közötti kétoldalú együttműkö-
dési szándéknyilatkozat aláírása 
után még szorosabbá válik a két 
régió közötti gazdasági-kulturá-
lis kapcsolat. 

A fórum további részében a 
Beregszászi járás kistérségei mu-
tatták be, hogy milyen fejleszté-
si lehetőségekkel rendelkeznek, 
s hogy a gazdaság melyik szfé-
ráiban várják leginkább a befek-
tetőket.

A konferencia következő 
napján a Beregszászi járás tu-
risztikai potenciáljáról cserél esz-
mét a tanácskozás résztvevői. Ki-
emelten foglalkoztak a Beregszá-
szi járás erdő- és vadgazdálkodás 
lehetőségeivel, a Tisza árvízvé-
delmi problémáival, valamint a 
folyó által nyújtott turisztikai le-
hetőségekkel. 

A szervezők számos alkalmat 
teremtettek arra, hogy a fórum 
résztvevői személyes beszélge-
tések révén kerüljenek közeleb-
bi kapcsolatba egymáshoz, üzleti 
kapcsolatokat teremtsenek.

Kovács Elemér

Igazság, hitelesség, elvszerűség
Soós Kálmán emlékezete

Elejét lásd az 1. oldalon

Soós Kálmán bölcsességével, 
higgadtságával, szervezőkészsé-
gével és széles látókörével sokat 
tett a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola megerősí-
tése, az itt kibontakozódó tudomá-
nyos munka fellendítése érdeké-
ben. Igazi elkötelezett tudós em-
ber volt, aki a tények tiszteletére 
tanította a diákokat. Egyben lel-
kes lokálpatriótaként is számon 
tartjuk őt, aki tudományos művei-
ben a vidékünkön élők küzdelmes 

életét, a reformáció térnyerését, a 
török majd a Habsburgok ellen ví-
vott szabadságküzdelmeinket mu-
tatta be. Hosszú ideig irányította a 
KMKSZ Ungvidéki Középszintű 
Szervezetét, jelentős lépéseket tett 
annak megerősítése érdekében.

Ahová születtünk, elsősorban 
ott van dolgunk, emlékeztetett rá 
Soós Kálmánnak, a küzdőtárs-
nak a legfőbb hitvallására Orosz 
Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnö-
ke a koszorúzási ünnepségen. 
Valamennyi munkahelyén – a 
Nagydobronyi Középiskolában, 
az Ungvári Hungarológiai Köz-
pontban, majd később a főisko-
lán – arra tanította a diákokat és 
mindazon kollégát, akiket elindí-
tott a tudományos pályán, hogy 
csakis hiteles forrásokból merít-
senek, mert csak ezekből lehet 
világos következtetéseket levon-
ni. Amikor a múlt század nyolc-
vanas éveinek második felében 
lehetővé vált, hogy a kárpátaljai 

magyar települések visszakapják 
régi nevüket, Soós Kálmán az ál-
lami levéltárban hatalmas kuta-
tómunkát végzett, s ennek alap-
ján sikerült közel kéttucat tele-
pülés történelmi nevét visszaál-
lítani. Mindez csak úgy vált le-
hetségessé, hogy a döntéshozók 
elé valamennyi esetben hiteles és 
egyértelmű bizonyítékokat tárt. 

Ha mélyen hiszel abban, amit 
csinálsz, és keményen teszel is 
érte, akkor nagy valószínűséggel 
erőfeszítésed eredményes lesz, 
leginkább ezt üzeni Soós Kál-

mán korán félbeszakadt, ám így 
is igen gazdag életműve az utó-
kor számára, fogalmazott a Soós 
Kálmánról készült portréfilmben 
Csernicskó István, a Rákóczi Fő-
iskola mai rektora. A K. Debre-
ceni Mihály és Vass Tamás által 
forgatott filmet a megemlékezés 
kapcsán a főiskola Gross Arnold 
termében vetítették le. Brenzovics 
László, a KMKSZ elnöke a már 
említett filmben pedig arra hívta 
fel a figyelmet, hogy Soós Kál-
mán egész küzdelmes élete példa 
mindannyiunk számára: ha kel-
lőképpen felkészültek vagyunk 
és mélységesen hiszünk ügyünk 
igazságosságában, akkor még a 
kilátástalannak látszó küzdelmek-
ből is nyertesen kerülhetünk ki.

A délután folyamán Soós 
Kálmán szülőfalujában, az egy-
koron Szabolcs vármegyéhez tar-
tozó Szalókán szintén megemlé-
kezésre került sor. 

Eszenyi Gábor

Jobban szeretni
Lelkészbeiktatás Beregardóban

Elejét lásd az 1. oldalon

„Hallottátok, hogy megmon-
datott: szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet. Én pedig 
azt mondom nektek: Szeressé-
tek ellenségeiteket, és imádkoz-
zatok azokért, akik üldöznek ti-
teket…” Jézus tudja, hogy a régi 
dolgok, a hagyományok mennyi-
re befolyásolják életünket, éppen 
azért adta az új parancsot. Sze-
ressétek az ellenséget is! S ez bi-
zony nem igazán könnyű. Hisz 
sokszor azokat is nehéz szeretni, 
akik közel állnak hozzánk. Türe-
lem, elfogadás és megértés – ez 
a három szükséges ahhoz, hogy 
teljesítsük küldetésünket. Ez-
után jönnek azok a dolgok, ami-
ket a másik is érzékel: szívesség, 
gondoskodás, felelősségválla-
lás, örömszerzés… A lelkipász-
tor sokszor olyan, mint a bárány 
a farkasok között. Ezért ott kell 
legyen a szívén a jézusi parancs: 
ti pedig szeressétek és imádkoz-
zatok értük... Hála Istennek, itt 
bennünket hitünkért nem üldöz-
nek, de nemzetiségünk miatt már 
vannak erre utaló jelek (nyelvtör-
vény, az őshonos kisebbségekről 
szóló törvény stb.). Azért imád-
kozzatok értük, mert jutalmatok 
lesz a mennyben, hangsúlyozta a 
püspök. Nekünk jobban kell sze-
retnünk. Merjük vállalni a Szent-
írás tanítását, ne hallgassuk el az 

igazságot, még ha üldöznek is! A lel-
késznek tiszta szívvel kell tudni el-
mondani: Uram, te tudod, hogy sze-
retlek téged, s mint ahogy Péter, ő is 
megkapta a jézusi küldetést: legel-
tesd, őrizd az én juhaimat. Amikor 
egy közösség lelkészt választ, akkor 
szövetséget kötnek, felelősséget vál-
lalnak egymásért, együtt haladnak a 

keskeny úton, együtt formálódnak, 
fogalmazott Zán Fábián Sándor, aki 
azt kérte a gyülekezettől és a lelkész-
től, hogy Isten fiaiként legyenek só 
és világosság az életben, s minden-
kor imádkozzanak egymásért. 

Az ünnepi istentiszteleten a Be-
regi egyházmegye esperese iktatta 
be Balázs Antalt, aki a makkosjánosi 
és a kijevi gyülekezetekben is szol-

gál. Zsukovszky Miklós a Jeremi-
ás próféta könyvének 9, 22–23 ver-
sét helyezte a frissen beiktatott lel-
kész szívére: „Ezt mondja az Úr: Ne 
dicsekedjék bölcsességével a bölcs, 
ne dicsekedjék erejével az erős, ne 
dicsekedjék gazdagságával a gaz-
dag! Aki dicsekedni akar, azzal di-
csekedjék, hogy érti és tudja rólam, 
hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, 
jogot és igazságot teremtek a földön, 
mert ezekben telik kedvem – így szól 
az Úr!” Légy bölcs, erős és gazdag, 
de maradj alázatos és szelíd, hogy 
életed követendő példa legyen a gyü-

lekezet számára, mondta az esperes, 
aki ezt követően ünnepélyesen átad-
ta a gyülekezet pecsétjét és a temp-
lom kulcsát a lelkésznek. 

„Bízzál az Úrban teljes szív-
ből, és ne a magad eszére támasz-
kodj! Minden utadon gondolj rá, és 
ő egyengetni fogja ösvényeidet!” 
– tanácsolt az ige szavaival Nagy 
Béla, a KRE főgondnoka, aki azt 

kívánta, hogy békességben, egyet-
értésben, testvéri szeretetben, közö-
sen dolgozzon lelkész és gyülekezet 
Isten országának építésén. 

Magyarnak maradni Kárpátal-
ján most nagyobb küzdelmet je-
lent, mint húsz évvel ezelőtt, kö-
zösségünk előtt olyan nehézségek 
állnak, amilyenekre korábban nem 
is gondoltunk. Ezek megoldásához 
higgadtságra, megfontoltságra van 
szükség, a közösség erejére, s ezt a 
közösséget kell építenie a lelkész-
nek is, amihez erőt, egészséget, ki-
tartást kívánt Babják Zoltán, a Be-
regszászi kistérség polgármestere. 

Tóth Mihály a kijevi reformátu-
sok nevében köszönte meg a Kár-
pátaljai Református Egyház ve-
zetőségének, hogy az ukrán fővá-
rosban immáron 30 éve működhet 
gyülekezet, s ehhez lelkészt is biz-
tosítanak számukra. Megköszönte 
Pocsai Vince korábbi lelkész szol-
gálatát, utódjának pedig bölcsessé-
get, jó egészséget és kitartást kívánt. 

A továbbiakban a megjelent lel-
készek – köztük Pocsai Vince, aki 
27 évet szolgált ebben a gyülekezet-
ben, illetve a Tatabánya-Bánhidai 
testvérgyülekezet lelkésze, Szilágyi 
Sándor – fogalmazták meg igei kö-
szöntésüket. 

„Ne látszatra szolgáljatok, 
mintha embereknek akarnátok 
tetszeni, hanem Krisztus szol-
gáiként cselekedjétek Isten aka-
ratát: lélekből, jóakarattal szol-
gáljatok, mint az Úrnak és nem 
mint embereknek; mert tudjá-
tok, hogy ha valaki valami jót 
tesz, visszakapja az Úrtól, akár 
szolga, akár szabad” (Ef 6, 6–8) 
– hitvallásom is lehetne ez az 
ige. Lélek által őszintén szolgál-
ni Istennek, erre törekszem, fo-
galmazott székfoglalójában Ba-
lázs Antal. Arra, hogy a régi ha-
gyományok ne írják felül az igét. 
Imádkozom a helyes látásért és 
bölcsességért. Ezután is a Szent-
lélek vezetését kérem. Imádko-
zom, hogy minél több gyüleke-
zeti tag találja meg a Szentlélek 
vezetését, hogy együtt haladhas-
sunk a keskeny úton. Igyekez-
zünk egységre törekedni, hisz 
ahogy a zsoltáros mondja, csak 
oda küld az Úr áldást és életet, 
ahol a testvérek egyetértésben 
élnek, zárta gondolatait a beik-
tatott lelkész.

Az ünnepi istentisztelet püs-
pöki áldással és nemzeti imánk 
eléneklésével ért véget.

Marton Erzsébet
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„Uram, ne fáradj, mert  nem 
vagyok méltó arra, hogy a haj-
lékomba jöjj. De magamat sem 
tartottam méltónak arra, hogy 
elmenjek hozzád, hanem  csak 
szólj, és meggyógyul a szol-
gám.” (Lk 7, 6–7)

Volt, akadt egyszer egy em-
ber, aki rangja, pozíciója ellené-
re alázatos, kedves és irgalmas 
volt… A kapernaumi százados 
nem ismerte személyesen Jézust, 
de hallott, tudott róla. Amikor 
kedves szolgája, akit nagyon sze-
retett, beteg lett, már-már haldok-
lott, ő maga személyesen ment Jé-
zushoz segítségért. Talán lóháton 
vágtatott, sietett a százados, mert 
sürgősen kellett a segítség, Jézust 
oda kell vinni a haldokló szolgá-
hoz. Talán már egészen közel volt 
ahhoz a helyhez, ahol Jézus tar-
tózkodott, mindjárt elmondhat-
ja kérését a Mesternek. De nem 
ment tovább, megtorpant, meg-
állt. A zsinagóga véneit kérte, in-
kább menjenek ők, kérjék, hívják 
ők, hiszen ismerik Jézust és talán 
mondanak egy-két kedves szót az 
érdekében. Hiszen egy zsinagógát 
építtetett nékik.

A vének keresték meg Jézust 
a százados üzenetével. Jézus hall-
gatott a vének kérésére és elindult 
velük a századoshoz. Miről be-
szélgethettek útközben? Hallga-
tózzunk egy kicsit...

„Mester, hidd el, ez a pogány 
ember nagyon jószívű. Mindenki 
szereti. A katonái, szolgái mind 
tisztelik, csak jót mondanak róla. 
Amikor a mi zsinagógánkat épít-
tette, minden segítséget megadott 
nekünk. Ugye segítel majd? Meg-
gyógyítod kedves szolgáját? Se-
gíts már rajta, ne haljon meg az, 
akit ő annyira szeret.”

Úton voltak, beszélgettek, már 
közel jártak a százados otthonához, 
amikor néhány ember sietett Jézus 
felé. Üzenettel jöttek, ők a száza-
dos jó barátai. Tisztelettel megáll-
tak és elmondták Jézusnak a szá-
zados üzenetét. „Mester, a száza-
dos azt üzeni neked, hogy „Uram, 
ne fáradj, mert nem vagyok méltó 
arra, hogy a hajlékomba jöjj.”

Mit gondoltak a zsinagóga 
vénei, mit jelenthet ez az üzenet? 
Ugyan miért gondolta meg magát 
a százados? Talán meghalt a ked-
ves szolgája, talán meggondolta 
magát és nem is hiszi, hogy Jé-
zus képes meggyógyítani a halá-
los beteget?

Mit gondolt Jézus? Ő bizo-
nyosan tudta, hogy mi van most 
a százados szívében. Belelátott a 
lelkébe. Ez az ember annak elle-
nére, hogy pogány, annak ellené-
re, hogy kemény katona és ma-
gas pozíciója van – ez az ember 
hisz. Hisz Őbenne, Jézusban, Is-
ten Fiában.

 A százados barátai mondják 
tovább az üzenetet. „De magamat 
sem tartottam méltónak arra, hogy 
elmenjek hozzád, hanem csak 
szólj és meggyógyul a szolgám.”

Ó, de sokszor mentem Jézus-
hoz, de sokszor sírtam előtte! Kö-
nyörögtem szeretteimért, baráta-
imért, bűnbocsánatért. De ki va-
gyok én, hogy ott állok az Isten 
előtt és én, a méltatlan, érdemte-
len bűnös kérem Őt?! Nincs jo-
gom kérni, hiszen csak az imént 
szomorítottam meg. De megyek 

Nem vagyok méltó…
hozzá és kérek tőle, mert sen-
ki nincs, akitől kérhetném a 
gyógyulást, segítséget. Ha Isten 
elé kell járulnom, még inkább 
rámnehezedik bűneimnek terhe, 
súlya, még inkább érzem nyomo-
rult méltatlanságomat. Számta-
lanszor mondtam, sírtam, imád-
koztam én is a kapernaumi szá-
zadossal együtt: „Óh, Uram, nem 
vagyok én méltó, hogy meghall-
gass, hogy figyelj kérésemre, 
hogy közel jöjj hozzám, hogy há-
zamba jöjj. Tudom, nem vagyok 
méltó, semmi érdemem nincs. De 
mégis itt vagyok, alázattal ese-
dezem, cselekedj irgalmasságot, 
hallgasd meg kérésemet.”

Soha nem éreztem elutasí-
tást, mindig fogadott és szóba állt 
velem Isten. Volt olyan is, ami-
kor alkudoztam Istennel: „Uram, 
csak most az egyszer segíts, csak 
most az egyszer adj megoldást, 
csak most az egyszer...” Ó, hány-
szor volt az a bizonyos csak most 
az egyszer kérés életemben! Kér-
hettem, mondhattam, esedezhet-
tem az Úr előtt, de Ő soha nem 
mondta nekem, hogy: „Most az 
egyszer, utoljára és soha többet!”

Isten atyai szíve megesett 
nyomorúságban vergődő gyerme-
kén, és sokszor, minden alkalom-
mal megbocsátotta bűneimet, sza-
badulást adott, meghallgatta kéré-
semet. Volt, amikor azonnal adott 
választ kérésemre... Volt, ami-
kor várnom kellett, de bizalom 
és csend volt lelkem mélyén. S 
volt, amikor nemmel felelt az Úr 
és megértette velem, hogy Ő job-
bat, mást tervezett nekem, mint 
amit én képzelek, kérek.

A kapernaumi százados po-
gány ember volt, a római császárt 
szolgálta, de szíve mélyén tudta, 
hitte, hogy Jézusban bízhat, tőle 
kérhet, s Ő irgalmas lesz hozzá, 
a pogányhoz, és haldokló beteg 
szolgájához. A mi hitünk, Isten-
be vetett bizalmunk meglátszik 
életünkön?  

A hit legtöbbször a nyomorú-
ságban, szenvedésben, nagy vi-
harban, süllyedő csónakban válik 
ismertté. Kiben hiszek? Mennyi-
re hiszek? A kapernaumi száza-
dos méltatlansága tudatában is 
hitte, hogy Jézusnak a szava is 
elég! Ha nem jön a házba, ha nem 
fogja meg, nem érinti haldokló 
szolgáját – ő akkor is meggyó-
gyulhat. Csak szólj, csak mondd 
ki a szót, Jézus, és hiszem, hogy 
a te egyetlen szavad gyógyító. A 
szavadtól várom a csodát!

A pogány százados hitt Jézus 
szava hatalmában, erejében. Nem 
kért bizonyítékot, biztosítékot. Jé-
zus figyelt, szent szíve bizonyára 
meghatódott látva a százados hi-
tét... Mert az övéi, akikért és akik-
hez jött, azok nem fogadták be Őt, 
azok nem hittek benne, Isten Fiá-
ban, a Messiásban. 

Jézus nem várat magára... 
Minden távolság, minden fal és 
ajtó ellenére a szolga meggyó-
gyult, még abban az órában.

Közel jön hozzánk Isten, nem 
várat magára. Merj hinni, kérni, 
merj alázattal Jézushoz menni! 
Próbáld meg most, „csak még 
ez egyszer!”

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A megjelenteket Beke Mi-
hály András első beosztott 
konzul köszöntötte, aki annak 

a reményének adott hangot, 
hogy hamarosan a külképvise-
let Munkácsy Mihály Galériá-
ja a békebeli üzemmódban mű-
ködhet tovább. 

Megnyitó beszédében Szi-
lágyi Mátyás főkonzul ismertet-
te a kiállító művész életpályáját, 
kiemelve, hogy az alkotó mindig 
is jelentős közéleti szerepet vál-

Homoki Gábor kiállítása a beregszászi konzulátuson

A Tiszahát festője

lalt. Többek között nevéhez fűző-
dik a Bíró Andor Alkotótábor el-
indítása. Homoki Gábor munká-

it jellemezve a külképviselet ve-
zetője így fogalmazott: a művész 
színes, élénk munkái mély érzel-
mi benyomást ébresztenek. A ha-
tározott formák, a szokatlan szín-
kombinációk gondolkodásra kész-
tetnek. Habár többnyire realista stí-
lusban alkot, nagyon közel áll hoz-
zá az expresszionizmus és impresz-
szionizmus. Képein fellelhetők az 

Erdélyi–Boksay nevével fém-
jelzett festőiskola és a nagybá-
nyai műhely jellegzetes színvi-
lágának egyes jegyei. 

Andrij Seketa, a megyei ta-
nács elnökének első helyette-
se Homoki Gábor művészete 
kapcsán rámutatott: mint ahogy 
termékenyítően hatott egymás-
ra Kárpátalja különböző nem-
zetiségeinek kultúrája, szoká-
sa, oly módon felfedezhető Ho-
moki Gábor munkáiban a kár-
pátaljai festőiskola nagyjai-
nak hatása.  

Egy-egy kiállítás alkalmával 
a művész a lelkét tárja fel, hang-
súlyozta Homoki Gábor. De ez 
nem a kényszerű élveboncolás, 
hanem inkább egy őszinte kitá-
rulkozás, amire időnként minden 
alkotónak szüksége van. 

Homoki Gá-
bor tehetségén, al-
kotásain keresz-
tül sok-sok min-
dent visszakapunk, 
amit az Úristen 
tálentumként ado-
mányozott neki, 
fogalmazott kö-
szöntőjében Seres 
János tivadarfalvai 
református lelkész. 

Pál Lajos,  a 
Péterfalvi Művé-
szeti Iskola egy-
kori igazgatója ar-
ról szólt, hogy bár-
mennyire is mo-
dern és globális a 
mai világ, a mű-
vészetnek tovább-
ra is igen fontos 
szerepe van az éle-

tünkben. Bölcs dolog, ha mind-
ezt mihamarabb tudatosítjuk ön-
magunkban.

A tárlat megnyitóját a Bereg-
szászi Rezeda Folkműhely ének-
együttesének (vezetőjük Komá-
romi Zsanett) műsora foglal-
ta keretbe, akik ezúttal ajaki és 
magyarbődi népdalokat adtak elő.

Kovács Elemér

Az 55 gyerek részvételével 
egy héten át zajló együttlét so-
rán a résztvevők számos sport-
ágban – a labdajátékok 
mellett például gimnasz-
tikában is – kipróbálhat-
ják magukat. Az edzések-
nek a főiskola sportcent-
ruma, illetve a Beregszá-
szi Kossuth Lajos Líceum 
ad otthont. 

Az a kárpátaljai ma-
gyar fiatal, aki valamely 
sportág terén szeretné 
építeni a karrierjét, ked-
vező perspektívában re-
ménykedhet, hangsúlyoz-
ta a megnyitón Orosz Il-
dikó, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főis-
kola elnöke. A nyíregyhá-
zi főiskolával együttmű-
ködve az ősz folyamán 
másoddiplomásképzést 
indítunk, így két esztendő alatt 
az ebben a képzésben résztvevő 
hallgatók testnevelőtanári okle-
velet szerezhetnek. A további, 

Az ugocsai Tiszahát festőjének munkáit az élénk színek, a szo-
katlan, elgondolkodtató színkombinációk jellemzik. Kedvenc té-
mája szülőföldjének ékessége, a kanyargó szőke Tisza, melynek 
partmenti árterületét, az éltető vízéből kisarjadt göcsörtös fűzfák, 
az ég felé ágaskodó karcsú nyárfák, a rekettyebokrok, a mezei vi-
rágokkal díszített tisztások övezik. Emellett a művész nagy-nagy 
szeretettel a letűnő magyar paraszti világ néprajzi értékeit menti 
a vásznakra, ahol az öreg házikók, a tájmúzeumba vonult életvi-
teli eszközök, tárgyak a mindennapi utcaképek és csendéletek lát-
hatók, hangzott el Homoki Gábor alkotásainak megnyitó ünnep-
ségén. Az alkalomra Magyarország Beregszászi Konzulátusa kiál-
lítótermében került sor. 

A beregszászi sporttábor megnyitóján

Sport, az egészséges életforma
Beregszász egykor sportnagyhatalom volt. Ki hinné, hogy a múlt 
század nyolcvanas éveiben itt egy olyan kézilabdacsapat működött, 
amely az akkori Szovjetunió felső ligájában is megállta a helyét. 
Így történhetett, hogy van olimpiai aranyérmesünk is. Természe-
tesen nekünk nem elsősorban élsportolókat kell nevelnünk, hanem 
olyan fiatalokat, akik elkötelezettek az egészséges életforma iránt, 
példájukkal kortársaikat is követésre sarkallják, hangzott el a IV. 
Beregszászi Sporttábor megnyitóján, melyet a „Genius” Jótékony-
sági Alapítvány szervezett. 

ennél jóval merészebb tervünk az, 
hogy 2022-re Ukrajnában akkre-
ditált testnevelőtanári képzést va-

lósítsunk meg a főiskolán. Ehhez 
kell a személyi és tárgyi feltétele-
ket megteremteni, ami nem is olyan 
egyszerű dolog. Orosz Ildikó ör-

vendetesnek nevezte, hogy eb-
ben a kezdeményezésben part-
nernek bizonyult a Beregszászi 
Városi Tanács, amely az egyko-
ri Bútorgyártó Stadiont bocsá-
totta rendelkezésükre, hogy ott 
tanmedencével ellátott uszodát 
és sportcsarnokot létesítsenek. 
Az a tervük ugyanis, hogy az el-
készülő sportcentrumban vala-
mennyi beregszászi iskolás meg-
tanuljon úszni. 

A sport elsősorban a győze-
lemről szól. Azt kívánom, ked-
ves fiatalok, hogy az elkövet-
kező öt nap során elsősorban 
saját kishitűségetek, restsé-
getek, fegyelmezetlenségetek 
fölött arassatok győzelmet, fe-

jezte be beszédét az elnök asz-
szony. A többi aztán már jön 
szinte magától.

-ardai-
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Antal Diána már gyermekko-
rától szerelmese a zenének. Zene-
oktatói munkája mellett színházi 
előadások zongorakísérőjeként is 
tevékenykedik. Munkájával, elhi-
vatottságával kapcsolatban Ka-
zinczyval együtt vallja: „Jót s jól. 
Ebben áll a nagy titok...”

– Meséljen magáról!
– Beregdédában születtem, az 

általános iskolát is ott végeztem. 
Emlékszem, nyolcadikos voltam, 
amikor elhatároztam, hogy Ma-
gyarországon szeretnék továbbta-
nulni. 1999-ben felvételt nyertem 
a Nyíregyházi Művészeti Szakkö-
zépiskola zongora szakára, majd 
tanulmányaimat a Miskolci Egye-
tem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézetében folytattam zongorata-
nár, kamaraművész szakon. 

– A diploma megszerzése 
után egyenes út vezetett haza?

– Szerettem Magyarorszá-
gon élni, szerettem azt a mindig 
nyüzsgő nagyvárost, de hiány-
zott az otthonom. Ezért úgy dön-
töttem, hogy haza jövök. Persze, 
tudtam, hogy zeneiskolában sze-
retnék tanítani, és jelentkeztem is 
Beregszászba, de akkor épp nem 
volt üresedés. Így Mezőváriban 
kezdtem el tanítani. Tartalmas öt 
évet tölthettem el ott, barátságos 
kollegákkal, tehetséges gyerme-
kekkel dolgozhattam. Majd sike-
rült a Beregszászi Művészeti Is-
kolában is párhuzamosan elhe-

Antal Diána, a sokoldalú zenepedagógus

„A zene ott kezdődik, ahol a 
szó hatalma véget ér”

 A művészi alkotás az ember legősibb kifejezési formája. Már az ős-
közösségben megjelent és az idők változásával mindig fontos sze-
repet játszott az adott társadalom értékeinek a közvetítésében. A 
zene az emberi kultúra alapvető része. A gyermekek zenei nevelé-
sét pedig a művészeti iskolák és oktatóik biztosítják.

lyezkednem. Közben férjhez men-
tem, majd megszületett a két kisfi-
am. 2016-ban kezdtem újra dolgoz-
ni az immáron Kodály Zoltán ne-
vét viselő beregszászi zeneiskolá-
ban, ahol 2020-ig főleg korrepeti-
tori állást vállaltam. Szeretek gye-
rekekkel foglalkozni, szeretek ta-
nítani, ez nekem soha nem volt te-
her, szívesen teszem. 

– Mivel foglalkozik pontosan 
egy korrepetitor?

– A zongoratanárok munkájá-
hoz – bár nem minden esetben – kor-
repetitori, azaz koncertmesteri fel-
adatok is tartoznak. Ez azt jelenti, 
hogy a magánének szakos, illetve 
más hangszereken játszó tanulókat 
zongorán kísérjük. Nagy felelősség-
gel jár, ezt bátran mondhatom. Szo-
rosan együtt kell működnünk, hogy 
a produkció sikeres legyen. 

– Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodott az évek során?

– A tanításban nagyon fontos, 
hogy észrevegyük az igyekezetet 
és ne fukarkodjunk a dicsérettel. Az 
értékelésnél mindig a pozitívumok-
kal kell kezdeni, hogy inspiráljuk a 
gyereket, csak aztán kell a hibák ja-
vításával foglalkozni. A diákoknak 
nagy szükségük van a biztatásra.

– Ha jól tudom, egy ideig zene-
karban is játszott.

– A Beregszász Dixieland Band 
néhány tagja kollégám volt a zene-
iskolában. Nem volt állandó zongo-
ristájuk, így felkértek engem. Na-

gyon jó csapat, szerettem velük len-
ni. És bár nem esküvői zenekar, a 
lagzimon mégis ők húzták a talpalá-
valót. Néhány dal erejéig még én is 
beálltam közéjük. Szép emlékeket 
őrzök ezekről az évekről.

– Mi a pályájának legemléke-
zetesebb pillanata?

– Nagyon sok szép emléket őr-
zök a múltamból. Ilyen, mikor Ko-
csis Zoltán zongoraművész mes-
terkurzusán játszhattam egy Bar-
tók-művet, és ő adott instrukciókat 
nekem, hogy mit és hogyan játsz-
szak. Ez egy életre szóló élmény 
marad. Vagy amikor a Bikini ze-
nekar frontemberét, B. Nagy La-

jost egy koncert erejéig én kísér-
tem zongorán. Ezek mind-mind na-
gyon szép emlékek számomra. Ha 
a tanítás tekintetében nézzük, ak-
kor pedig, amikor volt diákom, aki 
most felvételizik a Debreceni Egye-

tem Zeneművészeti karának zongo-
ra szakára, azt mondta nemrégiben, 
hogy ő az én hatásomra választotta a 
zenei pályát. Egy másik diákom azt 
mondta két hónappal ezelőtt, hogy ő 
is szolfézstanár szeretne lenni, mint 
Dia néni. Ennél számomra nem kell 
nagyobb elismerés. Ilyenkor úgy ér-
zem, hogy jól csinálom.

– A tanítás mellett színházi da-
rabot is kísér.

– Nemrégiben megkerestek 
a beregszászi magyar színháztól, 
hogy vállalnám-e egy zenés kaba-
ré zongorakíséretét. Eleinte nem 
akartam vállalni a szűkös határ-
idő miatt, de utólag nagyon örü-
lök, hogy mégis belementem. Az 
előadás csodálatos, a színészek 
fantasztikusak. Rengeteg új él-
ménnyel gazdagodtam. 

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nekem a munkám a hob-
bim is egyben. Egész nap zené-
vel foglalkozom. Tavaly megke-
resett a Tulipán Tanoda Magyar 
Népművészeti Iskola igazgató-
ja, hogy elvállalnám-e a szol-
fézsoktatást a tanodában. Tudta, 
hogy Magyarországon végeztem, 
és az ottani rendszerben tanultam 
a szolfézst. Azt kérte, hogy Ko-
dály Zoltán pedagógiai módsze-
rei alapján fejlesszük a tanoda 
tanulóinál a zenei hallást, a kot-
taolvasást és éneklési készséget. 
Az idei tanévet már a tanodában 
töltöttem. Közben a Nyíregyhá-
zi Egyetem ének-zene szakot in-
dít a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskolán, és fel-
kértek a szak koordinátorának. 
Ez nagy megtiszteltetés, de egy-
ben kihívás is. 

– Család és munka...
– Anyaként nem egyszerű a 

család és a munka közötti egyen-
súly megteremtése. A férjem mér-
nökként tevékenykedik. Két fiú-
gyermek büszke szülei vagyunk. 
A fiaim is zeneiskolába járnak, 
az idősebbik zongorázik és gi-
tározik, a fiatalabbik pedig har-
monikázik.

– További tervek…
– Célom, hogy a diákjaim ze-

nét szerető, koncertre járó felnőt-
tekké váljanak. Annak pedig, aki 
érzi magában az elhivatottságot 
és a zenei pályát szeretné válasz-
tani hivatásának, a lehető legjobb 
tudásom szerint segítsek céljai el-
érésében. 

Kurmay Anita

A II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola sport-
csarnokában megtartott esemény 
megnyitóján Váradi Natália, a 
Génius Alapítvány igazgatója el-
mondta: a verseny célja a kézilab-
da népszerűsítése, az ifjú sportte-
hetségek felkutatása, versenyle-
hetőség biztosítása és nem utol-
sósorban tisztelgés Zupkó József, 
egykori kiváló beregszászi edző 
emléke előtt. A korábban nemzet-
közi sporteseményre a koronaví-
rus-járvány miatt hozott korláto-
zások miatt idén sajnos a határon 
túlról nem érkezhettek csapatok. 
Arra ezúttal öt kárpátaljai sport-
iskola nevezett be két kategóriá-
ban hat csapattal. 

Elismeréssel szólt a kézilab-
datornának helyszínt biztosító 
sportcsarnok felszereltségéről Fü-
löp Barna, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának konzulja. 
Itt minden körülmény biztosított 
ahhoz, hogy nagyszerű mérkőzé-

Zupkó József Kézilabda Emléktorna nyolcadszor

Sportszerűség és 
csapatszellem

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a fiatalok tehetséggondozása 
terén nagy hangsúlyt fektet a sportra is. Az elmúlt pénteken – a Ma-
gyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős mi-
niszteri biztosság támogatásával – immáron nyolcadik alkalommal 
rendezte meg a Zupkó József Kézilabda Emléktornát. 

seket láthassunk, mondta, s azt kí-
vánta a résztvevőknek, hogy élvez-
zék a játékot, legyenek sportszerű-
ek, s őrizzék meg testi épségüket.

Nyolc évvel ezelőtt azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy Be-
regszászba visszahozzuk a kézi-
labda népszerűségét, azt a sikeres 
időszakot, amikor ebből a város-
ból nagyon híres kézilabdázók, or-
szágos bajnokok kerültek ki, sőt 
olimpiai bajnokkal is büszkélked-
hetünk – kezdte köszöntőjét Orosz 
Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a 
KMPSZ elnöke, aki arra is felhív-
ta a fiatalok figyelmet, hogy nem-
csak a sportban kell jónak lenni, ha-
nem a tanulásban, a nyelvtanulás-
ban is. Hisz olyan korban élünk, 
amikor egy világnyelv ismerete nél-
kül már nem boldogulunk, a spor-
tolók sem. Emellett ezen a vidéken 
el kell sajátítani egymás nyelvét is, 
a környezeti nyelvet, ami a magya-
roknak az ukránt, az ukránoknak a 
magyart, vagy Aknaszlatinán még a 

románt is jelenti az ott élőknek. Te-
hát – sportnyelven szólva – gyúrja-
tok arra, hogy legalább három nyel-
vet beszéljetek, biztatta a fiatalo-
kat az elnök asszony, s azt kívánta, 
hogy legyenek bajnokok. 

A sporteseményt megtisztelte 
jelenlétével és köszöntötte a részt-
vevőket Lobova Hecko Nyina, az 

1976-os montreali olimpia bajno-
ka, az 1982-es budapesti világbaj-
nokság aranyérmese, nemzetközi 
sportmester, aki eredményes játé-
kot kívánt az ifjú sportolóknak, il-
letve azt, hogy tiszteljék egymást.

Vizáver Árpád, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
tanára és edzője, a program szak-

mai referense abbéli reményének 
adott hangot, hogy a jövőben mind 
többen csatlakoznak az emléktorná-
hoz, s hogy az nemzetközivé növi 
ki magát. 

A megnyitót követően a vendé-
gek megkoszorúzták Zupkó József 
emléktábláját a Zakarpatya sport-
komplexum falán, ezzel is adóz-

va az egykori elismert edző emlé-
ke előtt.

A regisztrált lánycsapatok két 
korosztályban mérkőztek meg kör-
mérkőzéses rendszerben. A játékidő 
a 2008/2009-es korosztályú csapa-
tok számára kétszer húsz perc, míg 
a 2010/2011-es korosztályú csapa-
tok kétszer tizenkét perc volt.

Lássuk hát a sportszerűség és 
csapatszellem jegyében zajló tor-
na eredményét! Az első kategóri-
ában a Técsői Sportiskola csapata 
állhatott fel a dobogó legfelső fo-
kára. Ezüstérmes lett az Ungvári 
„Kárpáti” Sportiskola, a bronz-
érem pedig a Beregszász SE I. 
csapata lányainak nyakába került. 

Legjobb játékos-
nak Iván Alina bizo-
nyult, a legjobb gól-
lövőnek Kosarenko 
Vlada, a legjobb ka-
pusnak pedig Puha 
Olekszandra.

 A m á s o d i k 
k o r c s o p o r t b a n 
az Aknaszlatinai 
Spo r t i sko l a  l á -
nyai  diadalmas-
kodtak. Második 
lett  a Beregszá-
szi SE II. számú 
csapata, a harma-
dik helyen pedig a 
Huszti „Szpartak” 
G y e r m e k  s p o r t -
iskola végzett. A 
legjobb játékosnak 
Kricsfalusi Elmi-
rát nevezték meg, a 
legjobb góllövőnek 
Lőrinc Jázmint, a 
legjobb kapusnak 

pedig Bicse Aminát.
 A győztes csapatok számára 

a NIKÉ Sportegyesület biztosí-
totta a kupákat, illetve a kézilab-
da torna végén a nyertesek érme-
ket, okleveleket, valamint labdá-
kat vehettek át Váradi Natáliától 
és Vizáver Árpádtól.

K. Zs.
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A beregszászi Gilpert Beat-
rix nyolc évvel ezelőttig nem is 
gondolt arra, hogy cukrász le-
gyen, ma pedig igazi különle-
gességek kerülnek ki kezei kö-
zül. Kérhetők tőle kicsiknek me-
sefigurával, nagyobbaknak ele-
gáns gyöngyökkel, vagy a férfi-
aknak autómárkával ellátott de-
korációk, ő legjobb tudása sze-
rint teljesíti a kívánságokat. Vele 
beszélgettünk tervekről, kihívá-
sokról.

– Hogyan kezdődött a cuk-
rász karrierje?

– A középiskola befejezése 
után közgazdásznak tanultam, 
majd sikerült is elhelyezkedni 
a szakmámban. Tartalmas idő-
szakot élhettem meg. Majd úgy 
nyolc évvel ezelőtt a kereszt-
lányom születésnapjára készü-
lődtünk, én pedig elhatároztam, 
hogy megajándékozom egy tor-
tával. Több videót is megnéztem 
az interneten, hogy díszítésként 
hogyan lehet házilag elkészíte-
ni a marcipánt, majd a kész terv 
után összeállítottam a tortát. Ez 
annyira megtetszett, hogy ez-
után családtagjaim, barátaim 
szülinapjára is tortát sütöttem.

– Könnyű elsajátítani ezt a 
mesterséget?

– Úgy gondolom, bármibe 
is kezdünk bele, előbb tanfolya-
mokon kell részt vennünk, hogy 
professzionális munkát tudjunk 
végezni. Én is így voltam ezzel. 
Az első tortám után elvégeztem 
egy tanfolyamot, majd aztán 
kezdtem el megrendelésre ké-
szíteni a süteményeket. Az évek 

Különleges torták Gilpert Beatrixtól

Az alkotás szabadsága
Úgy tartják, hogy a gasztronómia művészi szinten is űzhető. S ha 
van olyan terület, ahol ez a rafináltan megkomponált ízek, gon-
dosan összeválogatott összetevők mellett különleges látvánnyal is 
társul, az a cukrászat, azon belül is a torták birodalma.

során mindig fejlesztettem magam. 
Körülbelül kilenc képzésen vettem 
már részt, ahol megtanultuk példá-
ul, hogyan lehet kiegyeníteni egy 
tortát – elárulom, ez az egyik leg-
nehezebb része a tortakészítésnek 
–, aztán megtanultuk még, hogyan 
lehet 3D-s dekorációkat, autókat, 
csokoládéból készült virágokat, fi-
gurákat készíteni.

– Önnek mi okozott nehéz-
séget?

– Nagyon kritikus vagyok ön-
magammal szemben, és amikor el-
kezdtem rendelésre készíteni, sokat 
aggódtam. Izgultam, hogy a meg-
rendelőnek is a kedvére legyen a 
munkám. Kezdetben minden szak-
ma nehéz. Bele kell jönni, ki kell 
alakítani a saját stílust, de egy idő 
után már rutinból jönnek a meg-
oldások. 

– Milyen ízű, formájú tortá-
kat készít?

– Ma már szinte minden ünne-
pi alkalomra kérnek tortát. Ilyen a 
születésnap, keresztelő, leánybú-
csú, ballagás, esküvő. A megren-
delő ízlésétől függ, hogy milyen is 
lesz az elkészült édesség. Van, aki 
a csokival és mogyoróval töltöttet 
szereti, van, aki a gyümölcsöset, a 
kissé savanykásabb ízeket kedveli. 
Minden alkalommal jól átbeszéljük 
a vásárlóval, hogy mit is szeretne, 
ő elmondja az igényeit, én pedig, 
hogy hogyan tudom ezt a legjob-
ban megvalósítani. A klasszikus, 
elegáns, virágokkal és gyöngyök-
kel díszített mindig is divat marad. 
Ezeket lányos szülinapokra, leány-
búcsúkra, esküvőkre szokták kérni. 
Persze vannak az extrémebbek is, 

férfiaknak autós dekorációval, de 
készítettem már több 18+ külsejű 
tortát is. Szeretem, hogy ilyen vál-
tozatos munkám van, sosem készí-
tek két egyforma darabot. A legext-

rémebb, úgy gondolom, a kisfiam 
zombi tortája volt. Szerintem na-
gyon csúnya volt, de a gyerekek 
odavoltak érte.

– Mennyi idő, amíg elkészül 
egy ilyen torta?

– Körülbelül két nap alatt állí-
tok össze egy tortát. Első nap meg-
sütöm, majd bekeverem a krémet. 

Ezt hagyni kell állni, hogy majd 
szépen formázható, díszíthető le-
gyen. Másnap pedig összeállítom, 
kicsinosítom a tortát. Az emeletes 
torták szállításánál nagyon kell 

vigyázni, ilyenkor mindig izgu-
lok, hogy össze ne törjön. A leg-
nagyobb menyasszonyi tortám 
27,5 kg-os volt. Rengeteg kihívás-
sal találtam szembe magam akkor. 
Azt három nap alatt készítettem el. 
Ilyen nagy tortáknál az egyes réte-
geket külön szállítom le, és a hely-
színen állítom össze a teljes tortát.

– Mit gondol, mi a sikeré-
nek titka?

– Mindig igyekszem a tudá-
som legjavát nyújtani. A meg-
rendelőim elégedett pillantása 
örömmel és büszkeséggel tölt el. 
Mint említettem, egykoron nem 
gondoltam, hogy cukrász leszek, 
de ma már el sem tudnám kép-
zelni, hogy mást csináljak. Imá-
dom minden percét. A férjemmel 
két gyermek szülei vagyunk, így 
nem mindig könnyű a munkát a 
magánélettel összeegyeztetni, de 
szerencsére a családom mindig 
mindenben támogat.

– A tortakészítés mellett im-
máron tanfolyamokat is tart.

– Kezdőknek szoktam tar-
tani kisebb képzéseket. Ilyen-
kor az alapokat tanítom meg: 
hogyan kell megsütni a piskó-
tát, megfőzni a krémet, hogyan 
kell összeállítani, kiegyenesíte-
ni egy tortát. A dekoráció alap-
jait is megmutatom nekik, vala-
mint poharas desszerteket szok-
tunk készíteni. Mivel a külön-
böző receptek megtalálhatóak 
az interneten is, én inkább a dí-
szítésre irányatom a figyelmet. 
Emellett a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Egán Ede Szakképzési Centru-
mának cukrász szakos hallgató-
it is tanítom. Örülök, hogy na-
gyon szorgalmas és tehetséges 
tanítványaim vannak.

– További tervek…
– Ezután  i s  szere tnék 

továbbiképzéseken részt ven-
ni, még inkább bővíteni a tudá-
somat. Az évek során újabbnál 
újabb technikák jelennek meg, 
amelyekkel nekem is lépést kell 
tartanom. Folytatom a tortaké-
szítést, a tanítást, és remény-
kedem, hogy a megrendelőim 
ugyanolyan lelkesen fogadják az 
általam készítettek desszerteket, 
mint eddig.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Az eredményhirdetés részt-
vevőit a szervezők nevében 
Váradi Natália üdvözölte. A 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány igazgatója örömmel 
számolt be arról, hogy a spor-
tot kedvelő fiatalok körében 
egyre népszerűbb ez a labda-
rúgótorna, amelyre idén im-
máron tizenhat csapat neve-
zett be. Köszöntötte a játéko-
sokat ifj. Buzánszky Jenő, a 
sportrendezvény védnöke is. 
A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével id. Lomnici Zoltán, 
az Aranycsapat Testület elnö-
ke, aki hangsúlyozta: a nem-
zetegyesítésnek mindenben, 
így a sportban is meg kell va-
lósulnia.

 Magyar Zoltán, a Ferencvá-
ros, illetve a Magyar Olimpiai 
és Nemzeti Válogatott egykori 
igazgatója a sportról és a barát-
ságról szólva arra a harmincegy 
évvel ezelőtti mérkőzésre emlé-

A IX. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupán

A nemzetegyesítésnek a sportban 
is meg kell valósulnia

Június 30-án immáron kilencedik alkalommal került sor a 
Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa megrendezésre. Az esemény-
nek – melynek megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésé-
nek fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszteri biztosság támogatta – a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

kezett, amikor itt játszott a Fradi, 
arra a szeretetre, amivel a magyar-
országi csapatot fogadták a kárpát-
aljai magyarok. 

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja beszédében fel-
hívta a figyelmet annak fontossá-
gára, hogy ápoljuk azok emlékét, 
akik a nehéz időkben is öregbítet-
ték Magyarország jó hírét. Ilyenek 
voltak az aranycsapat tagjai, akik 
máig példát mutatnak. A diploma-
ta a sport egészségvédelme mellett 
csapaterősítő, közösségépítő szere-
pét hangsúlyozta. 

Azért lettünk világhírű focis-
ták, mert a labdát többre becsültük, 
mint a pénzt, idézte a legendás fo-
cistát, Puskás Ferencet Sin József, 
a KMKSZ Beregszászi Járási Kö-
zépszintű Szervezetének elnöke, 
aki az ifjú játékosoknak azt kíván-
ta, hogy nekik is adjon a sport erőt, 
kitartást és tartást. 

A sikerhez végtelen kitartás 

és alázat szükséges, emlékezett 
Buzánszky Jenő mondatára Mol-
nár László, aki felidézte a szemé-
lyes találkozásukat, amikor Kárpát-
alján idegenvezetőként kalauzolta 
a sport legendát. A KMKSZ kul-
turális titkára a sport közösségko-
vácsoló erejét hangsúlyozta, amit 
most a világbajnokság is bizonyít. 
Felemelő érzés volt megtapasztal-

ni, ahogy az egész nemzet szurkolt 
a magyar válogatottnak. Kulin Zol-
tán, a TV 21 Ungvár igazgatója el-
ismeréssel szólt a szervezők mun-
kájáról, arról a kitartásról, aminek 
köszönhetően sem szélvihar, sem 
bombariadó nem tudta megszün-
tetni a sportrendezvény-sorozatot. 
Pohorilyák István a Niké Sport-
egyesület nevében köszönte meg 

Váradi Natáliának a Kárpát-me-
dencei magyarság nemzeti össze-
tartozása érdekében végzett áldo-
zatos munkáját.

A köszöntéseket követő-
en aztán sor került az ered-
ményhirdetésre. A lánycsapa-
tok közül a Beregvidéki If-
júsági Sportegyesület együt-
tese diadalmaskodott. Máso-

dik lett az SC Small Miracles 
U14, a harmadik helyen pe-
dig a Nagydobronyi Irgalmas 
Samari tánus Gyemekotthon 
csapata végzett. A legjobb játé-
kos címet Jakemcsuk Katerina 
kapta, a legjobb góllövőnek Ba-
logh Beatrix bizonyult, a leg-
jobb kapus pedig Damilcsuk 
Anna lett. 

A középiskolás fiúk korcso-
portjában a Kaszony FC vehet-
te át a kupát, ezüstérmes lett 
Nagybereg csapata, a bronzérem 
pedig a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátalja Magyar Főiskola Szak-
kollégiuma játékosainak nya-
kába került. A legjobb játékos-
nak Komári György találtatott, 
a legjobb góllővőnek Balogh 

Alexet kiáltották 
ki, a legjobb ka-
pus címet pedig 
Mátyus Kristóf 
érdemelte ki. 

Az általános 
iskolás fiúk (15 
éves korig) kor-
csoportjában az 
FK Fornos I. vég-
zett az első he-
lyen. Második 
lett Nagybereg, 
a harmadik he-
l y e n  p e d i g  a 
K a r á c s f a l v a i 
Sztojka Sándor 
Görögkatolikus 
Líceum csapata 
végzett. Ebben a 
korcsoportban a 
legjobb játékos 
c ímet  Ba logh 
Alex érdemelte 

ki, a legjobb góllövő Bodnár 
Olivér, a legjobb kapus pedig 
Bodnár Szabolcs lett.

A győztes csapatok számá-
ra a NIKÉ Sportegyesület biz-
tosította a kupákat, illetve a lab-
darúgó torna végén a nyertesek 
érmeket, okleveleket, valamint 
labdákat vehettek át. 

Kovács Erzsébet
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Az időjárás, illetve az éghaj-
latváltozás kapcsán gyakran 
beszélünk lopakodó szélsősé-
gekről. Vajon az elmúlt félév-
ben folytatódott-e ez a negatív 
folyamat? – először ezt a kér-
dést tettük fel Fedinisinec Er-
zsébetnek, a Beregszászi Mete-
orológiai Állomás vezetőjének.

– Az mindenképpen annak 
tekinthető, hogy az utóbbi két 
évtized leghidegebb áprilisa van 
mögöttünk. Ami egyébként nem 
csupán egy könnyen felejthető 
tény az átlagpolgár számára. Kü-
lönösen nem azoknak, akik falu-
helyen vagy városi kertes ház-
ban élnek, mivel a kajszitermés 
gyakorlatilag odaveszett, s más, 
korán virágzó gyümölcsfák is 
megsínylették a hideget. Mi itt, 
az állomáson tíznaponként ösz-
szesítjük a hőmérsékleti adato-
kat. Ezekből egyértelműen kitű-
nik, hogy az április egésze és a 
május első dekádja három-négy 
fokkal hidegebb volt az átlagos-
nál. Persze korábban is előfor-
dult már hasonló dolog, ám a 
3-4 fok egyszerre soknak tűnik. 
Ami pedig igazán elgondolkod-
tató, hogy az ezt megelőző, tehát 
a 2020-as esztendő áprilisa is ha-
sonló negatívumokat produkált. 

– Például akkor is lefagyott 
a kajszi…

– És a hideg a mezőgazda-
sági munkák egész sorát késlel-
tette. Olyan alacsony volt a ta-
laj hőmérséklete, hogy a kukori-
ca vetését egy időre abba kellett 
hagyni. Több gazdával vagyunk 
napi kapcsolatban – hisz például 
őket is érdekli az aktuális talaj-
hőmérséklet –, így tudomásunk 
van róla, hogy idén meg az erő-
sen átázott termőréteg miatt hú-
zódtak el a tavaszi teendők a föl-
deken. Ha pedig ez országos mé-

Félévi meteorológia

Nyakunkon a szélsőségek
retekben jelentkezik, akkor azt va-
lamennyien a zsebünkön érezzük 
meg. A rossz termés miatt a tava-
lyihoz képest 70-75%-kal emelke-
dett a napraforgó és a cukor ára. A 
sertéstartó gazdák pedig mostanság 
arra panaszkodnak, hogy az egek-
be szökött a kukorica ára. 

– Az egyik földműves tavasszal 
úgy fogalmazott, hogy az esőáztat-
ta talajok miatt egyszerűen lehetet-
len porhanyós magágyat készíteni. 

– Nézzük tehát az elmúlt hó-

napokat szépen sorjában. Január-
ban 62 mm csapadékot mértünk, 
ami egy közepes mutató. A februári 
68 mm viszont már túl sok. S hiá-
ba esett márciusban csupán 18 mm 
eső, s áprilisban is csak 47 mm-nyi, 
a hideg miatt a földek nem tudtak 
kiszáradni. Most az is bebizonyo-
sodott, hogy a májusi eső akkor ér 
igazán aranyat, ha már földbe ke-
rültek az oda szánt magvak. Saj-
nos idén ez nem így történt, így a 
legszebbnek mondott hónapunk-
ban lehullott 49 mm inkább csak 
hátráltató tényezőként lett elköny-
velve. Aztán az ég csatornái egy 
időre bezártak, mivel egész júni-
us folyamán csupán 12 mm csapa-

dék esett. Amúgy pedig íme egy 
másik szélsőség: tavaly a hatodik 
hónapban tízszer több csapadé-
kot – konkrétan 141 mm-t – mér-
tünk. Egyébként a mögöttünk ha-
gyott fél esztendő alatt 256 mm 
csapadék hullott, ami jóval fö-
lötte van az utóbbi húsz eszten-
dő átlagának.

– Született-e idén már me-
legrekord?

– Egyelőre nem. Ám arról 
beszámolhatok, hogy június 
20. és július 1. között 4-5 fok-
kal volt magasabb hőmérséklet 
az átlagosnál, amikor is a napi 
középhőmérséklet 28 fokot mu-
tatott. A legmelegebb napunk 
a június 25-e volt a maga 36 

fokos csúcshőmérsékletével. 
Az abszolút rekordot egyéb-
ként 2011 augusztusának végén 
mértük Beregszász környékén. 
Akkor 38,6 fokig kúszott fel a 
hőmérő higanyszála. Végeze-
tül egy jó hír: a relatív páratar-
talom továbbra is a 45-60 szá-
zalékos tartományban mozog, 
nem úgy, mint ilyenkor más 
években, amikor is ez a muta-
tó gyakran a 30% alá esett. A 
relatív páratartalom normális 
szintje (50-60%) jelentősen ja-
vítja komfortérzetünket és biz-
tosítja növényeink kiegyensú-
lyozott fejlődését. 

Kovács Elemér

A fekete ribiszke bogyótömegé-
nek növelése és termésbizton-
ságának javítása a növényne-
mesítés egyik fő célja. E téren a 
fekete ribiszke-köszméte fajta 
hibridek ígéretesek. A köszmé-
te számos előnyös tulajdonság-
gal gazdagítja a fekete ribisz-
két. Ilyen pl. a nagyobb bogyó, 
a jó öntermékenység és termés-
biztonság, valamint a ribiszke-
rügy gubacsatkával szembeni 
ellenállóság. 

A ribiszke-köszméte fajták 
íze kellemes, a feketeribiszke-il-
lat csak diszkréten érződik ben-
nük. Friss fogyasztásra, mélyhű-
tésre és konzervipari feldolgo-
zásra egyaránt alkalmasak.

A fajtahibrid alaki bélyegei 
a két faj közöttiek. Vesszői tüs-
kétlenek. Fürtösen terem, rö-
vid fürtjében 2-5 igen nagy bo-
gyó fejlődik ki, amely nagyobb, 
mint a fekete ribiszkéé. Termőké-
pessége jó, megbízható, virágai 
nagymértékben öntermékenyek. 
A gyümölcs színanyagai és más 
beltartalmi értékei is köztes jel-
legűek. Viszont invertcukor-tar-
talma mindkét szülőét megha-
ladja, ezért nyersen fogyaszt-
va is kellemes, édeskés ízű. 
Szárazanyag- antocianin- és 
C-vitamintartalom tekintetében 
a két szülő között áll.

Josta
Nemesítése Németország-

ban kezdődött 1922-ben. Na-
gyon nagy bokra miatt a „hagyo-
mányos” ribiszke sortávot (3 m) 
gyorsan kinövi, ezért legalább 
4 m-re kell telepíteni. Bokrát a 
fekete ribiszke betakarítógépek a 
nagy fa- és lombtömeg miatt nem 
tudják leszedni, ezért rendszere-
sen metszeni kell, ez pedig a ter-
méshozamát csökkenti lényege-
sen. Az erős vázágak törik a be-
takarítógép rázószerkezetét. Szü-
lőfajaik lombját gombabetegsé-
gek nem támadják meg.

Július közepén kezd érni, éré-
si ideje kb. két hétig tart. Kon-
zervipari felhasználásra alkal-
mas.

Bokra nagyon erős nö-
vekedésű, vastag ritkán álló 
vázágrendszerrel. A lefekvő ter-
mőágakon szennyeződhet a gyü-
mölcs, nehezen szedhető és a bo-
kor alja nem művelhető. Házi 
kertekben e hátrányos tulajdon-
sága a törzses művelésmóddal ki-
küszöbölhető. Ezért arany ribisz-
ke (Ribes aureum) alanyra oltva 
növekedése kissé mérsékelhető. 
Saját kertemben az ilyen törzses 
oltványok (törzsmagasság 1,0 – 
1,2 m) kb. 30-40% növekedés-
csökkenést mutatnak. Könnyebb 
a talaj művelése, jobb a gyom-
irtás lehetősége és nem utolsó 
sorban állva kényelmesen szed-
hető. Viszont a 10-12 éves tör-
zses jostáim elöregedtek, hamar 
leamortizálódtak. Az ilyen je-
lenség megfigyelhető a törzses 
köszméténél is, a technológia 
szerint 12-15 évesen már ki kell 
vágni őket.

A josta a fekete ribiszkére 
emlékeztető, de erősebb vesszői 
tüskétlenek. Levele középnagy, 
fényes, inkább a köszmétéhez 
hasonló.

Bőtermő, virágai 62%-os ön-
termékenyülést mutatnak. A rü-
gyenként 3-5 virágból 3-4 bo-
gyó kötődik. Bogyói nagyok, 
megnyúlt kerekdedek. Átlagos 
bogyótömege 2,4 g, átmérője 
4-6 mm. Bokronkénti termése 

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Ribiszke-köszméte hibridek
3-4 kg. A josta ültetvényekben 
ipari méretekben nem terjedt el, 
mert gyümölcse sem köszmé-
teként, sem fekete ribiszkeként 
nem adható el. Viszont, akik 
nem kedvelik a fekete ribisz-
két különleges illata, aroma és 
ízharmóniájáért, azok kimondot-
tan dicsérik és termesztik. Házi 
kertbe elegendő 1-2 tő belőle, az 
is néha „kinövi” a kertet.

Rikő
Mint fajtahibrid Magyaror-

szágon a rikő 1994-ben kapott 
zöld utat a termesztésben. Nem 
a gyümölcse, inkább botanikai 
érdekessége miatt van jelentősé-
ge. A rikő bokra kevésbé robosz-
tus növekedésű, de mivel szülői 
bokoralkata eltér a jostáétól, me-
redeken feltörő. Ez kedvezőbb a 
termesztés szempontjából. Nem 
szükséges Ribes aureum (arany-
ribiszke) alanyra oltani. Rügyei 
ugyancsak nagyobbak mindkét 
szülőénél. Vesszőinek ízköze 
rövidebb, mint a fekete ribiszke 
anyáé, ezért az egységnyi vesz-
szőhosszra jutó termőrügyszám 
is nagyobb.

A rikő leveleinek alakja át-
meneti, de méretükben a kösz-
méte szülőéhez állnak közelebb. 
A levélfelület barázdáltsága a fe-
kete ribiszke szülőére emlékez-
tet, illóolaj-mirigyei azonban 
csak elvétve vannak. Levélzete 
ritkább, mint a jostáé, ez nagyon 
megkönnyíti kézi betakarítását. 
Kevés tősarjat képez, ezért a bo-
kor megújuló képessége gyenge.

Július közepén, második fe-
lében érik, 2-4 nappal a josta 
után. Elsősorban házi kerti ter-
mesztésre és házi felhasználás-
ra, szörp készítésére javasolható. 

Fürtje 2-5 gömbölyű bogyó-
ból áll. A fekete ribiszke anya 
és köszméte apa közötti átme-
net jellemzi. Rövid fürtkocsá-
nya, nagyobb bogyómérete, a 
bogyó csúcsán fennmaradó csé-
szelevelek köszmétére emlékez-
tetnek. A ribiszkétől örökölte sö-
tét, barnásfekete színét, kellemes 
ízét, enyhe fekete ribiszke illatát. 
Gyümölcsének átlagtömege 2,5 
g, átlagos bogyóátmérője15,3 
mm. Átlagtermése 3,4 kg, kis-
sé elmarad a Josta hozama mö-
gött. Kisebb bokra és nagyobb 
berakódottsága miatt azonban 
az egységnyi bokortérfogatra 
eső termésmennyisége 2%-kal 
meghaladja a j111ostáét.

Növekedésének megfelel a 
3x1 méteres ribiszke telepítési 
rendszer. Fiatal korban termé-
se géppel jól betakarítható, idő-
sebb korban a megvastagodott 
ágrendszere miatt ez nehézkes-
sé válik.

Gyümölcse mindarra a célra 
felhasználható, amire a Jostáé. 
Noha a feldolgozóipar még nem 
ismeri eléggé, a házikerti érdek-
lődés nagy.

A köszméteatka szívogatása 
hatására bogyói foltosan kipi-
rosodhatnak, ezért nagyon fon-
tos az atka elleni rendszeres vé-
dekezés.

Aranyribiszkére oltva növe-
kedése mérséklődik, így a kösz-
méte vagy ribiszkeoltványoknál 
szokásos tenyészterület is ele-
gendő termesztéséhez.

Házikerti telepítésre, ott is in-
kább különlegességként egy-két 
tő ültetése javasolt, 1-1,2 négy-
zetméteres tenyészterülettel.

Bodnár István, 
kertészmérnök, Bakta

A Beregszászi Járási Máltai 
Szeretetszolgálat (BJMSZ) 
július elsején újból szakma-
közi teadélutánra invitál-
ta az érdeklődőket. Ezúttal a 
hiperaktivitás (ADHD szind-
róma), illetve a munkahelyi 
kiégés témája került terítékre.

A megjelenteket Makuk Já-
nos elnök üdvözölte, aki vita-
indítójában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a szülők sokszor 
homokba dugják a fejüket, ha 
gyermekük fejlődésében bár-
milyen zavarral találják magu-
kat szemben. Az óvodapedagó-
gusok, tanítók sem mindig is-
merik fel a rendellenességre uta-
ló jeleket, pedig leginkább az ő 

Szakmaközi teadélután a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál

 Középpontban a hiperaktivitás
feladatuk lenne erre felhívni a fi-
gyelmet, hogy mihamarabb szak-
emberhez kerüljön a „problémás” 
gyerek, hogy minél előbb elkez-
dődhessen a fejlesztés. A BJMSZ 
Health4all programja keretein be-
lül ezért is szerveznek szakmai tea-
délutánokat.

Hudák Tóth Szabina gyermek-
fejlesztő gyógypedagógus elő-
adásában átfogó képet kaphattak 
a résztvevők a hiperaktivitásról, 
a legjellemzőbb tüneteiről. Mint 
a szakember elmondta, nem lehet 
ezt a problémát a szőnyeg alá sö-
pörni azzal, hogy csak „rossz ez 
a gyerek, majd kinövi, ha benő 
a feje lágya”. Amint felismerjük 
a hiperaktivitás tüneteit – pl. fi-

gyelem- és koncentrációsza-
var, csapongó figyelem, türel-
metlenség, túlzott mozgékony-
ság, labilis érzelmi megnyilvá-
nulás (hirtelen dühkitörés) stb. 
–, forduljunk szakemberhez, 
mert a korai fejlesztéssel ez a 
probléma orvosolható. Minél 
hamarabb el kell kezdeni a fej-
lesztést, mert az iskolában eh-
hez további problémák társul-
hatnak. A fejlesztésben a Be-
regszászi Járási Máltai Szere-
tetszolgálat munkatársai az ér-
deklődők számára segítséget is 
nyújtanak. 

A találkozó második részé-
ben a munkahelyi stresszről, a 
katedrán állók kiégésének prob-
lémájáról, okairól, annak meg-
előzésérről, illetve kezeléséről 
beszélt Gogola István pszicho-
lógus. Aki rámutatott, hogy a 
pedagógusokat, nevelőket sok-
szor olyan elvárások elé állít-
ják, amiknek lehetetlen megfe-
lelni önsérülés nélkül. Ezért sa-
ját érdekükben meg kell tanulni 
olykor nemet mondani, fontos-
sági sorrendet felállítani, hogy 
minél könnyebben elviseljék a 
stresszhelyzeteket. Hogy ne ég-
jenek ki idejekorán. A szakember 
a testi és a lelki egyensúly kiala-
kításának fontosságára hívta fel 
a figyelmet.

A program – mely az Európai 
Unió társfinanszírozásával való-
sult meg – kötetlen beszélgetés-
sel zárult.

KME

Az április eleji fagyok komoly kárt 
tettek gyümölcsöseinkben



Csütörtök július 15.

Köszöntjük Henrik, roland nevű olvasóinkat!

Hétfő július 12.

Köszöntjük izabella, dalma nevű olvasóinkat!

Kedd július 13.

Köszöntjük jenő, Angelina nevű olvasóinkat!

Szerda július 14.

Köszöntjük Örs, Sztella nevű olvasóinkat!

2021. 
július 7.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:30 Született detektívek

Amerikai 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

22:10 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Cápák között
00:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:20 Barátok közt
02:10 Autogram

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
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus 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

Amerikai drá-
ma sor.

00:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus 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!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:15 A Cseh-erdő - 

Vadon Európa 
közepén

14:05 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

14:55 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

15:55 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:00 Gasztroangyal

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:30 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:20 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

00:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:00 Új idők, új dalai
01:25 Divat & dizájn
02:20 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:50 Család'21
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Magyar 

válogatott
08:25 Táncház: Hon-

véd Hagyo-
mányőrzők, Gö-
rög Hetek

08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Isten kezében
10:50 Az utódok 

reménysége
11:25 Régi nyár

Magyar zenés film
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Közelebb - 

Roma magazin
13:40 Domovina
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: 

Homokmégy
17:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:25 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Az örökzöld 
örökzöldek

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Dokuzóna
22:30 Mma: Az ősök lo-

vain - Nagy Já-
nos arcképe

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld 

örökzöldek

05:00 Gyémánt Liga:
Monaco

05:55 Asztalitenisz 
magazin

06:25 Szabadidő
07:00 Foci Eb röviden
07:15 Foci Eb röviden
07:35 Pecatúra
09:50 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

12:00 Építők
17:45 Foci Eb röviden
19:00 Góóól!2
20:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

00:30 Hajime
01:00 Vízilabda BENU 

Kupa

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:30 Született detektívek

Amerikai 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

22:10 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Gyertek át!
00:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:10 Barátok közt
02:00 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus 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
Amerikai akció sor.

01:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 A Cseh-erdő - Va-

don Európa kö-
zepén

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:45 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték 
válogatás

21:30 A vörös ajtó
Olasz krimisor.

22:20 Kenó
22:30 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:30 Pietro szigete
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Új idők, új da-
lai: így születik a 
kóruskoncert - Az 
örökérvégyűség 
keresése

01:45 Divat & dizájn
02:40 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:15 Magyar válogatott
08:10 Táncház: Szász -

csávási muzsiku-
sok, Vasas Tánc-
együttes

08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Evangélikus 

magazin
10:45 Református 

riportok
11:20 A Molitor ház

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:25 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Mosolytár: Cip-
rián mester - El-
vonókúra

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Próbatermi 

E-vendégség
22:25 Mma: Hagyo-

mány, mester-
ség, művészet 
- Szatyor Gyöző 
fafaragó, nép-
művész portréja

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

04:55 Jövünk!
05:25 Múlt és Jelen
07:55 Skipper
10:00 Góóól!2
11:45 Építők
17:25 Foci Eb röviden
18:15 Fradi Tv
18:45 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

22:35 Fradi Tv
01:10 Forma-3 – 

Futam
02:40 Vízilabda BENU

Kupa

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:30 Született detektívek

Amerikai 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

22:10 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Toplista: Egyslá-
geres előadók a 
nyolcvanas-ki-
lencvenes évekből

00:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

01:05 Barátok közt
01:55 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

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
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus 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
Amerikai akció sor.

01:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 A nevem Fle -

ming, Ian Fleming 
– James Bond 
szülőatyja
Angol portréfilm

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:10 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 Howards End - 

Szellem a házban
Angol tévéfilmsor.

21:50 Wimbledon - 
Szer va itt, szere-
lem ott
Angol romantikus 
vígjáték

23:20 Kenó
23:35 Pietro szigete

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

00:25 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Divat & dizájn
02:10 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Magyar válogatott
08:15 Itthon vagy!
08:45 Táncház: Párat-

lan Péntek, Kolozsi 
muzsikusok

09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:50 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:50 Anna három apja

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:40 Ecranul nostru
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:45 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Önök kérték 
válogatás

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bokros jelentések
22:30 Mma: A MES-

TER ÚR - 
Galánfi And-
rás fafaragó mű-
vész, pedagógus 
portréja

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Önök kérték 

válogatás

04:40 UEFA Bajnokok
Ligája-selejtező

09:25 Fradi Tv
17:20 Kerékpártúra
18:30 Gyémánt Liga: 

London
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:40 Góóól!2
00:05 Szabadidő

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:30 Született detektívek

Amerikai 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

22:10 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

00:20 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:55 Barátok közt
01:45 Zsaru pánikban

Amerikai vígjáték

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
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus 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
21:50 Bezár a bazár!
23:25 A rezidens

Am. dráma sor.
00:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:30 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:20 Kvartett
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Álomszép 

Toszkána – A 
Mediciek nyo-
mában

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

21:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:25 Kenó
22:35 Munkaügyek - 

IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

23:10 Sortűz egy fekete
bivalyért
Magyar játékfilm

00:50 Elveszettek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:45 Magyar Krónika

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:20 Hajnali 

gondolatok
07:30 Magyar válogatott
08:25 Táncház: Ör -

döngösfüzesi 
muzsikusok

09:00 Élő népzene: 30 
éves az erdélyi 
táncház

09:35 Jó ebédhez 
szól a nóta

10:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

10:35 Új nemzedék
11:05 Református 

ifjúsági műsor
11:10 Unitárius 

ifjúsági műsor
11:20 Baptista 

ifjúsági műsor
11:25 Ő és én: Rákóczy 

Sarolta
11:35 Ivan Iljics halála

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:40 Kvartett
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:20 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

19:00 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:25 Jó ebédhez 
szól a nóta

20:00 Szenes Iván írta
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Bokros jelentések
22:30 Mma: Hívósza-

va a hal - M. 
Novák And-
rás festőművész 
portréja

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Gyémánt Liga: 
London

06:25 Múlt és Jelen
07:00 Szabadidő
07:35 Foci Eb röviden
12:20 Pecatúra
16:55 Pecatúra
18:00 Strandkézilabda
18:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:20 Dvsc
18:50 Napos Oldal – 

DVTK
20:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:45 Dvsc



Szombat július 17.

Köszöntjük endre, elek nevű olvasóinkat!

Vasárnap július 18.

Köszöntjük Frigyes nevű olvasóinkat!

Péntek július 16.

Köszöntjük Valter nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

Fizetett hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
július 7. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Született detektívek

Am. krimisor.
13:15 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:30 A mentalista
Amerikai krimisor.

16:40 Meryem
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:10 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:20 Életünk története
00:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
01:10 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:25 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
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus 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
21:50 Bezár a bazár!
23:25 A rezidens

Amerikai drá-
ma sor.

00:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:40 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:45 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:20 Öt kontinens
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Álomszép 

Toszkána – A 
Mediciek nyo-
mában

14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:05 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

16:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

17:00 Gasztroangyal

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Ha Isten 
úgy akarja
Olasz filmvígjáték

22:05 A kéz, amely a 
bölcsőt ringatja
Angol thriller

23:50 Kenó
00:00 Elveszettek

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:00 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:55 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:15 Hajnali 

gondolatok
07:25 Magyar 

válogatott
08:25 Táncház: Orszá-

gos Tánc ház-
találkozó

08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Katolikus krónika
10:50 Önkéntesek
11:20 Pá, drágám

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:15 Nyár 21
16:20 Kárpát-medence
16:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
17:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
18:05 Másfélmillió lé-

pés Magyaror-
szágon

18:40 Jó ebédhez 
szól a nóta

19:10 Csinibaba
Magy. filmszatíra

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Hajlék Istennek, 

hajlék em-
bernek - In 
memoriam 
Csete György - 
MMA portré

22:35 Mma: Öröm-
énekes Filmport-
ré- Rohonyi Ani-
kó operaénekes

23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Csinibaba

Magyar filmszatíra

06:45 Kerékpártúra
07:15 Góóól!
07:45 Gyémánt Liga: 

London
15:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
16:40 Boxutca
17:05 Strandkézilabda
17:55 Forma 2 - 

Időmérő edzés
18:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
20:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:55 Forma 2 - 

Időmérő edzés
23:40 Boxutca
00:10 2020-as labdarú-

gó Európa-
bajnokság

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:00 Star Wars: A 

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:30 Teleshop
10:30 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:00 Autogram
11:45 Privát kopók

Kanadai filmsor.
12:55 Privát kopók

Kanadai filmsor.
14:05 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
15:20 A szentfazék

Amerikai vígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 Barátok közt
20:55 Legyen Ön is 

Milliomos! - A 
nagy csalás
Angol filmsorozat

21:55 Legyen Ön is
Milliomos! - A 
nagy csalás
Angol filmsorozat

23:00 Legyen Ön is 
Milliomos! - A 
nagy csalás
Angol filmsorozat

00:20 Az elnök különgépe
Am.-német akciófilm

03:05 Castle
Am. krimisorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animáci-
ós 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
08:30 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animáci-
ós sor.

08:45 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:15 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

09:45 Az alkotók - egy 
ház átalakításá-
nak története

10:20 Nagyító
10:50 Az álomotthon
11:25 PURA VIDA - 

tiszta élet
11:55 Poggyász
12:30 Életmódi Plusz
13:05 Csapdába csalva
13:35 Johnny English 

újratöltve
Angol-am.-francia 
akció film

15:45 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 A függetlenség 

napja
Amerikai akció film

22:30 Django elszabadul
Am. dráma film

02:20 Rossz szomszédság
Am. vígjáték film

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajáró
07:55 Térkép
08:30 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világ madár-

távlatból
10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:35 Szeretünk, doki!

Tévéfilmsor.
14:30 A maffia csak 

nyáron öl
Krimisor.

15:30 Bolond április
Magyar játékfilm

17:00 Főmenü: 
Nagyvilági

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Nyári vakáció

Angol zenés víg-
játék

21:30 A profi
Akciófilm

23:15 Kenó
23:25 Elveszettek

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:20 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn
02:15 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:35 Kincskereső
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?! - 

válogatás
09:30 Ég, föld, férfi, 

nő: Tata
10:30 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Makrancos hölgy

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Út Tokióba
14:30 Női röplabda 

Magyar Kupa
17:00 Női labdarúgó 

Magyar Kupa
19:00 Napos Oldal – 

DVTK
19:30 Dvsc
20:00 Férfi kosárlabda 

Magyar Kupa
22:00 Örökmozi
23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Ég, föld, férfi, 

nő: Tata
02:20 Bolond április

Magyar játékfilm

05:10 Múlt és 
Jelen

05:40 Skipper
06:15 Jövünk!
08:45 Szabadidő
09:15 Forma 2 - 

Időmérő edzés
10:05 Forma 2 - 

Futam
11:45 Dvsc
12:20 Napos Oldal – 

DVTK
12:55 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
14:10 Forma-1 – 

Időmérő edzés
15:35 Forma 2 - Futam
16:40 Bringasport
17:00 Felvezető műsor: 

Forma-1
18:00 Értékelő műsor: 

Forma-1
19:00 Forma 2 - Futam
22:40 Forma 2 - Futam
23:45 Szabadidő
02:15 Kerékpártúra

05:20 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:50 Star Wars: 

Ellenállás
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:20 Teleshop
10:20 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:00 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
11:30 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
12:00 Itthon nyaralunk 

- Hajdúszobosz-
lói nyár

12:45 Hullámok hátán
Olasz vígjáték

15:10 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat

16:35 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

20:00 A varázslótanonc
Amerikai akciófilm

22:30 A sötét lovag
Amerikai-angol 
akcióthriller

01:50 Mindenáron gyilkos
Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós 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

08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:10 Magyar népmesék
09:15 Mesék Mátyás 

királyról
09:30 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

10:00 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

10:30 Fald fel
11:00 Több mint TestŐr
11:35 SuperCar
12:05 Életmódi
12:40 Vándor Viadal
13:10 Street Racers-

Formula E ma-
gazin

13:45 Ferdinánd
Amerikai, spanyol 
animációs film

15:55 Bazi nagy 
görög lagzi 2.
Amerikai vígjá-
ték film

18:00 Tények
18:55 A Vadász és a 

Jégkirálynő
Amerikai, kínai ak-
ció film

21:20 Gladiátor
Amerikai-angol ka-
land film

00:50 Doom
Angol, cseh, német, 
amerikai akció film

03:00 911 L.A.: 
Tehetetlenség
Amerikai akció so-
rozat

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Nyár 21
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus krónika

09:05 Neked szól!
09:10 Rome Reports -

 Vatikáni híradó
09:50 Új nemzedék
10:15 Református 

magazin
10:40 Ő és én: Schuller

 Csaba
11:00 Református is-

tentisztelet 
közvetítése 
Szóládról

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 Stechlin – A kris-

tálytiszta víz bi-
rodalma

14:10 Édes anyanyelvünk
14:25 Kártyavár

Magyar bűnügyi 
film

16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

válogatás
17:05 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Mallorcai 

bűnügyek
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

19:35 Zsaruvér és 
csigavér
Magyar tévéfilmsor.

20:40 Excalibur
Játékfilm

23:00 Kenó
23:05 Végre vasárnap!

Játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély

07:05 Hajnali 
gondolatok

07:15 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Novum
09:05 Noé barátai
09:30 Önök kérték 

válogatás
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:55 Térkép
11:25 Szerelmes 

földrajz
11:55 Tusványos 30
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
17:00 Út Tokióba
17:35 Fortuna Liga
19:30 MOL Magyar 

Kupa
22:05 A becsület útján
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?! - 

válogatás

04:50 Bringasport
05:05 Női kézilabda fel-

készülési mér-
kőzés

06:45 Dvsc
07:20 Napos Oldal –

DVTK
07:50 Szabadidő
08:20 Múlt és Jelen 

egy időben
08:55 Forma 2 - Futam
10:00 Bringasport
10:25 Forma 2 - Futam
11:35 Forma 2 - Futam
13:25 Jövünk!
14:00 Út Tokióba
14:30 Strandkézilabda
15:30 Felvezető műsor: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
18:00 Értékelő műsor: 

Forma-1
19:20 Forma 2 - 

Futam
20:45 Forma-1 – 

Nagydíj futam
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Az utóbbi napokban sok ter-
melő hívott fel engem telefonon 
és kérték, hogy részletesen ír-
jak a kukorica egyik 
legelterjedtebb és leg-
veszélyesebb kártevő-
jéről, a kukorica bo-
gárról. Szeretnék ele-
get tenni ennek a ké-
résnek.

Azzal szeretném 
kezdeni, hogy a kuko-
ricabogár problema-
tikája rendkívül aktuális és az 
időzítés is jól van megválaszt-
va, mert hamarosan tömegesen 
megjelennek majd a kukorica-
bogár (imágók) fejlett egyedei 
a kukoricatáblákban. De előbb 
szeretnék a kedves termelőknek 
írni egy pár sort arról, hogyan is 
került hozzánk Kárpátaljára ez a 
rettenetes kártevő. 

A kukoricabogár az USA-ból 
származik, hozzánk az európai 
államokon keresztül (Magyaror-
szág, Románia) került. Csak egy 
példát hozok fel: az USA-ban 
15-16 millió hektáron károsít és 
több milliárd dollárt költenek a 
védekezési munkákra. Igaz, az 
USA-ban most már áttértek egy 
új védekezési módszerre, az úgy-
nevezett génmódosított fajták 
termesztésére, de ezek a fajták 
(hibridek) Európában és Ukraj-
nában nincsenek engedélyezve.  

Nálunk, Kárpátalján,  a 
kukoricabogárt mint fajt 2001 
nyarán fedezték fel a Nagyszőlősi 
és a Beregszászi járásban a 
feromon csapdák segítségével. 
Ez alatt a 20 év alatt már nagyon 
elszaporodtak. Bár még nem le-

Kukoricabogár-invázió Kárpátalján

Mítosz vagy valóság?
het beszélni gazdasági károkról, 
de egyes táblákon már elérte a ve-
szélyességi küszöböt. Ez azt jelen-

ti, hogy ha a közeljövő-
ben nem fogjuk betarta-
ni az alapvető agrotech-
nikai szabályokat, a ku-
koricabogár kártétele sú-
lyos gondokat fog okoz-
ni a gazdáknak.

Úgy látszik, hogy a 
jövendőlésem bebizo-
nyosodott, mert 2020 

nyarán soha nem látott kukorica-
bogár-invázió söpört végig Kárpát-
alján. Voltak kukoricatáblák, ahol 
nemcsak a fejlett egyedek károsí-
tottak, hanem a kukoricabogár lár-
vája is. Idén is láttam olyan táblá-
kat, ahol gyakorlatilag a kukorica-
bogár-lárvák még tavasszal elpusz-
tították a kukoricát. A növények 
20-30 cm magasságúak és meg 
vannak dőlve, lényegében nagyon 
gyengén fejlődnek, a gyökérrend-
szerük nagyon gyenge, és ezeken 
a táblákon már sajnos nem várha-
tunk termést. Ezek a példák  azokra 
a táblákra jellemzők, ahol kukori-
cát több éven keresztül egymás után 
vetettek. Tehát itt van a kérdésre a 
válasz is. Mi is a reális kiút a ku-
koricabogár elleni védekezésben? 
Ez nagyon egyszerű és nem költ-
séges, csak be kell tartani a vetés-
váltást, ami minden gazdának elér-
hető és kötelező. Mostanság ered-
ményesen alkalmazzák a kukorica 
és szójabab vetésváltását.

Az utóbbi napokban sok jel-
zést kaptam a termelőktől, hogy a 
kukoricatáblákat megtámadták va-
lamilyen kis bogarak. Adom a vá-
laszt – ez a kukoricabogár, amelyek 

a lárvákból keltek ki és most a 
kukorica virágzásakor el fogják 
lepni a kukoricamezőket. Ebben 
az időszakban a kukoricabogár 
a női virágokat támadja meg, 
ami ahhoz vezethet, hogy elég-
telen lesz a beporzás. Ennek kö-
vetkezményeként a megtermé-
kenyülés is gyengébb lesz a kel-
leténél, ami a gyenge termésben 
fog mutatkozni. Kora ősszel a 
kukoricabogár lerakja tojásait a 
talajba, olyan 20-25 cm mélység-
ben. Ezek a talajban telelnek át 
és majd a következő évben má-
jus végén tömegesen kelnek ki. 
És ha abba a táblába ismét kuko-
ricát vetünk, akkor újra megtá-
madják a frissen kikelt kukorica 
gyökereit. Úgy gondolom, hogy 
ebből mindenki megértette, hogy 
mit is kell tennünk a közeljövő-
ben, ha kukoricát akarunk vetni. 
Bár időnként nehéz a vetésfor-
gót betartani, de más kiút nincs.

Kárpátalján az egyik legna-
gyobb agráripari cég, az „AGRO 
LUCHKI” a kukoricabogár elle-
ni védekezésben bevetette a leg-
modernebb, légi úton történő 
védekezést vegyszerekkel több 
száz hektáron. Ez a módszer 
nem alkalmazható a kis gazda-
ságokban, ahol nem nagy terü-
leteken termesztenek kukoricát. 
A módszer nagyon költséges és 
csak nagy területeken gazdasá-
gos. Egyébként a lakott terüle-
tek közelében Kárpátalján a légi 
úton történő permetezés szigorú-
an tilos, mert a magas fiziológiai 
hatású rovarölőszerek használa-
ta miatt a méhek és egyéb hasz-
nos rovarfajták esnek áldozatul.

Ha kérdések merülnének fel, 
kérem hívjanak telefonon és szí-
vesen válaszolok Önöknek. Tel.: 
0975166318 vagy 0503723469.
Novák András, a Terra Dei 

szaktanácsadója

 Folytatva cikksorozatunkat, 
most egy olyan növénytermesz-
tési technológiának a megis-
mertetésével szeretnénk fog-
lalkozni, amely a legrégebbi 
kerti növények egyi-
ke. Főnövényként és 
másodnövényként is 
megállja a helyét. Ez 
a növény nem más, 
mint a fejeskáposzta, 
az egyik legfonto-
sabb zöldségnövé-
nyünk. Sokoldalúan 
felhasználható, nagy 
vitamin-, ásványisó- és rosttar-
talmú, az év bármely hónapjá-
ban nyersen is fogyasztható.

A fejes káposzta bemutatása
Közepes fény-, alacsony 

(13±7) hő- és rendkívül magas 
víz- és tápanyagigényű növény-
ről beszélhetünk. A növény igé-
nyeit illetően fajtától függően le-
hetnek eltérések. A fejeskáposzta 
viszonylag jól tűri a hideget és 
5°C-on is fejlődik. A rövidebb te-
nyészidejű fajták jobban kedve-
lik a 18-20°C körüli hőmérsékle-
tet, mint a 13°C-ot, de a hosszabb 
tenyészidejű fajták viszont a fa-
gyosabb éjszakákat (mínusz 5°C, 
mínusz 8°C) tolerálják jobban. 
A fejes káposzta számára a 6°C 
és 20°C közötti hőmérsékletek a 
leghasznosabbak. A talaj magas 
(70-80%) vízkapacitási szintje 
esetén és jó tápanyagellátottságú 
talajokon ad kielégítő termést. 

Másodnövények a kertjeinkben (III/1.)

Mit vethetünk, ültethetünk 
nyáron a kiskertünkben?

Elsősorban nitrogénigénye nagy.

Fajtakiválasztás szempontjai
Ahhoz, hogy ezt a rendkívül 

népszerű zöldségnövényt másod-
növényként tudjuk ter-
meszteni, tisztában kell 
lennünk az adott faj-
ta ismereteivel. Egy 
nem megfelelő fajta ki-
választásával akár rá 
is mehet a szezonunk. 
Ugyanis, ha júliusban 
egy késői (120–170 
nap) fajtát ültetünk, ak-

kor nagy a valószínűsége annak, 
hogy nem érkeznek befejesedni, 
vagy nem fogják elérni a fajtára jel-
lemző fejméreteket. Ha pedig egy 
túl korai (50–60 nap) fajtát válasz-
tunk, amelyek csapadékosabb idő-
járás esetén szétrepedeznek és sa-
vanyításra nem alkalmasak, akkor 
ebben az esetben ezek a termések 
eladhatatlanná válnak. Ezért na-
gyon fontos, hogy mindig a piaci 
viszonyokat figyelembe véve, az 
évszaknak és a szezonnak megfe-
lelő, ne túl hosszú tenyészidejű fe-
jes káposzta fajtát válasszunk má-
sodnövénynek.

A fejes káposzta esetében na-
gyon sok fajtabélyegről beszélhe-
tünk, amit mindig körültekintően 
kell megvizsgálnunk, mielőtt a ter-
mesztésébe belevágunk.

Az egyik és legfontosabb faj-
tatulajdonság, amit másodnövény 
esetén figyelembe kell vennünk, 
az a tenyészidő hossza. Megkülön-

böztetünk: rövid (60–90 nap) kö-
zéphosszú (90–120 nap) és hosszú 
tenyészidejűeket (120–170 nap). A 
jelzett napok az ültetéstől a szedé-
sig eltelt napokat mutatják. Másod-
növényként alkalmazva, július kö-
zepei kiültetéssel csupán a rövid és 
a középhosszú fajták jöhetnek szá-
mításba.

Másodnövényként választott 
fajták esetében legalább ugyan 
ilyen fontos biológiai fajtabélye-
gek a következők is: 

– Savanyíthatóság – a nyár kö-
zepén kiültetett fejes káposzta be-
takarítása ősz közepére-végére te-
vődik, amikor is már megkezdődik 
a besavanyítási szezon. Ha az érté-
kesítés során a megtermelt árunkkal 
ezeket a vevői köröket is meg sze-
retnénk célozni, akkor a kiválasz-
tott káposzta fajtának ezzel a fajta-
bélyeggel is rendelkeznie kell. A sa-
vanyíthatóság a fajta termőképessé-

gétől, a fejek tömöttségétől, cukor-
tartalmától és a készáru szálasságá-
tól függő tulajdonság.

– Repedési hajlam. Ez első-
sorban a korai gömbölyű fajtákon 
fordul elő. Mivel szabadföldi ter-
mesztésről beszélünk, amikor is a 
fejes káposzta ki van téve az idő-
járásnak, és az esetleges egyszerre 
lehulló nagy mennyiségű csapadék-
nak, ezért ajánlatos lenne olyan faj-
tákat választani, amelyek repedésre 
nem hajlamosak.

– Szárazságtűrés. Ez szintén 

egy fontos fajtabélyeg lehet a nyár 
közepén, öntözetlenül kiültetett, 
másodvetésű fejes káposzta ter-
mesztése esetében. Ez a pozitív 
fajtatulajdonság leginkább a táj-
fajtákban alakult ki.

– Betegség-ellenállóság. A 
nemesítők fontos törekvése, hogy 
minél több betegséggel szembeni 
ellenálló fajtát állítsanak elő. Nem 
ritkák ma már a fuzárium és gyö-
kérgolyva ellenálló fajták sem. 
A termesztés során ezekkel, és 
más betegségekkel szembeni re-
zisztens fajták kiválasztása rend-
kívül nagy segítséget nyújthat a 
termelőnek.

– Egyszerre érés. Ez a faj-
tatulajdonság leginkább a hajta-
tó fajtáknál és a gépi betakarítás 
esetén mérvadó.

Ezeken a fajtabélyegeken túl 
még sok más tulajdonságokkal 
is rendelkeznek a káposzta faj-

ták, amelyeket mind érdemes 
áttanulmányozni azelőtt, mie-
lőtt kiválasztunk egy adott faj-
tát. Különbözhetnek növekedé-
si erélyükben, a levelek számá-
ban, nagyságában, alakjában, ál-
lásában, erezetében, színében, 
a fejek alakjában, tömöttségé-
ben, nagyságában, a torzsa mé-
retében és nem utolsó sorban a 
beltartalmi értékekben: a vita-

min, a cukor és a szárazanyag tar-
talomban. Ezek a tulajdonságok is 
mérvadók lehetnek úgy a sikeres 
termesztés, mint a piaci értékesí-
tés szempontjából.

Legközelebb, a cikk folytatá-
saként, a fejes káposzta mint má-
sodnövény termesztésével kap-
csolatos további tennivalókat fog-
juk áttekinteni olvasóinkkal.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Munkálatok a 
szőlőskertben

Hiába finom a csemegeszőlő, ha 
a kertben nem érik be. A meg-
oldás, hogy a nyár folyamán 
gyorsíthatjuk az érést.

A szőlő a családi kiskertek és 
a hobbikertek egyik leggyakoribb 
növénye; ritkán találunk olyan ker-
tet, amelyben ne lenne néhány sor 
szőlő, egy szőlőlugas, vagy a ház 
falára felfutatott szőlő. Ez a szép és 
hasznos növény egyidős a kultúrá-
val; aligha van még egy olyan nö-
vény, amely olyan sokszor szere-
pelne a képzőművészetben, az iro-
dalomban, a zenében, sőt az épí-
tőművészetben is, mint a szőlő! A 
legenda szerint az egykori Római 
Birodalom is csak addig terjeszke-
dett észak felé, ameddig a meleg-
igényes szőlő is megtermett.

Világhódító útra indult a szőlő
Jóllehet a szőlő – a Déli-sar-

kon kívül – minden kontinensen 
megtermelhető, mégis évezre-
deken át Európa volt a szőlő- és 
bortermelés központja. Ez a hely-
zet azonban az utóbbi 50 évben 
alapvetően megváltozott: hatal-
mas szőlőültetvények jöttek lét-
re Kanadában, Dél-Afrikában, 
Dél-Amerikában, Új-Zélandon, 
Ausztráliában, tehát olyan orszá-
gokban is, ahol a szőlőtermelés és 
a borfogyasztás korábban isme-
retlen volt, és jelenleg már a vi-
lág bortermésének nagyobb része 
ezekről a vidékekről származik.

Ezért volna szükséges, hogy 
hazánkban nagyobb figyelmet for-
dítsunk az étkezési szőlő termelé-
sére, annál is inkább, mert a friss és 
a tartósított szőlő egészségileg igen 
fontos gyümölcs, amely feldolgoz-
va (gyümölcsléként) is igen értékes 
eleme lehet a táplálkozásunknak.

6 tipp, hogy beérjen a csemegeszőlő
A családi kiskertekben gyakran fordul elő, hogy a szőlőfürtök 

nem érnek be tökéletesen és az idei időjárás is azt vetíti előre, hogy 
erre ősszel is számítanunk kell! Mit tegyünk tehát annak érdekében, 
hogy az étkezési csemegeszőlők bogyói jól beérjenek?

1. Ügyes fajtaváltás
A házikertekben még ma is szívesen ültetik a hosszú tenyészi-

dejű, későn beérő, régóta jól ismert fajtákat, holott a hazai nemesí-
tők számos, kiváló minőséget termő, rövidebb tenyészidejű cseme-
geszőlő fajtát hoztak létre, amelyek egy része a betegségekkel szem-
ben jobban ellenálló, tehát kevesebb permetezést igényel. Célszerű 
ezekből válogatva megújítani a kert szőlőit.

2.  Ne hagyjunk a metszéskor túl sok rügyet!
Minél több termőrügyet hagyunk meg a tavaszi metszés idején, 

annál jobban terheljük a tőkét és ezzel késleltetjük a bogyók beérését.

3. Csípjük vissza a fürtök csúcsát!
Ügyeljünk arra, hogy a szüret idejét gondosan határozzuk meg. 

Tudni kell azt, hogy a fürtökben a bogyók nem egy időben érnek meg: 
a legkorábban a fürt vállán levők lesznek érettek, a fürt csúcsán le-
vők viszont jóval később lesznek édesek, ezért érdemes az ősz kez-
detén a fürtök csúcsát visszavágni!

4. Zöldmetszés szükséges júliusban
Nagyon fontos munka júliusban a hajtások visszavágása: a med-

dő és a sűrűn álló hajtásokat tőből távolítsuk el, a termő hajtáso-
kat pedig úgy vágjuk vissza, hogy a legfelső fürt felett egy-két le-
vél megmaradjon.

5. Épp megfelelő levélmennyiség maradjon!
Általános szabály az, hogy egy kilogramm fürt beérleléséhez egy 

négyzetméter felületű lombra van a tőkének szüksége! Ezért a túlsá-
gosan sok lomb beárnyékolja a fürtöket, amelyek kevesebb napsu-
gárhoz jutva nehezebben érnek be. Másrészt viszont a gombabeteg-
ségek fertőzése következtében beállott levélhullás csökkenti az asszi-
miláció mértékét és ennek következtében áll elő a késői cukrosodás.

6. Időben hagyjuk abba a trágyázást!
Júliusban lehetőleg már ne használjunk nitrogéntartalmú műtrágyá-

kat, mert ezek is elősegítik a vegetatív szervek – főként a levelek – növe-
kedését, amely a tőkét árnyékosabbá teszi, tehát a fürtök érését késlelteti.

Július második felében időszerűvé válik majd a csonkázás is, 
amely tápanyag-megtakarítást és a jövő évi termővesszők jobb be-
érését is elősegíti. Korábban azonban ne csonkázzunk, mert ennek 
hatására számos felesleges mellékhajtás képződik.

A csemegeszőlők fürtjeinek tökéletes beérését már most és a kö-
vetkező hetekben kell elősegítenünk, mert tudott dolog, hogy a szőlő 
nem utóérő gyümölcs: leszüretelve és tárolva nem alakul ki a bogyók-
ban több cukor, de megkezdődik a penészedés, a rothadás és a fonnya-
dás, amely jelentékenyen csökkenti a 
gyümölcs fogyasztási értékét.
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rovatvezető: jakab lajos

Tragikus eset történt a szomszédos 
Lemberg megyében a napokban, életét 
vesztette egy 11 éves kisfiú. A gyerek egy 
BMW típusú jármű volánjánál ült, az 
autó egy árokba zuhant, a kiskorú ha-
lálos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség elmondása szerint a jár-
műben ott volt a fiú 35 éves apja és a gép-

11 éves kisfiú vezetett egy BMW-t, halálos 
balesetet szenvedett

kocsi 25 éves tulajdonosa is. Mindketten 
ittas állapotban voltak, jelenleg kórházi 
kezelést kapnak.

Az apa nem először engedte meg a gye-
reknek, hogy autót vezessen, a szemtanúk 
szerint a történtekkor 100 km/ó-val hajtot-
tak. Az ügyben tart az eljárás, a vizsgála-
tok megkezdődtek, számol be a pmg.ua.

Június 29-én Magyarkomját (Veliki 
Komjati) egyik lakója bejelentést tett a 
rendőrségen arról, hogy ellopták a gép-
kocsiját, írja a mukachevo.net.

A férfi az üzlet közelében hagyta az 
autót és vásárolni ment. Mire visszatért, 
az autó eltűnt. Egy idő után a nyomozók 

Amíg vásárolt, ellopták az autóját, és érkeztek 
eladni is

megtalálták a VAZ márkájú gépkocsit, és 
őrizetbe vették a lopásban érintett 44 éves 
falubelijét. A férfi az idegen járművet ad-
digra már érkezett eladni egy nagyszőlősi 
lakosnak.

Az autót lefoglalták és büntetőeljárást 
indítottak az elkövető ellen.

Egy fiatal szolyvai nő fordult a rend-
őrséghez még áprilisban, hogy se-
gítsenek megtalálni 53 éves bátyját. 
A nő elmondta, testvérével febru-
ár óta nem tudott kapcsolatba lépni. 
A rendőrség munkatársai nyomoz-
ni kezdtek az ügyben, számol be a 
mukachevo.net.

Hosszú operatív munka eredménye-
ként a rendőrség kiderítette, hogy a fér-
fi 33 éves barátja részt vehetett az eltű-
nésben. Az információk igazolása érde-
kében a tisztviselők azonnal felkutatták 
az érintettet, később megtalálták az eltűnt 
férfi holttestét. A helyszín alapos átvizs-
gálása és az összes szükséges nyomozá-
si intézkedés elvégzése után megállapí-

Gyilkosság Szolyván
tást nyert, hogy az áldozat 33 éves isme-
rőse ölte meg őt.

Február elején három férfi italozott 
a 33 éves gyanúsított otthonában, ami-
kor veszekedés tört ki közöttük, majd a 
ház tulajdonosa megütötte az áldozatot, 
aki belehalt a sérüléseibe. A gyanúsított 
és egy másik barátja folytatták az italo-
zást a szomszéd szobában, később pedig 
úgy döntöttek, hogy a holttestet elrejtik 
a szomszédos elhagyott melléképület-
ben. A rendőrség ott találta meg a meg-
gyilkolt férfit. 

A nyomozók szándékos emberölés mi-
att indítottak büntetőeljárást. A férfit 15 
évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik. Az 
ügyben még tart a nyomozás.

Lövések leadásával sikerült elfogni há-
rom indiai migránst Kárpátalján, az 
ungvári járásban.

Július 3-án hajnalban az Ungvári já-
rási Felsődomonya (Оноківці) közelében 
megszólalt az ukrán-szlovák határon ki-
alakított riasztórendszer. A helyszínre ki-
érkező határőrök észrevettek egy ismeret-
len személyt az erdőben. A férfi már átmá-
szott a határkerítésen. Miután elfogták az 
idegent, a zöldsapkások tovább folytatták 
a terület átkutatását. A határőrök még egy 
ismeretlen személyt fedeztek fel. Mivel 

Indiai migránsokat fogtak el Kárpátalján
az idegen nem tett eleget a határőrök fel-
szólításának, a katonák kénytelenek vol-
tak figyelmeztető lövést leadni. A harma-
dik migránst a határőrök segítségére érke-
ző gyorsreagálású csapat találta meg 400 
méterre a határvonaltól.

Mindhárman India állampolgárának 
vallották magukat. Elmondásuk szerint a 
jobb élet reményében akartak eljutni az 
Európai Unióba. További sorsukról a bí-
róság dönt majd – olvashatjuk az Ukrán 
Állami Határszolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

Június 30-án kijevi idő szerint körülbe-
lül 11 óra 30 perckor az Ungvári Kerüle-
ti Rendőrséghez Nagyláz (Великі Лази) 
közelében történt közlekedési baleset-
ről érkezett bejelentés, írja a zk.gov.ua. 

Az eset vizsgálata során a rendőrök 
megállapították, hogy a VAZ gépkocsi 76 
éves szerednyei sofőrje Ungvár irányába 

Fiatal kerékpáros lányt ütöttek el az Ungvári 
járásban

haladva Nagyláz közelében elütött egy ke-
rékpáron közlekedő lányt, aki a zebrán bi-
ciklizett. A baleset következtében a hegy-
farki (Підгорб) illetőségű lány megsérült, 
kórházba szállították.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak 
– jelentette a Kárpátaljai Megyei Rend-
őrség sajtóosztálya.

Június 30-án a beregszászi rendőrség 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja 
miatt vádat emelt egy 37 éves helyi la-
kos ellen. A vádlott jelenleg Drohobicsi 
büntetés-végrehajtási intézményben 
tölti büntetését. 

A zsarolónak börtönben ülve sikerült 

Börtönben ülve pénzt zsarolt egy 
beregszászi férfi

kapcsolatba lépnie egy munkácsi járási la-
kossal. Az elítélt 20 ezer hrivnyát köve-
telt a férfitól, hogy ne közöljön róla sze-
mélyes adatokat. 

Az ügyben büntetőeljárást indítottak – 
olvashatjuk a Kárpátaljai Megyei Rendőr-
ség hivatalos honlapján.

A Munkácsi Kerületi Rendőrség 
munkatársai kézre kerítették azt a 
férfit, aki megkéselte mostohafiát. 
Az áldozatot súlyos testi sérülések-
kel az intenzív osztályra szállították, 
írja a zk.gov.ua.

Június 29-én kijevi idő szerint körülbe-
lül 23 óra 30 perckor a rendőrséghez be-
jelentés érkezett arról, hogy megkéseltek 
egy munkácsi járási lakost. A helyszín-

Késsel támadt mostohafiára egy férfi 
Kárpátalján

re kiérkezett nyomozók megállapították, 
hogy a munkácsi járási Beregszőlősön 
(Лохово) italozás közben veszekedés ala-
kult ki egy 36 éves férfi és annak 27 éves 
mostohafia között. A heves vita során az 
idősebb férfi hason szúrta a másikat. Az 
áldozatot súlyos testi sérülésekkel a kór-
házba szállították. 

A késelőt előzetes letartóztatásba he-
lyezték. Még tart a vizsgálat.

A végéhez közeledik minden idők ta-
lán legszínvonalasabb labdarúgó Eu-
rópa-bajnoksága.

A magyar válogatott hősies helytállá-
sa után az ukránokért szoríthattunk, akik 
a nyolcaddöntőben Svédország ellen vív-
tak emlékezetes csatát és az utolsó perc-
ben szerzett Dovbik találattal kiharcolták 
a negyeddöntőt.

Itt viszont már álljt parancsolt Andrij 
Sevcsenko csapata számára a mostaná-
ig még gólt sem kapó, bombaformában 
lévő angol együttes, és 4-0-val búcsúztat-
ta Zubkovékat.

Az ukrán nemzeti tizenegy így is szé-
pen gyarapodott, a kontinensbajnokság 
során összesen 16 millió eurót kapott a 

Ukrajna a legjobb nyolc között búcsúzott

Olasz-spanyol, és angol-dán 
elődöntő az Eb-én

szövetség, amelyből 9,25 millió az Eb-re 
való kijutásért ütötte Sevcsenkóék markát.

A többi negyeddöntőről is ejtve pár 
szót, a legszorosabb párharcot a spanyol 
és a svájci csapat mérkőzése hozta, ahol a 
hispánok csak büntetővel tudták kiharcol-
ni a négy közé jutást. Olaszország Belgi-
umot, míg Dánia Csehországot verte egy-
formán 2-1-re.

Mire ezeket a sorokat olvassa a ked-
ves sportszerető olvasó, már eldől, hogy 
a kedd esti olasz-spanyol párharcból, il-
letve a szerda esti angol-dán összecsapás-
ból ki jut a vasárnapi fináléba. Ha tippel-
ni kellene, akkor olasz-angol döntőt jósol-
nánk, de hát ezen az Eb-én már igen gyak-
ran borult a papírforma.

Néhány sorban
A világranglista 48. helyén álló Fucsovics 
Márton parádés játékkal 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 

6-3-ra verte az angol nyílt teniszbajnok-
ságon a rangsorban 7. helyen álló Andrej 
Rubljovot és bejutott a legjobb nyolc közé.

A két teniszező az idén már ödödször 
találkozott egymással, az eddigi párharco-
kat mindig az orosz vetélytárs nyerte. Az 
elődöntőbe kerülésért a világelső szerb 
Novak Djokovics lesz Fucsovics ellenfele.

***
Az országos másodosztályú labdarúgó-
bajnokságba feljutó Ungvári FC gőzerő-
vel folytatja felkészülését a 2021–2022-es 
idényre.

Nemrég az együttesnél edzőcsere 
történt, a csapattal a feljutást kiharcoló 
Volodimir Vaszjutikot egy ismerős arc, 
Mihajlo Ivanicja váltotta, aki korábban 
már irányította az ungváriakat. Ivanicja 
a legutóbbi két idényét Magyarországon 
töltötte, ahol a Szabolcs-Szatmár megyei 
bajnokságban bajnoki címet szerző Tarpa 
vezetőedzője volt. A tapasztalt szakem-
ber a tarpaiakkal nem tudta kiharcolni az 
NB-III-ba történő feljutást, és most visz-
szatért Kárpátaljára.

Első edzőmeccsén az ungvári alakulat 
gól nélküli döntetlenre végzett a megyei 
bajnokságban szereplő Munkácsi FC-vel.

A folytatásban az ukrán élvonalbeli 
bajnoksági szereplésével legutóbb a nem-
zetközi porondra kijutó Vorszkla Poltava 
következett, amely ezekben a napokban 
Kárpátalján edzőtáborozik.

Ivan Pesics révén a poltavaiak szerez-
ték meg a vezetést a 7. percben, amit az 
elnyűhetetlen Adrian Pukanics egalizált a 
44. minutumban.

Fordulást követően Dmitro Kravcsuk 
révén ismét a vendégeknél volt az előny, 
de Viktor Rjasko az 58. percben büntető-

ből ismét egyenlített. Bő negyedórával a 
vége előtt Vadim Ferencik már az ungvá-
riakat juttatta vezetéshez, és mivel több ta-
lálat már nem esett, az Ungvári FC 3-2-re 

nyert az Európai konferencialigára készü-
lő Vorszkla ellen.

***
Félidejénél jár a kilenc csapat részvé-
telével zajló Beregszászi Járási Labda-
rúgó-bajnokság küzdelemsorozata, leg-
utóbb a 8. forduló mérkőzéseit rendezték.

Nem csak a játéknap, de talán az idény 
eddigi legnagyobb meglepetése is szüle-
tett Fancsikán, ahol a bajnoki pontvadá-
szatba menet közbe bekapcsolódó ven-
déglátók 2-1-re nyertek az eddig még ve-
retlen Beregvidék ellen.

Érdekesség, hogy az egész meccs ha-
talmas vendégfölényben zajlott, de kont-
rából mégis a hazaiak lőttek két gólt, a 
beregszászi együttesnek csak szépítés-
re futotta.

Mindez azt eredményezte, hogy a Ki-
rályházán 3-1-re nyerő Kígyós vette át a 
vezetést a tabellán 17 ponttal a 16 pon-
tos, de egy mérkőzéssel kevesebbet ját-
szó Beregvidék előtt.

A harmadik helyen a Tiszakeresztúron 
3-3-as döntetlent elérő Baktyanec 
Mezőgecse áll 14 ponttal, Királyháza 12 
ponttal a negyedik.

A forduló negyedik párharcában a 
Szőlősvégardói Teszla hazai környezet-
ben 5-1-re nyert Újlak ellen.

***
A második helyen végzett az olimpiára 
készülő magyar férfi vízilabda-válogatott 
a Margitszigeten zajló Benu kupán.

Marz Tamás csapata előbb Oroszor-
szág ellen nyert 19-14-re, majd 13-11-re 
kikapott a tornagyőztes Horvátországtól, 
végül 11-11-es döntetlent játszott a spa-
nyol válogatottal szemben.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

jármű

ingatlan

Szolgáltatás

munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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. 

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)

ÁcS, SzerKezetépítő szakembereket 
keresünk vasbeton elemek 

gyártásához Németországba 
azonnali kezdéssel. 

Hivatalos bejelentés, versenyképes fizetés, 
hazautazás, szállás biztosított. 

Svetho Kft. Mob.: +3670 70 34 545

lakás eladó

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

Eladó egy 3 szobás harma-
dik emeleti lakás Bereg-
szászban a Lónyai utcá-
ban. Új típusú fa nyílászá-
rók, balkon, lodzsa. Önál-
ló fűtés, internet. Mob.: 
098-7050320. 

Beregszászban (Csigaszug) 
eladó 4 szobás lakás (127 m2) 
kertrésszel, garázzsal. Új fű-
tési rendszer, ablakok, lakás-
szigetelés. Alacsony rezsikölt-
ség. Irányár: 47000 f.e. Mob.: 
+38095-5583857. 

Ház eladó

Eladó Beregszászban egy 
összkomfortos családi ház a 
"Csizaj" borgyár mellett a Szil-
vás úton. Mob.: 099-0212849, 
098-2945705. 
Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt el-
adó egy kétszintes családi ház: 
víz, gáz, kút, melléképüle-
tek, nagy kert, privatizált föld. 
4 szoba, 2 konyha, fürdőszo-
ba, garázs. Csere is érdekel 3 
szobás felújított lakásra. Tel.: 
+38050-0596146. 

Feketeardóban (Szőlősi já-
rás) eladó egy 240 m2-es 
összkomfortos családi ház, 
kétemeletes (víz, gáz beve-
zetve). Mob.: 099-2393269 
(17 óra után). 

Beregszászban a Tompa Mi-
hály u. 69. szám alatt ház eladó. 
Mob.: +38050-0394869. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alatti ház 
eladó jó állapotban. Mob.: 066-
3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház el-
adó az országúttól 50 mé-
terre. Akár két generáció 
számára is alkalmas: a kö-
vezett udvaron egy másik, 
50 m2-es ház is található. 
Irányár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Sürgősen eladó Beregszászban 
(Búcsú) a Geleji Katona István 
u. 12. szám alatt kertes ház bú-
torostól, víz, gáz, háromfázisú 
elektromos hálózat. Ára: 50000 
f.e. Mob.: 099-6608338. 
Bátyúban nagyon jó helyen – 
közel a középiskola, üzletek, 
vasútállomás – eladó egy régi 
építésű ház, benne két szoba és 
egy konyha. Tartozik hozzá 13 
ár földterület. A földgáz beve-
zetve, a vízvezeték a ház előtt. 
Ár megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 

lakás kiadó

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

Bérlés

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

telek, föld eladó

Vennék mezőgazdasági szán-
tóföldet Kárpátalja területén, 
jó áron. 1000 dollár 1 hektárért. 
Mob.: 095-6201681. 
Beregszászban (Romzsa Te-
odor u.) eladó egy telek (6 
szotek). Víz, villany mellette 
van. Irányár: 150000 hr. Mob.: 
050-0596146. 
Beregszászban, a Szőlőhegy 
utca 157. szám alatt eladó egy 
telek fundamentummal. A telek 
mérete 0,0926 ha. Tel: 095-
1399379 vagy Viber. 
Telek eladó (8 szotek) Be-
regszászban a Bolugyanszkij 
(Fedák Sári) út környékén. 
Mob.: +38066-2950218. 

egyéb jármű

Vadonatúj, kézzel hajtha-
tó rokkantkocsi eladó. Mob.: 
095-3260426. 

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

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

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, minősé-
ges magyar PVC csővel. Mob.: 
050-8589288. 

Festést, glettelés, gipszkarto-
nozást és külső szigetelést vál-
lalok. Tel: 099-0143082. 
Fűnyírást vállalok Bereg-
szászban és környékén. Tel: 
066-0916152. 
Villanyszerelői munkák: föl-
delés, csillárok, konnektorok és 
kábelek cseréi. Mob.: +38095-
3260426. 
Teljeskörű lakásfelújítást 
vállalok Beregszászban és a 
környékén. Mob.: +38050-
0162988. 

Konyhai kisegítőt és mosoga-
tót keresünk az Újlak határában 
lévő Kiserdő kávézónkba, heti 
3-4 napos munkaidővel. Tel: 
095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és  a Naplopó heti lapok 
kézbesítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Vegyes tüzelésű kazán mű-
ködtetéséhez keresünk munkást 
(fűtőst) (1 munkanap, 3 szabad-
nap). Fizetés: 5500 hrivnya. 
Cím: Beregszász, Fabricsnaja u. 
53. Mob.: 066-2709151. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Csetfalván. Fi-
zetés teljesítmény szerint 
(1.5 hrivnya/db). Jelentkez-
ni lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Minden el-
adott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 

tér 2. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Nagyszőlősön. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Nevetlenben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Takarítónőt keresek bereg-
szászi apartmanokba. Mob.: 
050-8652104. 

Papp Építő és Szerelő Kft. 
magyarországi munkára 
keres építőipari betanított 
munkára, vasbeton szer-
kezet építésre megbízha-
tó, józanéletű munkatár-
sakat hosszú távra. Szál-
lást biztosítunk. Jogosít-
vány előnyt jelent. Kerese-
ti lehetőség: kezdő fizetés: 
280000-360000 Ft, ledolgo-
zott óráktól függően. Ér-
deklődni Szabó Zsoltnál: 
0630/594-0976, 0630/157-
7355. 

A Farm Tojás Kft. keres 
tojásválogató és csoma-
goló munkatársakat két-
műszakos munkarend-
ben, Győrhöz közeli üze-
mébe. Szolgálati lakást 
biztosítunk. Jó kereset és 
hosszú távú munkalehe-
tőség. Más munka is szó-
ba jöhet, lehetőségek van-
nak. Jelentkezni Bilanics 
Krisztinánál lehet: Tele-
fon: +3630-2175342. E-ma-
il: kbilanics@farmtojas.hu. 

Ács, szerkezetépítő szakem-
bereket keresünk vasbeton ele-
mek gyártásához Németország-
ba azonnali kezdéssel. Hivata-
los bejelentés, versenyképes fi-
zetés, hazautazás, szállás bizto-
sított. Mob.: +38066-5605813.

Munkát keresek Beregszász-
ban 8 és 17 óra között. Mob.: 
066-5302098. 

Kecskeméti áruszállító cég 
keres sofőröket EU-ban 
történő munkavégzésre 
nemzetközi gyakorlattal, B 
kategóriás jogosítvánnyal 
furgonra. Bérezés: km-, 
hétvégi pénz, üzemanyag-
megtakarítás. Akár nettó 
270.000 Ft/hó. Jelentkez-
ni a +3670/4279169-es tele-
fonszámon, illetve a bito@
bitointertrans.hu e-mail cí-
men lehet. Bitó Intertrans 
Kft. 

Visegrádi szálloda keres 
minőségi ingyenes szál-
lással egy párt. A férfit 
lehetőleg jogosítvánnyal 
karbantartó-udvaros, a 
hölgyet konyhai kisegítő 
munkára. E-mail: allas@
hotelvisegrad.hu. Mob.: 
+3620-2190303. 

Kárpátalján az Ukrán Állami 
Határőrszolgálat felvételt hirdet 
a következő szerződéses kato-
nai állásokra: határőr felügye-
lő, összekötő, sofőr, felcser és 
szakács. Megfelelő szakmai 
végzettséggel rendelkező 18 és 
60 év közötti férfiakat várnak. 
Amit az állam garantál: stabil 
pénzügyi háttér; egyszeri jut-
tatás a katonai szolgálatra vo-
natkozó szerződés megkötését 
követően – 20 430 UAH; éves 
fizetett szabadság és egészség-
ügyi ellátások; karriernöveke-
dés; magas színvonalú ingyenes 
orvosi ellátás; távoktatás lehe-
tősége a felsőoktatási intézmé-
nyekben a szolgálat megszakí-
tása nélkül. Lakás biztosítása, 
albérlet vagy bérleti díj kom-
penzálása; nyugdíjhoz való jog 
25 év szolgálati idő után. Mob.: 
+38066-6896132. Cím: Mun-
kács, Nedecei út 45. 

építkezés, felújítás

Vadonatúj WC kagyló és mos-
dó kerámia állvánnyal komp-
lettben eladó. Mob.: +38095-
3260426. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és ant-
racit szén eladó. Mob.: 066-
3967011. 

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, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő kul-
csok. Mob.: +38099-6608338, 
+38066-3967011. 
Borzsován egy jó állapotban 
lévő kétágú fa létra eladó, 2,5 
m magas. Ár: 1000 hr. Tel: 
066-0622093. 

mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
armatúra vasak, 3-4 métere-
sek, deszkák, 5-7 méteresek, 
fóliának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Eladó boroshordók: 300 lite-
res, 65 literes. Ugyanitt káposz-
tagyalu és káposztáshordó, 100 
literes. Mob.: 066-8243778. 
Eladó kitűnő állapotban lévő 8 
köldökös eke K-700-as traktor-
hoz, Quivogne-6 méteres nehéz 
tárcsa, kétsoros, jó állapotban 
lévő rögtörő henger 3,7 m szé-
les. Ár megegyezés szerint. Tel: 
050-9667397, 096-7003545. 
Eladó 1995-es évjáratú claas 
dominator 85-ös, jó állapotban 
lévő 4,5 méteres gabonaasztal-
lal és ötsoros kukoricaasztallal. 
Bizon kombájnhoz gabonaasztal 
befogadókamrával együtt eladó. 
Ár megegyezés szerint. Tel: 050-
9667397, 096-7003545. 
Vasláda eladó terménynek Be-
regszászban. Mob.: 066-3967011. 
Eladó DON-1500A kombájn, 
6 méteres gabonaasztal, 6 so-
ros Oros kukorica adapter szár-
zúzóval, napraforgó lifterekkel. 
Azonnal munkára fogható. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 050-
9667397, 096-7003545. 

Haszonállat

Eladó két fejőskecske és két 
kecskegida. Tel: 066-0498892. 

Baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkímélt 
állapotú összecsukható négyke-
rekű babakocsi. Nagyon olcsó 
áron. Mob.:+ 38095-3260426. 

Sport, hobbi

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. Mob.: 
+38066-5605813.
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Zsíros vagy száraz korpa? 
Kényes, de tudnod kell erről
Fehér vagy halványsárga pelyhecskék díszelegnek a 
hajadban és a válladon? Akkor bizony korpásodással 
van dolgod. Mi okozza, illetve hogyan tudod kezel-
ni a bajt?

Nem jelent ápolatlanságot
Az elhalt hámsejtek fokozott távozása nem azt jelen-

ti, hogy piszkos vagy. Könnyen előfordulhat azonban, 
hogy a kedvenc samponod, balzsamod vagy hajformá-
zó terméked a ludas.

Tudtad, hogy ha mosás után nem öblíted ki megfe-
lelően a hajad, szinte bármilyen ápolószer maradványai 
irritációt okozhatnak?

Ha enyhe a korpásodás, a drogériák polcain is ta-
lálhatsz megfelelő kozmetikumot, ám súlyos esetben 
irány a patika!

Nem csak a hajon fordulhat elő
A homlok, a szemöldök, a szempilla és a fül környé-

ke is lehet seborrheás – ez a bőrgyógyászati diagnózis 
eredményez korpát.

Gyakorlatilag bárhol megjelenhet a testen, ahol szőr-
tüszők vannak jelen.

Ne szégyelld, inkább kérj a bőrgyógyásztól segít-
séget!

Hatóanyagok, amelyek segítenek
Keress olyan sampont, amelynek összetevő-listáján 

a következők szerepelnek:

● Ketokonazol és cink-pirition: legyőzik a korpáért 
felelős gombákat.

● Szalicilsav: eltünteti a hámló bőrt, de cserébe szá-
ríthat.

● Szelén-szulfid: csökkenti az elhalt hámsejtek fel-
halmozódását.

● Kátrány: hatása a szelén-szulfidéhoz hasonló, de 
festett hajra nem ajánlott.

Természetes gyógymódok
Ha a vegyszerek helyett inkább a természet ajándé-

kait részesíted előnyben, szintén több lehetőség közül 
választhatsz.

● Aloe vera: nyugtatja a fejbőrt, enyhíti a pírt és a 
viszketést.

● Teafaolaj: 5%-os oldata fertőtlenít és hűsít.
● Citromfű: 2%-os oldata hatékony a korpát oko-

zó gombák ellen.

A helyes samponozás segít
Az ujjbegyeiddel gyengéden masszírozd a sampont 

a fejbőrödbe! Hagyd rajta öt percig – ha nincs hasz-
nálati utasítás, ami más időtartamot javasolna –, majd 
öblítsd le!

Amennyiben kellemetlennek találod a korpásodás el-
leni készítmény illatát, nyugodtan használd utána a meg-
szokott balzsamot.

A napozás jót tesz
A napfény gátolja a korpát előidéző gombák szapo-

rodását, és szebbé varázsolja a seborrheás bőrfelületet.
Az időtartammal azonban légy óvatos, mert leégés-

sel ellenkező hatást érhetsz el!

Mi okozza a korpásodást?
Az orvostudomány jelenleg csak találgat. Az biz-

tos, hogy a hajhagymák és a faggyúmirigyek kitűnő ta-
lajt képeznek bizonyos gombafajták számára, melyek 
egyébként is a testflóra részei, ám túlszaporodásuk ese-
tén gyulladás jelentkezhet.

Megkülönböztethető egymástól a zsíros korpa, illet-
ve a száraz változat. Előbbit a faggyúmirigyek túlműkö-
dése eredményezi, míg utóbbit akár az elégtelen folya-
dékbevitel is okozhatja.

A száraz, hideg időjárás még azoknál is panaszt idéz-
het elő, akiknek a fejbőre az év többi részében teljesen 
egészséges.

bien.hu

Epsom-sót a bőrnek! – Ennyi 
mindenre jó a keserűsó

Mostanában sok a feszültség mindenkiben, ez tény. A 
magnézium segít a stressz csökkentésében. Az Epsom-
só, vagyis más néven keserűsó pedig hatékonyan fel-
szívódó magnézium-szulfát. Fantasztikus hatásai van-
nak a bőrünkre, és nagyon sok mindenre használható.

A magnéziumból , 
kénből és oxigénből álló 
(MgSO4) keserűsónak 
nincs köze a valódi sóhoz, 
vagyis a konyhasóhoz  
mint azt sokan gondolják. 
A nevét egy angol kisvá-
rosról, Epsomról kapta. 
Ez nem véletlen, hiszen 
itt a keserűsó nagy meny-
nyiségben, természetes 
formában található meg. 
Ha szeretnéd beszerezni, 
akkor keresd a drogériák 
polcain, a gyógyszertár-
ban vagy a bioboltokban, 
természetesen online is 
vásárolhatsz Epsom-sót.
Magnézium a bőrön át?

Ha a keserűsót vízbe 
szórod, magnéziumra és 
szulfátokra bomlik. Ezek 
a bőrön át szívódnak fel. 
A magnéziumpótlásnak ez 
a leghatékonyabb módja 
egyébként, hiszen így a ha-
tóanyag nem kerül a máj-
ba, mint a szájon át szedett 
magnézium esetében, ha-
nem a bőrfelületen keresz-
tül jut a szervezetbe.

A magnézium sok élet-
tani folyamat szabályo-
zásában játszik szerepet. 
Ilyen a vérnyomás normál 
szinten tartása, az ideg-
rendszer és az immun-
rendszer működése. Se-
gíti az emésztést és még a 
fehérjék beépülését is. Ha 

magnéziumhiányod van, azt 
könnyen észreveheted, hi-
szen egyértelmű tünetei van-
nak: gyakran fáj a fejed, fáj-

nak az izmaid, izomgörcsö-
ket tapasztalsz, főleg a lábad-
ban, rángatózik a szemhéjad, 
ideges és rosszkedvű lehetsz.

A magnéziumhiány sú-
lyosabb esetben depresszi-
óhoz is vezethet, alvászava-
rokat okozhat és hozzájárul 
a szív-érrendszeri betegsé-
gek kialakulásához is.

Akármennyire is táplál-
kozol egészségesen, a mag-
néziumot kizárólag ilyen mó-
don nem tudod pótolni, mivel 
a ma kapható zöldségek és 
gyümölcsök magnéziumtar-
talma messze elmarad a né-
hány évtizeddel ezelőttihez 

képest. Ennek az oka a foko-
zott műtrágyázás, a termőföl-
dek minőségének romlása.

Az Epsom-só kiváló vá-
lasztás a magnézium pótlásá-
ra, ugyanakkor sok más do-
logra is használhatod.
Csökkenti a görcsöket 
és az izmok fájdalmát

Az Epsom-fürdőnek kö-

szönhetően a hatóanyagok 
könnyebben jutnak rendel-
tetési helyükre, így a keserű-
só igen hatékonyan enyhíti a 
fájdalmat és az izomgörcsöt. 
Ha elfáradtál egy egész na-
pos gyalogtúrán, akkor is jó 
választás az Epsom-só.

Használhatod 
bőrhámlasztásra

Már kevés Epsom-sóval 
leradírozhatod a tested. Segít 
eltávolítani az elhalt hámsej-
teket, közben frissíti, puhává 
teszi az egész bőrfelületet. 

Kiváló arctisztító és 
arcradír

A napi rutinod egyik lé-

péseként használt, megszo-
kott arctisztítódat feltur-
bózhatod egy kis keserűsó-
val, így még hatékonyabb 
tisztítót és arcradírt kapsz.

Szuper hajdúsító
Egyszerű hajdúsító 

keverék alkotóeleme az 
Epsom-só. Nem kell hoz-
zá más, csak a megszokott 
hajbalzsamod (a legjobb, 
ha szulfátmentes). Egy rész 
balzsam, egy rész Epsom-
só, és kész is a keverék. A 
még jobb hatás érdekében 
kissé melegítsd fel, és úgy 
vidd fel a hajad teljes hosz-
szára! Fordíts különös fi-
gyelmet a hajtövekre! Te-
gyél a hajadra egy zuhany-
sapkát és pihenj 20-25 per-
cet, majd öblítsd le a hajad!
Vesd be pattanások és 

aknék ellen
Mosd meg az arcod 

langyos vízzel, és óvato-
san töröld szárazra! Ez-
után keverj össze 2 evőka-
nál mézet és ugyanennyi 
Epsom-sót! Ezt az elegyet 
körkörös mozdulatokkal, 
lágyan masszírozd a bőr-
be, majd hagyd hatni leg-
alább 15 percig! Öblítsd 
le langyos vízzel! A méz 
megakadályozza a bakté-
riumok elszaporodását, az 
Epsom-só pedig nyugtatja a 
bőrt és tisztítja a pórusokat.

Mire figyelj?
Ne alkalmazd az Ep-

som-fürdőt akkor, ha kis-
babád lesz, esetleg valami-
lyen súlyos krónikus beteg-
séged van. Akkor is kerül-
nöd kell, ha nyílt seb, sé-
rülés található a bőrödön.

Próbáld ki a fenti trük-
köket Epsom-sóval, fan-
tasztikusan puha lesz a bő-
röd, kipihentnek és meg-
újultnak érzed majd ma-
gad. Jó relaxálást!

8 gyümölcs, amit ajánlott rendszeresen 
fogyasztani öregedés ellen

Mindenki szeretné megőrizni fiatalos külsejét, noha 
tudjuk, hogy az öregedést nem lehet megállítani. De 
még így is nagyon szerencsések vagyunk, hiszen a 
modern világban már rengeteg módszer létezik arra, 
hogy legalább lelassítsuk ezt a folyamatot: a különbö-
ző edzésformák és krémek mellett pedig van még vala-
mi, amire érdemes odafigyelned. Az étkezésed ugyanis 
hatalmas szerepet játszik a fiatalos külsőd megtartá-
sában is, az alábbi gyümölcsök pedig segítenek ebben!

Bogyós gyümölcsök
Ezek a gyümölcsök 

rengeteg egészséges ösz-
szetevőt tartalmaznak, ar-
ról nem is beszélve, hogy 
tömve vannak C-vitamin-
nal is. Az áfonya, az eper, 
a málna és a szeder többek 
között a bőrödnek is segí-
tenek abban, hogy meg-
tartsa a benne lévő kolla-
gént, puha tapintású ma-
radjon, és rugalmas. Ar-
ról nem is beszélve, hogy 
alacsony zsírtartalmúak, 
így a diétádhoz is szupe-
rül passzolnak!

Gránátalma
Ennek a gyümölcsnek 

elképesztően jó regenerá-
ló hatása van, és konkré-
tan képes meggyógyíta-
ni a bőrödet is a sérülé-
sektől. B2 vitamint tartal-
maz, ami elengedhetetlen 
szerepet játszik a haj, a kö-
röm és a bőr egészségé-
nek fenntartásában is. Ha 

gyakran fogyasztasz gránát-
almát, te is észre fogod ven-
ni, hogy sokkal üdébb és fris-
sebb lesz a tekinteted, a bő-
rödről nem is beszélve!

Avokádó
Az elmúlt év legna-

gyobb slágergyümölcsét ér-
demes gyakran fogyaszta-
nod, hiszen amellett, hogy 
anyagcseregyorsító tulajdon-
sága van, a bőrödet is ápol-
ja. Tekintve, hogy gyógynö-
vényként is ismert, nagyon 
sok pozitív hatása van a kül-
sőnkre: telítetlen zsírsavak-
ban gazdag, valamint B-, 
C-, E-, és A-vitamin talál-
ható benne. Magas olajtar-
talma miatt sokszor bőrápo-
ló szerekhez is adják, külö-
nösen az érzékeny bőrtípusú 
emberek számára.

Kiwi
A kiwinek olyan sok po-

zitív hatása van, hogy felso-
rolni is eltart egy darabig: se-

gít a méregtelenítésben, a fo-
gyásban, sőt, még a vérnyo-
mást is szabályozza. Arról 
nem is beszélve, hogy a ben-
ne található antioxidánsok 
puhábbá és egészségesebbé 
teszik a bőrt, valamint segí-
tenek a testednek kollagént 
termelni. Ez pedig elenged-
hetetlen abban, hogy minél 
kevesebb ránc jelenjen meg 
az arcodon!

Görögdinnye
Mindannyian tudjuk, 

hogy a víz nagyon fontos a 
hidratáláshoz, mégis hajlamo-
sak vagyunk megfeledkezni 
arról, hogy eleget igyunk. Eb-
ben nyújt segítséget a görög-
dinnye, ez a gyümölcs ugyan-
is 90 százalékban víz, és bár 
édes íze van, mégis kalória-
szegény. Ennek köszönhető-
en azáltal, hogy dinnyét eszel, 
rengeteg folyadékot juttatsz 
a szervezetedbe, ami segít a 
bőrnek megőrizni rugalmas-
ságát. Ráadásul az sem utolsó 
szempont, hogy többek között 
kalciumot, vasat és magnézi-
umot is tartalmaz magában.

Banán
A banánban B6- és C-vi-

tamint is találunk, ami elen-
gedhetetlen tápanyag a bő-
röd számára. Ezek ugyanis 
segítenek a bőrnek erősödni, 

valamint megőrizni rugal-
masságát, sőt, mangán és 
antioxidáns tartalma meg-
akadályozza a szabad gyö-
kök bőröregítő hatását is. 
Ráadásul akárcsak a diny-
nye, úgy a banán is ma-
gas víztartalommal bír: 75 
százalékban víz, így hid-
ratál is.

Alma
Az almának megvan 

az a különleges képessé-
ge, hogy a hidratálás mel-
lett tisztítja is a bőrt, ha egy 
szeletet az arcodra teszel 
belőle. Azonban fogyasz-
tás során is rengeteg pozi-
tív hatást fejt ki a tested-
re: ragyogóvá teszi a bő-
rödet, feszesíti, sőt, még a 
pattanások ellen is felveszi 
a harcot! Arról nem is be-
szélve, hogy méregtelenít, 
valamint rengeteg E-vita-
mint tartalmaz.

Mangó
A mangó amellett , 

hogy nagyon finom, a 
bőröddel csodákat tesz. 
Antioxidánsokat és rész-
ben C-vitamint tartalmaz, 
amitől egészségesebb és 
üdébb lesz az arcbőr, így 
gyakran használják kré-
mek összetevőjeként is. 
Nagyon jól csökkenti a sö-
tét foltokat az arc területén 
és a pattanások számát is, 
A-vitamin és béta-karotin 
tartalmának köszönhetően 
pedig fiatalítja és fénye-
sebbé is teszi a bőrt.
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hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!
www.karpatinfo.net

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 so-
rán, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eliga-
zodni 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!

XVIII. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2021. november 5-re meghirdeti a Fiatal Kár-
pátaljai Magyar Kutatók XVIII. Konferenciáját. A 
konferenciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap dip-
lomával már rendelkező, de tudományos fokozattal 
még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók je-
lentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
● Nevezési adatlap kitöltése
● Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felü-

leten 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 betűméret-
tel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípus-
sal 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 (149-

es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Alkotótábor 2021
A KÁMME Alapítvány keresztény képzőművészeti 

alkotótábort szervez határon túli magyar művészek szá-
mára Neszmélyen, 2021. augusztus 21–28. között. Je-
lentkezni 2021. július 10. éjfélig, a lenti linken található 
jelentkezési lapon lehet.

Két év után alkotóművészeti projektünk keretében is-
mét keresztény képzőművészeti alkotótábort szervezünk 
határon túli magyar művészek számára. A 2019-es tábo-
runk nagy sikerrel és értékes művészeti alkotások meg-
születésével zárult. A cél idén is a résztvevők technikai 
tudásának és művészi módszereiknek gyarapítása, mű-
vészi látásmódjának fejlesztése, illetve a keresztény ér-
tékrend megjelenítése és a nemzeti összetartozás felelős-
ségteljes erősítése.

A táborban való részvételre pályázhat minden 18. élet-
évét betöltött, határon túli magyar festő, grafikus, szob-
rász és keramikus. A tábor során a résztvevők munká-
ját Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrász-
művész, Molnár János festő- és grafikusművész, vala-
mint Józsa Judit Cornelius-díjas kerámiaszobrász segíti.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. júli-
us 10. éjfél.

További információ: alkototabor.kamme@gmail.
comvagy+3613280165, +36209993851.

Az előző héten lassú 
energiaáramlást tapasz-
talt, ami lehetővé tette, 
hogy újra értelmezze 

az életében való fontos dolgo-
kat és jobban megtalálja a he-
lyét a világban. A bolygók jelen 
állásával azonban mindez tel-
jesen megváltozik és ismét na-
gyon aktív lesz. Csillagjegyé-
nek általános jellemzője, hogy 
nagyon izgatottan veti bele ma-
gát az újdonságokba és mindent 
azonnal ki akar próbálni!

A hét elején a kommu-
nikáció rendkívül fon-
tos szerepet tölt be az 
életében. A csillagok 

a kommunikáció minden for-
máját uralják most, a hangtól 
kezdve a kézmozdulatokon át, 
egészen a testbeszédig. Ez egy 
csodálatos időszak, amelyben 
az élet bármelyik területén ki-
tűnhet, köztük a szakmája és a 
szerelmi élete terén is. Hogyan 
tudja kibontakoztatni a szemé-
lyiségét a nagyvilágban?

A héten nagyszerű be-
vételi lehetőségeknek 
örvendhet. Az Ikrek 

csillagjegy remek pénzügyi 
befektető, azonban nehézséget 
jelenthet a számára a spórolás 
és a komoly pénzügyi dönté-
sek meghozatala. Ezen azon-
ban a tapasztalatszerzéssel és 
tanulással könnyen segíthet. 
Emellett nagyon szabadnak, 
nyugodtnak és könnyednek 
érzi magát, hiszen most ragyo-
gó energiái vannak.

A héten elképesz-
tő energiái lesznek, 
melyek úgy törnek 

az életébe, akár egy hurri-
kán. Ezeknek az energiáknak 
köszönhetően elképzelhető, 
hogy nagyon feszült, nyug-
hatatlan és zavarodott lesz. 
Azt érezheti, hogy a napok-
ban a hírnevén valaki csorbát 
ejt. Ezek az energiák azonban 
nagyon jelentősek is lehetnek 
és megtaníthatják az komo-
lyabb élet leckéire is.

A hírnév és a siker a 
génjeiben van meg-
írva. Önt a Nap irá-

nyítja, így nagyszerűen sze-
repel mindig az élet színpa-
dán és a közönsége csak úgy 
issza a szavait. Ön arra szü-
letett, hogy vezető legyen, 
vagy egy olyan pályán tevé-
kenykedjen, mint amilyen a 
tanítás, vagy ami során min-
denki Önre fókuszál. Nagyon 
szerencsés lesz a héten és a 
kemény munkája kifizetődik.

Habár nagyon szeret 
megmaradni a meg-
szokott dolgoknál, és 

ragaszkodik a dolgai jelen ál-
lapotához, mégis fontos, hogy 
fejlődjön és előre jusson. 
Mindennek megvan a maga 
helye, ideje és menete, és na-
gyon fontos, hogy folyama-
tosan előre haladjon az életé-
ben. Ezen a héten a bolygókö-
zi mozgás rengeteg energiát 
kölcsönöz Önnek arra, hogy 
kiteljesedjen a karrierjében.

Ön egyre jobban ér-
deklődik a spirituali-
tás iránt. A lenyűgö-
ző spirituális világ-

ban az, hogy rengeteg módon 
megélhetjük ezt a fajta ener-
giaáramlást. Ne feledje, nem 
csak egyféleképpen érhetünk 
el a lelkünkhöz. Senki sem 
tudja megmondani, hogy mi 
a helyes vagy helytelen, csak 
arra vagyunk képesek, hogy 
más szemszögből vizsgáljuk 
meg a dolgokat.

Nagyon kevés csil-
lagjegy olyan odaadó, 
mint Ön és nem kér-
dés, hogy mennyire 

erőteljes és intenzív érzelmei 
vannak. Ezen a héten nagyon 
keményen kell dolgoznia, ez-
zel szemben azt fogja látni, 
hogy az erőfeszítései mégsem 
érnek célba és nem kapja meg 
az elvárt elismerést. Meg kell 
értenie, hogy a legjobb dol-
gok az életben nem egy éjsza-
ka alatt következnek be.

Ezen a héten figyel-
me a párkapcsolatára 
és a házasságra irá-
nyul. A férfi csillag-

jegyek nagyon elköteleződ-
nek a házasság iránt, a nők 
azonban számos problémát 
és nehézséget tapasztalhat-
nak a kapcsolatukban. Emel-
lett új kihívásokkal szembe-
sülhet a karrierje és a mun-
kája területén. Lehet, hogy a 
héten veszekedni, vagy vitat-
kozni fog a munkatársaival.

Ez egy nagyon ked-
vező időszak a ma-
gánéletében. Nagyon 

fontos, hogy a szerettei azt 
érezzék, hogy mindenben szá-
míthatnak Önre és kellően el-
kötelezett irántuk. A bolygók 
jelen állásának köszönhetően 
frissesség és üdeség köszönt 
az életébe. Emellett azt fogja 
tapasztalni, hogy mindenki na-
gyon támogatja, bármit is csi-
nál. Lehet, hogy kisebb egész-
ségügyi problémai lesznek.

Ebben az időszakban 
rengeteg elismerés-
re, kitüntetésre és akár 

hírnévre számíthat. Most Önön 
van a világ szeme és még az is 
megeshet, hogy egy új munka-
lehetőséget is kap a napokban. 
Emellett lehet, hogy megismer-
kedik egy nagyon értelmes és 
különleges személlyel. A csilla-
gok jelen állása az Ön életébe is 
izgalmat hozhat. Ezen a héten 
a legfontosabb az, hogy felfe-
dezi az Önt körülvevő világot.

Az önbizalma a hé-
ten egy kissé alább-
hagy, ezért nagyon 

fontos, hogy figyeljen az ön-
értékelésére, hiszen minden-
nek ez a kiinduló pontja. Ne 
feledje, minden fontos do-
lognak és nagy teljesítmény-
nek először a gondolat volt az 
alapja. Legközelebb, ha va-
lamire gondol, emlékezzen 
arra, hogy a gondolat milyen 
jelentős és erőteljes cseleke-
detté is válhat.

Részvétnyilvánítás
A Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesü-

letének tagsága mély fájdalommal értesült Molnár Va-
léria, a Nagybégányi Arany Kalász Nyugdíjasklub elnö-
kének leánya, Melinda haláláról és őszinte részvétét 
fejezi a családjának.

A tagság nevében Goncz Tibor elnök.

Részvétnyilvánítás
A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület őszin-

te részvétét fejezi ki Molnár Valériának lánya korai el-
hunyta miatt.

Köszönetnyilvánítás
A ,,Badaló Jövőjéért” Jótékonysági Alapítvány köszö-

netét fejezi ki a Bethlen Gábor Alap Zrt-nek a Petőfi Sán-
dor Kulturális Központ konyhájának fejlesztése érdeké-
ben nyújtott támogatásért. 

***
A Badalói Községi Tanács köszönetét fejezi ki a BGA 

Zrt-nek a magyar kultúráért és oktatásért – Kárpátaljai regi-
onális pályázati felhívás keretében nyújtott támogatásáért.
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5+1 bevált házi praktika a szúnyogcsípés ellen Egy szúrás itt, és elmúlik a fájdalom! 
Az akupresszúrás pontok titka

A teagomba, ami legyőzheti a vírusokat – 
Már időszámításunk előtt gyógyított

Ha nyár, akkor nyaralás, kirándulás, gril-
lezés… No és persze szúnyogok! Bármeny-
nyi előnye is van a nyárnak, a vérszívó ro-
varokra szinte mindenhol számíthatunk, 
vízparton pedig különösen. Ezek az apró-
ságok igencsak megkeserítik az életünket, 
már az éjszakai duruzsolásuk is idegesítő, 

ha pedig megcsípnek bennünket, akkor na-
pokig vakargathatjuk magunkat, ugyanis 
annyira viszket a csípés helye. Hogy utób-
bit megakadályozzuk, összegyűjtöttünk né-
hány házi praktikát!

1. Aloe vera
Az aloe vera mindenféle bőrirritációt képes enyhíteni, 

így hatásos a szúnyogcsípés ellen is. Megszünteti a visz-
ketést és egy védőréteget képez a duzzanaton.

Nyugtató, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatá-
sának köszönhetően hamar búcsút mondhatunk a kelle-
metlenségnek.

Ha van otthon aloe verád növény formájában, csak cse-
pegtess a levele nedvéből a csípésre vagy pedig kend be a 
boltban kapható aloe verás készítményekkel.

2. Teafaolaj
A teafaolaj az aloe verához hasonlóan egy igazi ezerar-

cú csodaszer, nem is csodálkozunk rajta, hogy még a szú-
nyogcsípés kezelésére is jó!

Jótékony hatásait hosszú oldalakon keresztül tudnánk 

sorolni, gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonsá-
gát pedig a szúnyogcsípés esetében is kamatoztathatjuk.

Használhatjuk akár hígítva is, csak kenjük be vele az 
érintett területet és a viszketés megszűnik.

3. Bazsalikom
A bazsalikom többféle módon is bevethető a szúnyogok 

ellen. Mivel ezek a kellemetlen kis vérszívók irtóznak az 
illatától, ha a közelünkbe vagy az ablakunkba teszünk egy 
cseréppel, biztosan nem fognak bennünket megközelíteni.

Ha azonban már megcsíptek, ez a különleges fűszer-
növény a csípés kezelésében is szerepet játszhat. Annyi a 
dolgunk csupán, hogy a leveleit egy mozsár segítségével 
törjük, morzsoljuk össze, majd így kenjük be vele a bőrün-
ket. A hatás nem marad el!

4. Méz
Gondoltad volna, hogy a mézet nem csak megenni ér-

demes? Finom, édes íze mellett akár a bőrünkre is ken-
hetjük, többek között azért, mert segít elmulasztani a szú-
nyogcsípést.

Érdemes a nyers mézet választani, ebben van ugyanis a 
legtöbb hatóanyag. Csak kenjük be az érintett bőrrészt, azon-
nal enyhülni fog a viszketés, sőt antimikrobiális hatásának 
köszönhetően segít elkerülni az esetleges fertőzéseket is.

5. Eukaliptuszolaj
Biztosan mindenki ismeri az eukaliptuszolaj azon jóté-

kony hatását, amely a megfázásos betegségeket győzi le.
A téli időszak mellett azonban nyáron is nagy hasznát 

vehetjük, méghozzá szúnyogcsípés esetén.
A feladat nagyon egyszerű: csak cseppents belőle a csí-

pések helyére és hamarosan búcsút inthetsz a kellemetlen 
viszketésnek és a bőröd sem marad sebes utána.

6. Levendulaolaj
Talán nem is gondoltad volna, de a levendulaolaj is re-

mek megoldás lehet a szúnyogcsípés okozta viszketés el-
len is.

Készíts elő egy spray palackot, töltsd fel egy csészé-
nyi vízzel és cseppents bele 10 cseppet a levendulaolajból 
(ha nincs otthon, akkor akár borsmentával is helyettesíthe-
ted). Ezután fújj belőle a kezedre és a lábadra, vagy oda, 
ahol éppen csípések vannak rajtad és már az első pillanat-
tól kezdve érezheted hűsítő hatását.

Ez egy nagyon praktikus megoldás, hiszen palackba 
téve bárhova magaddal viheted. Akár túrázni indulsz vagy 
a gyermeked megy osztálykirándulásra, legyen nálatok ez 
a csodafegyver!

Napjainkban az emberek többsége hektikus éle-
tet él, folyamatosan rohanunk valahova, a mun-
ka pedig életünk jelentős részét leköti. Ebben a 
hatalmas pörgésben könnyű elfeledkezni arról, 
hogy a pihenés hiánya milyen komoly problé-
mákat okozhat, de szerencsére nem kell bele-
nyugodnod ebbe a helyzetbe. Az akupresszúrás 
terápia már az ősi időkben is segített az embe-
reknek gyógyulni, mi pedig megmutatjuk, ho-
gyan alkalmazhatod ezt otthon, saját magadon.

Az akupresszúrás terápiának nem csak az az előnye, 
hogy megnyugtat és segít megszabadulni a stressztől: 
valójában a különböző egészségügyi problémák ellen is 
kiváló megoldást nyújt. Az utóbbi időben egyre többen 
tapasztalnak nyak- és hátfájdalmakat, fejfájást, ami el-
len nem csak azt lehet tenni, hogy beveszel egy gyógy-
szert. Az akupresszúrás pontok megtalálásával és azok 
masszírozásával is csodákat érhetsz el!

Fejfájás esetén
A fejfájás egyike a leggyakoribb problémáknak, ami-

vel sokan szinte napi szinten találkoznak. Noha van, hogy 
magától is elmúlik a fájdalom, akadnak olyan időszakok 
is, amikor még a gyógyszer sem segít. Szerencsére erre 
is van akupresszúrás megoldás!

Négy ponton is érdemes gyengéd nyomást kifejte-
ni magadra.

– Az első pont a mutató- és a hüvelykujjad közötti 
részen található.

– A következő pont a második és harmadik lábujjad 
közötti bőrfelületen található.

– A harmadik a szemöldököd külső végénél helyez-
kedik el.

– A negyedik terület pedig valahol a szemöldököd fe-
lett, nagyjából a közepénél terül el.

Ha ezt a négy pontot váltakozva masszírozod, meg-
látod, hogy rövidesen javulni kezd a fejfájásod!

Ha fáj a fogad
Ez a fajta fájdalom kimondottan idegesítő, és biztos, 

hogy te is megtapasztaltad már életed során néhányszor. 
De ki mondta, hogy ne lehetne csökkenteni a fájdalmat, 
míg eljutsz az orvoshoz?

– Az első akupresszúrás pont ugyancsak a hüvelyk- és 
mutatóujjad között helyezkedik el, ha ezt masszírozod, 
máris javulni kezd a fogfájásod.

– A második pontot úgy találhatod meg, hogy össze-
zárod a fogsorod, és kívül, az arcod oldalán érezni fogsz 
egy izmot, ami ilyenkor mozog.

– A harmadik terület a fejfájáshoz hasonlóan a második 
és harmadik lábujjad közötti bőrfelületnél található meg

– A negyedik pont rögtön az arccsontod alatt helyez-
kedik el.

Amikor nyaki fájdalmat érzel
A nyaki fájdalmak már csak azért sem egyszerűek, 

mert ez a testrész rengeteg ideget, izmot és csontot tar-
talmaz. A fájdalmat egy rossz alvópóz vagy akár csak 
szimplán egy hirtelen mozdulat is kiválhatja, de masszí-
rozással ez is elmúlhat.

– Az első pont a megszokottak szerint a hüvelyk- és 
mutatóujjad között van.

– A következő pont a második és harmadik lábuj-
jad között van.

– A harmadik terület a csuklód és a karod közötti 
ponton található.

– A negyedik a tarkódnál, két kiálló csigolya között fekszik.

Ha fáj a hátad
A hátfájdalmakat is lehet csillapítani különböző pon-

tok nyomásával.
– Az első pont ugyancsak a mutató- és hüvelykuj-

jad között fekszik.
– A második a már jól ismert második és harmadik 

lábujjad között.
– A harmadik terület a hátadon helyezkedik el, nagy-

jából a köldököddel egy vonalban.
– A negyedik pont két ujjnyival az imént említett har-

madik pont alatt található.
– Az ötödik pont a fenék és a comb találkozásánál 

fekszik, a hatodik pedig a térdhajlatokban.
Figyelj oda arra, hogy mindkét lábadnál masszíroz-

nod kell, hogy elmúljon a fájdalom!

Bokafájdalmak esetén
A bokafájdalmak tönkretehetik a hétköznapokat, és 

még a kedvünk is elmegy attól, hogy egyáltalán kimoz-
duljunk otthonról. Ne aggódj, ezen is segíthetsz a meg-
felelő akupresszúrás pontok nyomásával!

– Az első ilyen terület a már jól bevált mutató- és hü-
velykujjad között terül el.

– A második pontot a bokacsont közepén találod meg.
– A következőt a második és harmadik lábujjad kö-

zött helyezkedik el.
– A negyedik pont az Achilles-ín külső oldalán van.
– Az ötödik kicsit előrébb, a bokád oldalán levő kör 

alakú csonton található.

Ha valami nincs rendben az emésztéssel, a 
béltraktusban, az meglátszik a bőrünkön is. 
Ha felborul az egyensúly, olyan kellemetlen 
bőrtünetek jelentkezhetnek mint az ekcéma 
vagy a rozácea. Sajnos még pattanások és 
aknék is megjelenhetnek a bélbaktériumok mi-
att. A megoldás egyszerű, ha tudjuk az okokat.

A jó és a rossz baktériumok
A testünk helyes működése mindig egyensúly kérdése. 

Egyensúlyban kell, hogy legyen a szív-érrendszerünk, a 
vörös- és fehérvérsejtjeink, és ugyanígy a bélrendszerünk-
ben élő jó és rossz baktériumok is. Ha az egyensúly felbo-
rul, a szervezet jelez. Ilyen jel a puffadás, a savtúltengés, a 
székrekedés vagy épp a hasmenés. Sokszor a bőrünkön is 
meglátszik, ha valami nincs rendben.

Az okok sokszor nagyon egyszerűek: gyógyszerszedés 
utáni mellékhatások, fogamzásgátló tabletta, esetleg anti-
biotikum szedése miatti érzékenység.

Szükség van tehát arra, hogy valahogy visszaállítsuk ezt a 
kényes egyensúlyt. Bizonyára már te is fogyasztottál joghurtot, 
fermentált élelmiszereket akkor, amikor gond volt az emészté-
seddel. Ezek az ételek segítik a bélrendszerünkben a jó bakté-
riumok elszaporodását. Ilyen segítséget nyújt a kombucha is.

Már több ezer éve létezik
A kombucha erjesztéssel készül, teából, kevés cukor 

hozzáadásával. A tea lehet fekete-, zöld- vagy gyógytea. 
Az erjedés következtében baktériumok és gombák ke-
letkeznek, ezek mellett pedig ecetsav, tejsav, alkohol és 
szén-dioxid szabadul fel. A sok összetevőnek köszönhető-
en a kombucha kissé savanykás, édeskés ízű ital lesz, amit 
valaki vagy szeret, vagy nem.

Már időszámításunk előttről, Kínából vannak róla fel-
jegyzések. Akkor az örök élet italaként emlegették. Ha-
mar elterjedt Japánban, Koreában és az orosz földeken is. 

A „kwas tea”, gyógyerejének köszönhetően Európába is 
eljutott, és óriási népszerűséget szerzett.

Vitathatatlan gyógyerő
A kombucha nagy mennyiségben tartalmaz sokféle vi-

tamint, például C-, D-, K-vitamint, valamint B-vitamino-
kat is. Ez már így önmagában is előrevetíti a kombucha 
immunerősítő képességét.

Ám ezeken kívül a kombucha tele van olyan vírus- és 
baktériumölő anyagokkal, amelyek hatásossá teszik a fer-
tőző betegségekkel szemben.

Segíti a test méregtelenítését, így bőrproblémák esetén 
is nagyon jó választás. A gyógyhatását még nem támasz-
tották alá tudományosan, ennek ellenére milliók esküsz-
nek arra, hogy a Kombucha olyan természetes gyógyszer, 
ami az egészségvédelem megannyi területén használható.

Hatással van a bőrödre is!
Előfordulhat, hogy a bőrödön jelentkező pattanások, 

aknék, rozácea, ekcéma, vagy más jel, a rossz emésztésed-
nek, a jó-rossz baktériumegyensúly felborulásának eredmé-
nyei. Ha ezeket az emésztési problémákat sikerül kiküsz-
öbölnöd, a bőröd is hamarosan kitisztul. A kombuchában 
lévő C- és B-vitaminok jelentősek a bőröd egészsége szem-
pontjából. 

Ha megfelelően fogyasztod a kombuchát, vagyis szo-
bahőmérsékleten kortyolod, hogy megőrizd a fontos bak-
tériumokat, akkor már egy lépést tettél a bőröd egészsége 
érdekében. Arra figyelj, hogy ne lefekvés előtt idd, mert 
minimális mennyiségű koffeint is tartalmaz.

Figyeld a tested jelzéseit!
Érdemes a fokozatosság elvét követni a kombucha fo-

gyasztásánál. Eleinte heti kétszer fogyassz 1-2 decilitert, 
és aztán emelheted a gyakoriságot. A lényeg az, hogy a tes-
tednek mi a jó. Figyeld a jelzéseket! Ne fogyaszd akkor, 
ha kisbabát vársz, szoptatsz, vagy valamiért gyengébb az 
immunrendszered!
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Plusz egy vicc

2021. 26. szám meg   -
fej  tése:  A harag 
rossz tanácsadó, de 
igen csak meggyőző 
a dumája.

plusz    egy vicc: – mert 
így is elérem, uram. 

Lamington szelet

elsősorban FérFi munkatársakat 
keresünk (párokat is szívesen várunk) 

betanított munkára 
állandó éjszakai műszakba!

ingyeneS SzÁllÁSSAl!
munKAleHetőSég dunAKeSzin (Budapest mellett)
élelmiSzertermelő üzemBen!

Kereseti lehetőség:
nettó 250 000 Ft

+ Cafetéria: nettó 70 000 Ft

Heti 5 napos munkarend, éjszakai műszak!

Jelentkezni lehet a +3670/613-5498-as 
telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között!

Később megbeszélt időpontban 
személyes tájékoztatás előre egyeztetett 

helyszínen!

Régi jó csodaszerek égett bőrre. 
Természetesen, a hűtődből

Nagyon idegesítő tud lenni, amikor az egész napos 
strandolás után rá kell jönnöd, hogy csúnyán leégtél, 
és minden mozdulat fájdalommal tölt el. Ilyenkor nem 
csak az idő tud segíteni; szerencsére akad néhány házi 
praktika, ami gyorsan megszabadít az égető érzéstől!

Használj tejet
A tej pH értékének, 

zsírtartalmának és hőmér-
sékletének köszönhetően 
nagyon hatékonyan meg 
tudja nyugtatni az irritált 
bőrt. Persze valószínűleg 
az egész tested leégett, és 
mégis kicsit pazarlás lenne 
szó szerint tejjel megtölte-
ni a fürdőkádat, azért más 
módon is alkalmazhatod 
ezt a módszert. Önts tejet 
egy szivacsra, és gyengé-

den nyomogasd rá az égett 
felületre: hatóanyagai miatt 
csökkenti a fájdalmat és az 
érzékenységet.
A vazelin hűsítő ereje

Amikor leég a tested, 
az egyik legfontosabb fel-
adatod, hogy megfelelően 
hidratáld a bőrödet, hiszen 
ez segít majd a fájdalom 
csökkentésében is. Szakér-
tők szerint jó ötlet, ha a va-
zelint beteszed a hűtőbe pár 
percre, hogy lehűljön, majd 
ezzel kend be a bőrödet. A 
hideg csökkenti az irritá-
ciót, a vazelin összetevői 
pedig segítenek gyorsíta-
ni a gyógyulási folyamatot.

Görög joghurt, nem 
csak étkezéshez
A konyhában találha-

tó termékek közül nem 
csak az aloe vera lehet ha-
tásos a napégés ellen! Ku-
tatások már bizonyították, 
hogy a görög joghurt ha-

tóanyagainak köszönhető-
en segít hidratálni a bőrö-
det, és mindemelett kelle-
mesen hűsít. Próbáld ki, 
hogy a legfájdalmasabb te-
rületekre kensz egy kicsit, 
hiszen antibakteriális ha-
tóanyagai miatt a vakarás 
okozta esetleges fertőzése-
ket is meggátolja.

Kamillatea, a régi 
csodaszer

A teafiltert már a régebbi 
időkben is gyakran használ-

ták gyógyító ereje miatt, ez 
pedig a mai napig sincs más-
képp. Ha csúnyán leégett a 
bőröd a napozás után, szimp-
lán készíts egy kamillateát, 
majd a filtert nyomogasd rá 
a legfájdalmasabb területek-
re. Gyulladáscsökkentő hatá-
sa és antioxidáns összetevői 
miatt képes megnyugtatni a 
bőrt, és segíti a bőrpír elmú-
lását is.

Figyelj a napra
Miután leégett a bőröd, 

a legrosszabb, amit tehetsz, 
ha ismét kimész a nap-
ra. Persze egy nyaralásnál 
nem akarsz a négy fal kö-
zött ülni, így érthető, ha is-
mét kimész a strandra. Eb-
ben az esetben figyelj oda 
arra, hogy minél maga-
sabb faktorú naptejet hasz-
nálj, mert ha a már leégett 
testedet ismét megsüti erő-
sen a nap, akár hólyagossá 
is válhat a bőröd!
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Hozzávalók a tésztához: 8 tojás, 18 dkg kristálycukor, 
25 dkg finomliszt, 1 csomag sütőpor (12 g);

A kakaós mázhoz: 20 dkg vaj, 15 dkg kristálycukor, 8 
evőkanál tej, 4-5 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 2 evőka-
nál rum – ha gyerekek is esznek belőle, akkor rumaroma 
+ ízlés szerint sárgabarack- vagy málna-, esetleg eperlek-
vár, + 10-15 dkg kókuszreszelék.

Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 170 fokra, a tepsit 
enyhén kivajazzuk, meghintjük liszttel.

Az egész tojásokat habosra keverjük a cukorral (fehére-
désig), majd hozzászitáljuk a sütőporral elkevert lisztet – ösz-
szekeverjük. A tepsibe egyengetjük a masszát, és előmelegí-
tett 170 fokos légkeveréses sütőben kb. 20 percig sütjük. (A 
sütési idő csak tájékoztató jellegű, sütőtől függően eltérhet, 
ezért végezzünk tűpróbát!) A megsült tésztát süteményrácsra 
vagy fatáblára borítjuk, hagyjuk teljesen kihűlni! Majd közé-
pen vízszintesen kettévágjuk, ezután kb. 4-4,5 cm-es egyenlő 
kockákra. A kis kockákat ízlés szerint megtöltjük lekvárral.

A kakaós mázhoz a hozzávalókat összeforraljuk. Ami-
kor már fortyog, akkor megfelelő. 

A kakaós mázban megforgatjuk a lekvárral töltött koc-
kákat, majd meghempergetjük a kókuszreszelékben.

Hagyjuk dermedni hűtőben 1 órán keresztül és fo-
gyasztható.

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

– Nagyon fáradt vagyok – panaszkodik a százlá-
bú a cserebogárnak.

– Mitől vagy fáradt, hiszen nem is jársz dolgozni.
– Igen, de minden este...

Kétbetűsek: AÁ, ÁT, 
ÉL, LR, RA, SK, TÁ, TZ.

Hárombetűsek: ALJ, 
GAT, GÓT, ICA, KTM, NOB, 
NOR, OKA, PAD, PÁR, SAT, 
SÁP, SEM, SUT, ZÁM.

Négybetűsek: ADAM, 
AKNA, AMAN, CUKI, 
HAAN, JUDE, KAHN, 
KELE, KELL, KERN, MINI, 
STAN, TARA, TLEN, TULA.

Ötbetűsek:  ALVIN, 
ATA L I ,  C I P Ő T,  G A -
RAS, KÁZUS, MAGAM, 
MAGOR, ÖTVEN, RA-
DON, SARUS, SASAD.

Hatbetűsek: ACETON, 
ADAMIS, ALAKOR, ANO-
RÁK, ARARÁT, DARVAS, 
ELÉRAK, IMAGÉP, IMÁ-
DÁS, INGATÓ, ISTENI, 
NOIRET, NUSIKA, SA-
ROLT, TANKOS, TIRANA.

H é t b e t ű s e k : 
MIKORON, MOTRING, 
OKOZATI, POKÉMON, 
RÁK KATI.

Kilencbetűsek: ALÁ-
TARTÁS, ÁTUTALÁSI, KA-
TONADAL, TOLLCSOMÓ.

Tízbetűsek: BEJUTTA-
TÁS, CSODAKAPUS.

Tizenegy  be tűsek: 
PÉZSMAKACSA, POSZ-
TÓSAPKA.

Tizennégy betűsek: 
DETRE ANNAMÁRIA, 
KIFÉNYESÍTENEM, PAP-
RIKAPALÁNTA.


