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Hit, hűség, humor
Családi nap Borzsován

Nagyszabású falunap Csongoron

R

endhagyó alkalomra hívogatott
az elmúlt vasárnap a
borzsovai református
templom harangja. Ezúttal Isten szabad ege
alatt, az iskola udvarának hűs árnyat adó fenyőfái alatt családi nap
keretében tartották az
istentiszteletet. Azzal a
nem titkolt szándékkal,
hogy esetleg azok is eljönnek, akik egyébként

nem látogatják a szent
hajlékban tartott igei alkalmakat. Meg hogy itt a
családok együtt hallgassák az örömhírt.
D énes -Zs ukovs zky
Elemér helyi lelkész ezúttal olyan bibliai részt választott alapul – Lukács 2,
41–52 –, amely segít megérteni a családon belüli
kapcsolatokat, feladatokat.
Folytatás az 5. oldalon

A népi kultúra őrzői

H

ogy az emberek többségének men�nyire elege van már a
karanténhelyzetből, az
elzártságból, hogy men�nyire hiányzik a közösségi
együttlét, mennyire vágy-

Részletek a 3. oldalon
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nak a személyes találkozásokra, azt jelzi a vasárnap
Csongoron megrendezett
nagyszabású falunap iránti érdeklődés. A sportpálya
környékén szinte megbénult a forgalom az út mellett
parkoló autók sokaságától,

a hatalmas pálya területén
meg mintegy kétezres tömeg gyűlt össze, mindenki kereste a számára leginkább kedvelt elfoglaltságot. Merthogy itt ezúttal
igencsak gazdag program
várta a vendégeket.

Kinga, a hidakat építő
szent
Templombúcsú Beregardóban

Csongor népét, illetve
a Nagydobronyi kistérség
több településéről érkezetteket Nagy Ferenc polgármester és Baksa András, a
falu elöljárója köszöntötte.
Folytatás a 3. oldalon

M

iközben Nyugat-Európa számos országában azért zárnak be sorra templomokat, mert körülötte elfogytak a hívek,
itt, Kárpátalján, ha nem
is túl nagy számban, újabb
isteni hajlékok épülnek.
Jó példa erre a Beregardó
központjában álló római
katolikus templom, amelyet tavaly Árpád-házi
Szent Kinga tiszteletére
szeneltek fel. A helyi maroknyi, ám annál inkább
lelkes egyházközség tagjai vasárnap templombúcsú keretében emlékeztek
a fontos eseményre.
Szent Kinga – IV. Béla
magyar király lánya, akit
1239-ben 15 éves korában
adtak Boleszláv Krakkó és
Szadomir hercegéhez – a
hidakat építő szent, fogalmazott a szentmise kezdetén Molnár János esperes,
beregszászi plébános.
Folytatás a 4. oldalon
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Potápi: már előnyt jelent magyarnak
lenni a Kárpát-medencében

A kormány az elmúlt tíz-tizenegy
évben közös erővel újraegyesítette a magyar nemzetet, ennek eredményeként magyarnak lenni hátrány helyett egyre inkább előnyt
jelent mindenhol a Kárpát-medencében – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei
Nyári Szabadegyetem nevű rendezvényen.
Potápi Árpád János a koronavírus-járvány miatt elmaradt
Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor helyett megtartott találkozón hangsúlyozta, akkor lehetnek
erősek a Kárpát-medencei magyar
közösségek, ha Magyarország gazdaságilag, morálisan és politikailag
is erős. Az elmúlt száz évben nem
volt olyan eredményes tíz-tizenegy
év, amely hasonló lenne a 2010 óta
tartó időszakhoz – jelentette ki. Az
államtitkár fontosnak nevezte, hogy
a kormány meg tudta erősíteni a magyarságot, a magyar nemzeti közösségeket a Kárpát-medencében és a
diaszpórában.
A magyarságnak minden lehetséges politikai színtéren képviseltetnie kell magát ahhoz, hogy intézményeit erősíteni tudja, például az oktatás, a kultúra és a sport
területein – mondta. Potápi Árpád
János úgy fogalmazott, hogy Magyarország minden magyar otthona, éljenek bárhol is a világban; a
magyar nemzet immáron egységes
világnemzet.
A Miniszterelnökség államtitkára az elmúlt évek támogatáspolitikájáról szólva hangsúlyozta, az egész
Kárpát-medencében nincs olyan
magyarlakta település, amely valamilyen támogatást ne kapott volna. Emlékeztetett: a tavalyi nemzeti összetartozás éve után az idei
a nemzeti újrakezdés éve.
A Tájkép csata közben – Külhoni pártelnökök kerekasztala című
beszélgetésen Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke elmondta, Ukrajna mára Európa legszegényebb országává vált, ahol az elmúlt évek
jogszabályváltoztatásainak következményeként megszűntek a nemzeti kisebbségek jogai.
Hangsúlyozta, az elmúlt időszakban megrendülni látszódnak
azok a „nemzetközi fogódzók”,
amelyektől korábban segítséget reméltek a kisebbségek jogainak védelme érdekében. Brenzovics László ugyanakkor köszönetet mondott
a magyar kormánynak a határon
túli magyarságnak nyújtott támogatásokért.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke úgy

fogalmazott, a koronavírus-járvány
bebizonyította, nem igaz, hogy politika nélkül lehet élni és boldogulni. Az emberek felismerték, hogy a
mindennapi ügyeikben nagy segítségükre lehet a „magyar politikai
opció”, ennek eredményeként pedig a VMSZ harminc éve nem látott eredményt ért el a szerbiai választáson – fejtette ki, hozzátéve:
szervezetüknek kilenc parlamenti
képviselője és hét államtitkára van.
Forró Krisztán, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke elmondta, az utóbbi időben hiába kérték a szlovák kormánytól a
kisebbségek helyzetének javítását,
ez annak ellenére nem történt meg,
hogy lett volna lehetőség rá. Példaként említette, hogy továbbra sem
biztosított a szlovák-magyar kettős
állampolgárság a felvidéki magyar
közösség számára.
Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke hangsúlyozta, szervezetüknek a tavalyi parlamenti választáson sikerült megőriznie korábbi pozícióját és tovább tudták
mélyíteni együttműködésüket az ottani jobbközép kormánnyal.
Horváth Ferenc, a Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség elnöke közölte: harminc
év után először tudtak egy valóban
gyakorlatias megállapodást kötni
a szlovén kormánnyal, ami a magyarországi forrásokkal kiegészítve nagy segítséget jelent a muravidéki magyar közösségnek.
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke hangsúlyozta, támogatják a gyermekvédelemről szóló magyarországi népszavazást és mindent megtesznek,
hogy a lehető legtöbb erdélyi kettős
állampolgár részt vegyen azon, valamint öt nemmel szavazzon a feltett kérdésekre. Szólt arról is, reményeik szerint néhány hónapon belül jogilag is létrejöhet az Erdélyi
Magyar Szövetség az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári
Párt egyesülésével.
Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) politikusa úgy értékelt,
eredményes volt az utóbbi év az
erdélyi magyarságnak. A romániai kormányban „nem vagyunk tájba simulóak” – fogalmazott, hozzátéve, bízik abban, hogy a jelenlegi kabinet hosszú távon is hivatalban maradhat.
Tánczos Barna szólt arról is,
hogy a jövő évi tusványosi találkozón már biztosan nem kell majd
a medvéktől tartaniuk a résztvevőknek.
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Az ukrán jegybank kamatot emelt
Az ukrán központi bank kamatot emelt csütörtökön az elemzők meglepetésére, akik azzal számoltak, hogy nem változik a kamatszint.
A jegybank az alapkamatot 50
bázisponttal, 8 százalékra növelte.
A napokban megkérdezett 14 elemző közül 10 számolt azzal, hogy az
alapkamat az április óta érvényes
7,5 százalékon marad.
Júniusban a jegybank annak ellenére 7,5 százalékon tartotta az
alapkamatot, hogy a fogyasztói áremelkedés 9,5 százalékra nőtt májusban az áprilisi 8,4 százalékról és
az év eleji 6,1 százalékról.
Az azóta ismertetett adatok
szerint júniusban a májusival
megegyező, 9,5 százalékos inflációt mértek. Havi összevetésben
a fogyasztói áremelkedés ugyanakkor 0,2 százalékra lassult júni-

usban a májusi 1,3 százalékról.
A szakértők épp azért számítottak a kamat szinten tartására, mert
úgy vélték, hogy ha a májusi fogyasztói árnövekedés mellett sem
emelt kamatot a jegybank júniusban, akkor a júniusi fogyasztói áremelkedés lassulása mellett biztosan nem fog növelni.
Amiért a jegybank csütörtökön
mégis kamatot emelt, annak az volt
az oka, hogy a júliusi fogasztói áremelkedés várhatóan ismét gyorsul. A kamatdöntők szerint megerősödött az inflációs nyomás és
a csütörtöki kamatemelésnek az
volt a célja, hogy 2022-re visszatereljék az inflációt az 5 százalékos célszintre.  
A jegybank idén eddig, a csütörtöki döntéssel együtt már háromszor
emelt kamatot.
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Kisebbségi nemzetpolitika, külhoni közösségek helyzete, kulturális élmények

Nyári Szabadegyetem Sátoraljaújhelyen
kárpátaljai résztvevőkkel

Az idei esztendő eddigi legnagyobb nemzetpolitikai rendezvényére került sor július 22. és 24. között Sátoraljaújhelyen, ahol anyaországi és külhoni politikusok, gazdasági szakemberek, felsőoktatási és egyházi vezetők, kisebbségvédelmi élharcosok tartottak érdekes és tanulságos előadásokat. A Zemplén szívében, a Rákóczi
Szövetség bázisán, festői környezetben sorra kerülő seregszemlén
Kárpátaljáról közel 40-en vettek részt, akik elsősorban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség különböző tisztségviselői közül kerültek ki.
A nagyszabású találkozó tulajdonképpen a koronavírus-járvány miatt a tavaly és idén is elmaradt Tusványosi Szabadegyetemet és Diáktábort volt hivatott pótolni, nem véletlen, hogy
a fórum jelmondata az újraindítás – megújulás üzenete volt. Erről is beszélt bevezetőjében a tábor megnyitóján Németh Zsolt
főszervező, az Országgyűlés
Külügyi Bizottságának elnöke,

ga Mihály pénzügyminiszter tartott
előadást arról, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek elsősorban akkor lehetnek igazán erősek és
eredményesek, ha – az elmúlt évekhez hasonlóan – Magyarország a jövőben is nemcsak morálisan és politikailag, de gazdaságilag is erős
tud maradni.
A pénteki program keretében
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Brenzovics

aki köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek azért, hogy a
meghívott előadók több napon
keresztül ilyen csodálatos környezetben fejthetik ki mondandójukat a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről. Rajta kívül
a megnyitó részben üdvözölte
még a résztvevőket Brenzovics
László, a KMKSZ elnöke, Tőkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Toró T. Tibor,
az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
A három nap során nyolc,
úgynevezett panelbeszélgetésen
48 előadásra került sor. Kezdésként rögtön egy igen aktuális
és számunkra fontos témáról, a
nemzeti kisebbségvédelemről
fejtették ki véleményüket a meghívottak, Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint Bocskor Andrea, Vincze Lóránt, Zakariás Zoltán európai parlamenti képviselők. A gazdasági újraindításról szóló kerekasztal-beszélgetésben többek között Var-

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Csomortányi
István, az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöke, Forró Krisztián, a Magyar
Közösség Pártja elnöke, Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke,
Jankovics Róbert, a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közössége elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Tánczos Barna (RMDSZ) romániai környezetvédelmi, vízügyi és
erdészeti miniszter mutatta be a külhoni nemzetrészek helyzetét.
Potápi Árpád János örömmel jegyezte meg, hogy az elmúlt időszak
politikai, gazdasági és járványügyi
nehézségei ellenére minden térségben erősödtek a helyi magyar közösségek. Fontosnak nevezte, hogy a
magyar nemzet minden szempontból
egységes és erős legyen, és a magyar
közösségek minden körülmények között kiálljanak Magyarország mellett.
A külhoni magyar közösségek
vezetői beszámolójukban köszönetet mondtak Magyarország kormányának az elmúlt évtizedben szá-

mukra nyújtott anyagi és erkölcsi segítségért.
Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt és kísért kerekasztal-fórumon Kocsis Máté,
a Fidesz, és Simicskó István, a
KDNP frakcióvezetője mellett
ellenzéki pártok képviselői is elmondhatták véleményüket a magyarországi és Kárpát-medencei helyzetről. A csípős szócsatáktól sem mentes fórumon az
– MSZP-t, Jobbikot és az LMP-t
képviselő országgyűlési képviselők Mesterházy Attila, Brenner
Koloman és Keresztes László
Lóránt – megnyilvánulásukban
azt bizonygatták, hogy számukra is fontos a külhoni magyarság helyzete, de a hatalmon lévő
kormánypárthoz képest ők másképp kívánnák folytatni ezt a fajta nemzetpolitikát.
A már említett politikusok
mellett nagy élményt jelentettek
még azok a találkozások és baráti beszélgetések, amelyeket a
magyar nemzet egységéért igen
sokat tevő közéleti szereplőkkel
folytathattunk. Ilyenek voltak a
miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Gulyás Gergellyel,
az Ukrajnából jelen állás szerint
kitiltott Grezsa István miniszteri
biztossal, vagy a nagyon közvetlen fideszes országgyűlési képviselővel, Nacsa Lőrinccel folytatott beszélgetések.
Az izgalmas és tanulságos
nappali előadások mellett, az
esti időszakokban a nyári egyetem résztvevői számos színes
kulturális programon is részt vehettek. Fellépett többek között a
Bekecs Néptáncegyüttes, a Tokos, és Tarsoly zenekar, a nagy
sikert arató Bagossy Brothers
Company, Szabó Balázs Bandája, az Intim Torna Illegál, az
Aurevior és mások.
A szombat esti záró program
is méltóra sikeredett, hiszen a Hagyományok Háza nevet viselő pavilonban a kárpátaljai gyökerekkel rendelkező Pál István Szalonna vezette népzenei együttes adott
fergeteges koncertet, amely során
megénekeltették a hallgatóságot is.
A magam és az eseményen
való résztvevők nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani a KMKSZ-nek a csodálatos élményekben gazdag Nyári Szabadegyetemen való részvételért.

Jakab Lajos,
a KMKSZ Badalói
Alapszervezetének elnöke

A KMKSZ és az UMDSZ elfogadhatatlannak tartja
az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezetet

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) közös nyilatkozatban bírálta a hatályos nemzeti kisebbségi törvényt felváltani hivatott, Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló
törvénytervezetet.
A KMKSZ és az UMDSZ választmányai által elfogadott nyilatkozat megállapítja, hogy az ukrán
parlament illetékes szakbizottságának honlapján elérhető törvénytervezet egy korábbi törvénytervezet módosított változata, amelyben
a jogalkotó az „Ukrajna nemzetiségi kisebbségei” helyett az „Ukrajna nemzeti közösségei” megfogalmazás használatát javasolja. „A

nemzeti közösség kifejezést nem ismeri sem az alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi szerződések” – mutat rá a közös nyilatkozat, ezért a kárpátaljai magyarok két
legfontosabb szervezete kategorikusan elutasítja az új megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe, mivel „alapot és előfeltételt teremt (.)
a nemzetiségi kisebbségek jogvédelmi rendszerének további rombolásához”. A nyilatkozat nem ért egyet
azokkal a javasolt normatív rendelkezésekkel sem, amelyek „a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános
térben csak a helyi tanácsok döntése
nyomán és csak a helyi közösségek
szintjén tenné lehetővé”. A KMKSZ
és az UMDSZ jogsértő kísérletként
értékeli azt, hogy a törvénytervezet

megfosztaná a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyeket az anyanyelvű oktatáshoz való
joguktól. A törvénytervezet megsérti az anyanyelvű oktatáshoz és
szabad anyanyelvhasználathoz
való jogok érvényesítését, „jogszűkítéseket tartalmaz az anyanyelven történő oktatás, a kisebbségi nyelv használata, valamint a
nemzeti szimbólumok használati
lehetőségeit illetően, ami egyértelműen alkotmányellenes” – áll
a nyilatkozatban.
A KMKSZ és az UMDSZ a
tervezettel kapcsolatos részletes
észrevételeit és javaslatait megküldte az ukrán parlament illetékes szakbizottságának.
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Közösség
Nagyszabású falunap Csongoron

Kultúra, sport, közösségépítés
Elejét lásd az 1. oldalon
A felszólalók abbéli reményüknek adtak hangot, hogy ezen a
napon sikerül feledtetni a koronavírus-járvány okozta aggodalmakat, hogy az újonnan alakult
kistérség lakossága ismerkedik,
közelebb kerül egymáshoz. Hisz
az ilyen népünnepélyek amellett,
hogy gazdag programjukkal a
kikapcsolódást szolgálják, a kö-

zösségépítésben is fontos szerepet játszanak.
A hatalmas színpadon aztán mintegy kétórás színes műsort adtak Csongor fiataljai, illetve a Kis- és Nagydobronyból,
Tiszaágtelekről, Demicsőről érkezett zenészek, táncosok. Kedves műsorral lepték meg a közönséget a helyi és a tiszaágteleki
ovisok, népi gyermekjátékokat
mutatott be a Csongori Csenget�tyű csoport és a kisdobronyi Vio-

lácska énekegyüttes, szatmári táncot
mutattak be a nagydobronyi kultúrház hagyományőrzői, de volt itt keringő, charleston és pom-pom tánc
is, meg énekek, versek, jelenetek, végül a fellépők közösen énekelték el a
színpadon a Nélküled című népszerű
dalt Nagy Orsolya vezetésével. Minden elismerést megérdemel Orosz Judit, a csongori kultúrház vezetője, aki
derekasan kivette részét a műsor előkészítésében és levezetésében.

Közben a pálya távolabbi részén zajlottak az I. Kistérségi
Kupa focimérkőzések, melyből
a nagydobronyi fiatalok kerültek ki győztesen. Második helyen
Kisdobrony, a harmadikon pedig
a csongori öregfiúk végeztek. A
tizenegyesrúgó versenyt a 11 éves
Baksa Milán nyerte meg. A kupákat
és a díjakat a két főszervező, Baksa
András elöljáró és Marton Tibor helyi képviselő adta át.
Igencsak változatos program

A Bereg-vidéki népzenei és néptánctábor zárókoncertjén

A népi kultúra őrzői

„Nem lehet magyar, aki nem
iszik a magyar kultúra csodaforrásából” – idézte Kodály Zoltánt Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány igazgatója azon a
nagyszabású koncerten, melyen a XI. Bereg-vidéki nép-

tünk önazonosságával, fogalmazott
Váradi Natália, aki megköszönte
azok munkáját, akik segítenek átörökíteni eleink néptáncait és népdalait, sok sikert kívánt azoknak,
akik fontosnak tartják, hogy ezt a
kincset megőrizzék, s felnőttként
majd továbbadják.

zenei és néptánctábor résztvevői mutatták be, mit tanultak
a hét folyamán.
A magyar népzene tükrözi történelmünket, nemzetünk
múltját, szokásait. Mikor népdalt éneklünk, zenét játszunk,
őseink nyelvén szólunk, egységben élhetjük meg saját identitásunkat családunk és nemze-

A program főszervezője beszámolt arról is, hogy a táborba Kárpátalja szinte minden szegletéből
jelentkeztek a fiatalok. A mintegy félszáz lelkes résztvevő magyarországi és hazai szakemberektől leshette el a tánclépéseket,
a vonóvezetést, tanulhatott népdalokat, gyermekjátékokat, mélyíthette hangszeres zenei tudá-

várta a fiatalokat. A Kaptár vállalkozás jóvoltából volt itt buborékfoci, lézerharc, footdarts,
a pálya másik részében meg óriáscsúszda, trambulin, légvár,
körhinta csalogatta a legkisebbeket. Közben büfék, lacikonyhák kínálták a finomabbnál finomabb ételeket, hűsítőket, de a
szervezők is hatalmas bográcsban készítették a babgulyást, a
szarvaspörköltet, sütötték a saslikot, hogy megkínálják a fellépőket, a vendégeket. És sokakat
csábított a kürtőskalács, a vattacukor illata is.
A legnagyobb érdeklődés
mindenképpen a tombolajátékot
kísérte, hisz a helyi vállalkozók
igencsak értékes ajándékcsomagokat ajánlottak fel. Mintegy másfél órán át zajlott a sorsolás, de senki nem unatkozott,
hisz a népszerű humorista, Pitkin
igencsak vidámmá tette azt. És
elégedettek voltak a nyertesek
is, a legboldogabb persze Hadar Csongor lett, aki a fődíjjal,
a bringával kerekezhetett haza.
A délután további részében
aztán Pitkin és az Élet zenekar
szórakoztatta a nagyérdeműt,
az esti utcabálon pedig Endre
báttya és zenekara húzta a talpalávalót.
Hogy miért volt olyan sikeres ez a falunap? Mert – mint
Baksa András fogalmazott – ös�szefogásból jött létre. Minden
elismerés a helyi vállalkozóké
– közülük is kiemelte a Tünde
Divatot –, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy
ilyen nagyszabású népünnepély
jöhessen létre. Az elöljáró annak
a meggyőződésének is hangot
adott, hogy ez az esemény még
közelebb hozta az amúgy is baráti szálakkal egymáshoz kötődő
helyi vállalkozókat, de a kistérség vezetését és lakóit is.

Kovács Erzsébet

sát. A gyerekek a hét folyamán
a népzenei és néptáncképzés
mellett részt vettek számos
kézművesfoglalkozáson, a
Nagyberegi Tájházban pedig a
kemencében sütést is kipróbálhatták.
A táborlakók a Rákóczi
Főiskola átriumának színpadán bemutatták a tanult népdalokat, népi játékokat, s láthattunk mezőföldi, szilágysági, zsibalyi csárdást és ugróst,
a hangszeren játszó gyerekek
pedig szatmári népzenét szólaltattak meg. Végezetül a táncoktatók
– Szelesné Huszti
Beáta, a Vermesy
Péter Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
oktatója, Rasó Barnabás, a Bihari János Táncegyüttes
tánckari asszisztense, Beregszászi
Fábián Boglárka,
a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákja és
Rádik Krisztián, a
Kígyósi Szederinda Néptánccsoport
vezetője – mutatták meg, hogyan is
kell járni a szatmári verbunkot, csárdást és frisset. A talpalávalót pedig az
Ung-vidékről érkezett Csipkés
Népi Együttes biztosította.
A tábor megvalósulását a
Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatta.

Kósa Eszter

Kiránduláson a beregardói
énekkar
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Az énekkarok szolgálata egyegy gyülekezetben nem csupán színesíti az istentiszteleteket, de a próbák, a közös dicsőítések közelebb is hozzák egymáshoz a tagokat.
A beregardói református
gyülekezetben immáron 23 éve

lyen csodálatos világot teremtett gyermekei számára. Ezért is
hálát kell adni neki és dicsőíteni
őt. Így aztán ezt az alkalmat is
kihasználták, hogy új éneket tanuljanak, amivel a vasárnapi istentiszteleten a gyülekezetet is
megörvendeztették.

működik az énekkar Fring Erzsébet vezetésével. Már régóta
terveztek egy közös kirándulást, amire végül az elmúlt héten sor is került. A kis csapat ezúttal – közös imát követően – a
gyönyörű környezetben elterülő impozáns Schönborn parkba
vette az irányt. Felejthetetlen élményeket szereztek itt. A látnivalóval alig tudtak betelni. És
ismét rácsodálkoztak, Isten mi-

A csodálatos környezetben
tett séta, a batyukból előkerült
ételek közös elfogyasztása közbeni nagy beszélgetések még közelebb hozták egymáshoz a kórustagokat, akik énekkel köszöntötték a születésnapját ünneplő
karvezetőjüket. A kirándulás végén Fring Erzsébet oklevéllel köszönte meg minden énekkarosnak az eddigi szolgálatát.

M. E.

Az ukrán külügyminiszter szerint az
Északi Áramlat-2 beindítása „még nem
lejátszott meccs”

Az Északi Áramlat-2 orosz gázvezetékről született amerikai-német
egyezség nem azt jelenti azt, hogy
minden eldőlt, Ukrajna nem hagy
fel azokkal a jogi lépésekkel,
amelyekkel megakadályozhatja
a projekt beindítását – jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter.
„A játék nem ért véget, a meccs
hosszabbításokkal folytatódik” –
fogalmazott a tárcavezető. Kifejtette, hogy a gázvezeték tényleges beindításáig még sok minden van hátra: a csővezeték tanúsítása, a biztosítás, továbbá ami a legfontosabb,
hogy miként fogják végrehajtani a
pályázatban leírtakat.
A miniszter emlékeztetett arra,
hogy nemrég Ukrajna nemcsak
politikai nyilatkozatot adott ki az
Egyesült Államok és Németország
közötti megállapodásról, hanem
jogi lépést tett azáltal, hogy konzultációkat kezdeményezett az Európai Unióval. „Felvetjük azt a kérdést, hogy partnereink hogyan látják e megállapodások végrehajtását, hogy azok ne gyengítsék Ukrajna és Közép-Európa egészének energiabiztonságát. Másodszor, a tegnapi nyilatkozat nem oldja meg Ukrajna biztonságának kérdését, amely közvetlenül kárt szenved az Északi Áramlat-2 beindításától. És ez a legfőbb kifogásunk:
a biztonság tekintetében nincsenek eléggé egyértelműen meghatározott konkrétumok az egyezségben” – fejtette ki.
Hozzátette: szükség van ezekre
a konzultációkra annak megállapítása érdekében is, hogy vannak-e
arra utaló jelek, amelyek szerint az

Északi-Áramlat-2 megsérti az uniós jogokat és a szolidaritás elvét,
továbbá a társulási megállapodás
ide vonatkozó normáját.
Az Egyesült Államok és Németország szerdán bejelentette,
hogy hivatalosan megállapodtak a
gázvezeték építésének befejezéséről. Erről közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben az Ukrajnának is
tettek néhány ígéretet, például Berlin pénzügyi segélyt ígért. Ezt követően az ukrán és a lengyel külügyminiszterek közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben leszögezték, hogy a csővezeték veszélyt
jelent nemcsak Ukrajna és Közép-Európa, hanem egész Európa
biztonságára nézve. Ígéretet tettek
arra, hogy együttműködnek szövetségeseikkel az Észak Áramlat-2 beindításának megakadályozásában, amíg megoldást nem találnak a csővezeték okozta biztonsági problémákra.
Az Északi Áramlat-2 egy 9,5
milliárd eurós projekt, amelynek
keretében két új, összesen évi 55
milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi
Áramlat. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a németországi Greifswaldig tart. A mintegy
1200 kilométer hosszú új vezeték
befejezéséhez még 80 kilométer
hosszúságban kell lerakni csöveket. Kiépítésével Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát mint
tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át az Európának
szánt orosz gázszállítmányok 80
százalékát.
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Könyörülj meg rajta

„Az Úr tegyen ítéletet közöttem
és közötted... Legyen azért az
Úr ítélőbíró, és tegyen ítéletet
közöttem és közötted, és lássa
meg és Ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem
kezedből.” (1Sám 24,13–16)
A fiatal Dávid, Saul király
szolgálatában van. Saul halálosan féltékeny erre az áldott életű fiatalemberre. Féltékeny, mert
tudja, hogy Isten Dávidot választotta királlyá. Bosszút és gyűlöletet érez iránta. A bosszú pedig
olyan vágy, ami csak akkor csendesedik le, ha megöli, halva látja Dávidot. Menekülnie kell Dávidnak, már nem először, sokszor
tört életére a király.
Eljött az idő, a bosszúállás
ideje... Saul szinte a Dávid kezébe kerül. Védtelen, senki nincs a
királlyal, amikor a sötét barlangban, a „szükségét végző” király
kabátjából levágott Dávid egy
jókora darabot. Ott volt, kezében
volt, senki nem volt a király mellett, senki nem védte... Ez lenne
a bosszúállás ideje? Egyetlen tőrszúrással megölhetné Sault.
Sokszor megszabadult Dávid
az ellenség kezéből, az Úr szabadította meg mindig. Milyen megoldás, milyen győzelem lenne,
ha most megölné a királyt? Dávid szíve bízott az Úrban, és tudta, hogy minden gonoszság megméretik egyszer, és Isten elé kerül ítéletre. Saul király oly sok
gonosz dolgot művelt, lehetetlen, hogy Isten ne tudna azokról.
Bizalma volt Dávidnak, hite volt
az Istenben. Tudta, hogy Isten jóságos Isten, de a bűnt, a gonoszt
nem tűri és megbünteti.
Kívánta, kérte, hogy Isten tegyen ítéletet. Saul nem sejtette,
hogy Isten Dávid kezébe adta őt,
de Dávid az Úrra várt és megkímélte életét. Saul gyűlölettől lihegve folytatja az üldözést. S ekkor történik a csodálatos találkozás. Dávid, az üldözött, a szenvedő és ártatlan megalázza magát, lehajol a király előtt és így szól hozzá: „Miért hallgatsz az olyan ember szavaira, aki azt mondja: Imé
Dávid romlásodra tör?! Imé a mai
napon látták a te szemeid, hogy az
Úr téged kezembe adott a barlangban, és azt mondták, hogy öljelek
meg téged, de én kedvezék néked
és ezt mondám: Nem emelem fel
kezemet az én uram ellen, mert az
Úrnak felkentje ő. Nézd felsőruhádnak szárnyát kezemben, mert
amikor levágtam, nem öltelek meg
téged! Tudd meg, hogy nincs az
én kezemben gonoszság és nem
vétkeztem ellened, de te mégis az
életem után leselkedel, hogy elveszítsed azt.
De tegyen ítéletet közöttem
és közötted és álljon bosszút az
Úr érettem rajtad, de az én kezem nem lesz ellened... Legyen
azért az Úr ítélőbíró és tegyen ítéletet közöttem és közötted, és lássa meg, és Ő forgassa az én ügyemet, és szabadítson meg engem
kezedből.”(1Sám 24, 10–16)
A mi Megváltónk nem állt

bosszút ellenségein, azokon,
akik megkorbácsolták, leköpték,
megalázták és csúfolták, akik
gyógyító, áldó, szent kezét a keresztre szögezték.
Hányszor szeretnék igazságot! Ó, hányszor szorul ökölbe
a kezem! Hányszor perlekedek
az igazamért, hányszor nem tudok aludni, mert bosszant a hamisság, a zsiványság, az ámítás,
a csalás, amit látok, és amit a bőrömön tapasztalok!...
Nem állhatok bosszút! Ha hiszem, hogy Isten ismeri, látja életemet, gondja van rám és szeret,
akkor hinnem kell azt is, hogy Ő
igazságos, és az Ő ítélete jobb,
mint amit én tehetek. Milyen nehéz leereszteni a felemelt kezet, lazítani az összeszorult öklömet, milyen nehéz kitisztítani gondolataimat, lecsendesíteni indulataimat!...
Képtelenség! Magamtól, magamnak ezt nem tehetem. Segítségre, erőre, biztonságra van
szükségem. Igazam van, de nem
tehetek semmit igazamért, jogomért, nem hozhatok ítéletet és
nem hajthahatok végre ítéletet.
Pedig jólesne!
Mit tehetek? Istent hívhatom
segítségül. Nem átkozódom, de
kérem, hogy ítélje meg ügyemet
Isten! S Ő jön, és igazságot szolgáltat. Isten türelmes és szerető Isten, de nem engedi, hogy a
bűn diadalmaskodjon az Ő gyermekei felett.
A bűnös, az ellenség úgy érzi,
hogy gyávák vagyunk és védtelenek. Kezében tarthat, s kedvére
gyötörhet, de nem! Isten megígérte, hogy oltalmunk és védelmünkre jön a nyomorúság idején, csak
hívjuk, kérjük az Ő segítségét. S
Ő jött Dávid életében is, de jött
számtalanszor az én életemben is.
Félelmetes meglátni, ha Isten
ítél! Rettenetes lenne, ha én forralnék, terveznék bosszút ellenségem ellen! A bosszú megölne
engem hamarabb, mint a rosszakarómat. Csendesedve békességet találtam az Úrban, Szent Lelke megvigasztalt és Ő, az Úr cselekedett. A szívem akkor talált a
leghamarabb békességet, ha megtanultam imádkozni ellenségemért. Az imám rövid: „Uram, én
nem tudom mit, hogyan kérjek,
de azt kérem, hogy könyörülj meg
„rajta” és áldd meg őt. Áldd meg,
hogy megtérésre jusson. Ámen.”
Nem kell segítenem, súgnom
Istennek, hogy mit tegyen, és mikor tegye... Ha áldást kérek ellenségemre, lassan megnyugszik,
elcsendesedik az én szívem. Mi
több kell még? Az ellenség felett
pedig rendelkezzen az Úr. Az Ő
szeme elől senki nem tud elbújni, vagy elmenekülni. De arra nagyon kell vigyázni, hogy átkot
soha ne mondjunk, rosszat mi ne
kívánjunk senkire. A mi drága Úr
Jézusunk is kegyelmet és megbocsátást kért az Atyától ellenségeire, gyilkosaira a kereszten.
(Morzsák 4, 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
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Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

Kinga, a hidakat építő szent
Elejét lásd az 1. oldalon

Kinga az ember és az Isten közötti
kapcsolat elmélyítésében éppúgy
élen járt, mint az emberek közötti
harmonikus, bensőséges viszony
kialakításában. Példája bennünket is arra biztat, hogy egyszerre legyünk Krisztus szenvedélyes, ugyanakkor alázatos követői és elesett, segítségre szoruló
embertársaink jótevői, fogalmazott az esperes. Ezzel teljesül az
az isteni parancs, miszerint legfőképpen lelki gazdagodásunkon
kell fáradoznunk, hogy – a Biblia szavaival – olyan örökkévaló
kincseket gyűjtsünk, melyet nem
lop el a tolvaj, és nem eszi meg a
rozsda, és nem rágja meg a moly.
Lucsok Péter, a Munkácsi
Római Katolikus Egyházmegye
segédpüspöke szentbeszédében
arra emlékeztetett, hogy amikor
a későbbi Szent Kingát édesapja
férjhez adta idegen földre, Lengyelországba, a fiatal lány életét
a gondviselés kísérte végig. Hisz
lássuk be, nem lehetett könnyű
egy új környezetet, egy új nyelvet, szokások egész garmadáját
megszokni. Ám Kinga a kezdetektől fogva mélységes alázattal
Jézusnak szentelte az életét, s hamar rájött, hogy ebben a Krisztussal való egységben minden

feladat megoldása könnyebbé válik. Rohanó világunkban, amikor
valaki azt mondja, hogy ő ugyan
teljes mértékben elfogadja Jézust
és az ő tanításait, ám most éppen
nem ér rá, mert számos kihívással
kell szembenéznie, és majd csak

később, az élete csendesebb korszakában fordul a Megváltóhoz
és lesz rendszeres templomjáró és
bibliaolvasó, nos őelőttük Szent
Kinga példája kell, hogy lebegjen.
Aki már zsenge ifjúkorában szoros
egységre lépett Jézussal. Ha valamennyien a Megváltóval való kap-

Lelkészbeiktatás Aklihegyen

Tisztán hirdetni az igét
mindenkor

A Kárpátaljai Református Egyház Máramaros-Ugocsa egyházmegyéjében július 25-én beiktatták az aklihegyi református gyülekezet lelkipásztorát,
Mészár Istvánt.
Az ünnepségen történelmi
eseménynek lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen most először
lett a gyülekezetnek saját, megválasztott lelkipásztora, mivel

lyen lelkészre van szüksége. Kifejtette, hogy az Úrra figyelő lelkész
a „jó” és Istennek tetsző lelkipásztor. Az esperes úr a következő igéket helyezte a beiktatandó lelkész
szívére: „A föld végén ragadtalak
meg, annak legszéléről hívtalak
el. Ezt mondtam neked: Szolgám
vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek
el téged! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én va-

Aklihegy csak az 1990-es években vált önálló gyülekezetté
Oroszi Pál kezdeményezésére.
Az ünnepi istentiszteleten
Hunyadi Attila, az egyházkerület esperese hirdette az igét. Prédikációjában a jó lelkész milyenségét taglalta, majd elmondta, hogy nem az esetleges elvárásoknak szükséges megfelelni,
hiszen a lelkipásztort maga Isten hívja el és választja ki egy
adott gyülekezet vezetésére. Ő
tudja, melyik gyülekezetnek mi-

gyok Istened! Megerősítelek, meg
is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak” (Ézs 41, 9–10).
Az igei szolgálat után Hunyadi Attila beiktatta Mészár Istvánt
az Aklihegyi Református Egyházközség lelkipásztori tisztjébe, majd a következő igéket helyezte a szívére: „Hirdesd az igét,
állj elő vele, akár alkalmas, akár
alkalmatlan az idő, feddj, ints,
biztass teljes türelemmel és tanítással!” (2Tim 4, 2). „Te azonban légy józan mindenben, a ba-

csolatot az első helyre tesszük,
akkor hamarosan megtapasztaljuk, hogy mennyire megváltozik
az életünk. Jézus követése nem
ígéri azt, hogy egycsapásra megszűnik minden problémánk, de
abban mindenképpen bízhatunk,
hogy életünk folyása könnyebbé válik, s a korábbiaknál jóval
több örömben lesz részünk, mutatott rá a segédpüspök.
Az oltári szentség előtti
tiszteletadás után került sor a
templomon körüli körmenet-

re, jelezvén a világnak, hogy
Beregardó római katolikus közössége Krisztus elszánt követője.
A templombúcsún a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kórusa szolgált.

Kovács Elemér

jokat szenvedd el, végezd az
evangélista munkáját, töltsd be
szolgálatodat!” (2Tim 4, 5) Ezután átnyújtotta a lelkésznek a
templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.
A továbbiakban a köszöntések sora vette kezdetét. Nagy
Béla, az egyházkerület főgondnoka, Nagy Barna, az egyházmegye főgondnoka, a jelenlévő
Ugocsa és Bereg megyei lelkipásztorok, illetve Oroszi József,
a Tiszapéterfalvai kistérség polgármestere egy-egy ige kíséretében kívántak áldást Mészár István további életére és szolgálatára. Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület
nyugalmazott főgondnoka levélben köszöntötte a lelkészt. Végül
egykori felügyelő lelkipásztora
és keresztapja, Seres János tiszteletbeli esperes-lelkész mondott
beszédet, melyben hálát adott
azért a változásért és formálódásért, amit Isten a keresztfia életében véghez vitt gyermekkorától mostanáig. Mészár István a
tivadari és a batári gyülekezetekben is szolgált beosztott lelkészként, így a fent említett közösségek képviselői is átadták üdvözletüket.
Mészár István székfoglaló
beszédében bizonyságot tett Istenbe vetett hitéről, kifejezte háláját az elmúlt 12 évért, amit a
gyülekezetben beosztott lelkészként töltött. Felhívta a figyelmet
a Szentírás olvasásának fontosságára, hogy megérthessük Isten hozzánk szóló üzenetét, majd
kérte Istent, hogy használja őt áldott eszközeként, hogy továbbadhassa, hirdethesse az igét. „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”
(Ézs 40, 8)
Végezetül a helyi gyülekezet ifjúságának verses, énekes
köszöntése következett, majd
szeretetvendégségre invitálták a
résztvevőket.

Seres Johanna
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Itthon–otthon
Családi nap Borzsován

Hit, hűség, humor

Elejét lásd az 1. oldalon
Az igehirdető József életén keresztül rámutatott, hogy az a jó
családapa, aki a feleségéről, gyermekeiről való gondoskodás mellett istenfélő és engedelmeskedik az Úrnak. József nem mindennapi úton vált Jézus földi apjává, erre őt Isten választotta ki, s
hitte, hogy amelyik úton elindítja
az Úr, azon meg is fogja segíteni.
Mária, mint minden mai anya is,
aggódott és gyönyörködött az ő fiában. A gyermek pedig engedelmeskedett szüleinek, de tanította is őket. Az idézett igerész szerint az akkor tizenkét éves Jézus
az ünnep elmúltával is a jeruzsálemi templomban marad, s a szülei csak napi járóföld után veszik
észre, hogy nincs velük a gyermek. Visszafordulnak, és megkeresik – mert a családnak együtt
kell maradni. „Három nap múlva
találták meg a templomban, amint
a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei
meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk?
Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged.” Mire ő így válaszolt: „Miért kerestetek engem?
Nem tudtátok, hogy az én Atyám
házában kell lennem?” Ők azon-

ban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük,
elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a
szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt
való kedvességben.” (Lk 2, 46–52)
Nem volt egyszerű Jézus szüleinek lenni, mint ahogy nem mindig
könnyű ma sem Krisztushoz tartozni. De Mária és József hitt, hűségben kitartottak egymás és Isten mel-

lett. Lehet a Megváltó nélkül elindulni az úton, de akkor nem érünk
a célba, fogalmazott az igehirdető,
aki némi humort is csempészett prédikációjába, hisz az Istentől sem áll

Különleges ízekkel vár a Mamma Mia Pizzéria

Az ételt élvezni kell

Az olaszok egyik nemzeti eledele, a pizza, azon ételek sorába
tartozik, melyet idős és fiatal egyaránt kedvel. A magyar konyha ízvilágától sem áll ez távol, hisz a kemencében sült szalonnáshagymás-kolbászos kenyérlángost eleink is az asztalra tették. Nem
véletlen hát, hogy a mára elterjedt olaszos pizzát most is sokan készítik odahaza, kedvünk szerint ízesítve azt. De ha mégsem lenne
időnk a sütögetéshez, egy hangulatos pizzériában családunkkal, barátainkkal közösen bármikor fogyaszthatjuk azt.
A Balazséron található
Mamma Mia Pizzéria igazi olaszos ízekkel várja vendégeit. Vezetői, Sütő Meliora és férje, Ferenc fiatalos lendülettel vágtak
bele vállalkozásukba, hogy itthon
teremthessék meg családjuk jövőjének alapjait. Velük beszélgettünk indulásról, nehézségekről.
– Milyen ötletből indult a vállalkozásuk?
– Az épület, amely most a
pizzériának ad helyet, a kétezres
években került a nagyszüleim birtokába – indít Meliora. – Ők egy
ABC-t és egy kávézót üzemeltettek benne egészen 2018-ig. Majd
úgy határoztak, hogy a két unokájuk – én és az öcsém – folytassa tovább. Mi az idei év elejéig folytattuk is a munkát, de
hála Istennek, kinőttük a helyet,
ezért úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. Az öcsém
vezeti továbbra is az ABC-t, mi
pedig májusban megnyitottuk a
pizzériánkat.
– Mindketten imádjuk a pizzát, és nagyon jó dolognak tartjuk az amerikai filmekben látott
házhoz szállítást is. Ennek hatására döntöttünk a pizzéria mellett
– egészíti ki Ferenc. – Soha nem
állt távol tőlem ez az ágazat – a
konyha, a vendéglátás, a kereskedelem. Már gyerekként is mindig
a szüleim körül voltam, és segítettem nekik, most pedig a saját vál-

lalkozásunkat vinni igazán jó érzés.
– Hol tanulták a mesterséget?
– Mindketten dolgoztunk külföldön, én konyhai munkán voltam. Ott szívtam magamba az alapokat, majd úgy éreztük, hogy haza
kell jönnünk, és itthon boldogulni.
Nagyon szeretjük az olasz konyhát, azokat az ízeket. Az olaszok
igazán tudják értékelni és élvezni
az ételt. Ennek hatására felkerestük Szernyén a Pizza 360 vezetőjét, Baksa Gyulát – ő is olaszos pizzákat kínál –, és tőle tanultuk meg
mindazt, amit tudnunk kell – meséli Ferenc.
– Hogyan jött a névválasztás?
– Nagyon sokáig gondolkodtunk a megnevezésen, valami igazán frappánsat szerettünk volna.
Eredetileg nem ez a név volt a tervünk, de amikor a kettő közül kellett választani, mindig ezt mondtuk önkéntelenül is. Arra gondoltam, hogy ez nem lehet véletlen,
így ennél maradtunk. Egyébként
a Mamma Mia egy olasz kifejezés, amely azt tükrözi, hogy valami nagyon jó, kiváló, rácsodálkozunk, hogy milyen finom. Mi ezt
szerettük volna megjeleníteni – fejti ki Meliora.
– Egy abszolút közös vállalkozást szerettünk volna, minden közös megállapodás alapján született,
ahogy a név is. A berendezést is úgy
alakítottuk ki, hogy minket tükrözzön, az egyik sarok az én stíluso-

távol. Így aztán a házasságot, a családi életet erősítő 3H-vitamin meglétét kérte mindannyiunk életébe:
hit, hűség, humor.
Az igehirdetést a Mezőváriból
érkezett Kovács család zenei szolgálata erősítette dicsőítő, hitvalló
énekekkel. Köszöntötte a jelenlévőket Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is, aki
nagyra értékelte az egyházi családi
napok megszervezését, hisz azokon hitben, lélekben erősödhetnek
a testvérek, a beszélgetések pedig
segítenek megérteni és meghallani
egymást. Nagy Béla a szeretet, az
összefogás fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, „mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

született, és ismeri Istent” (Jn 4, 7).
A főgondnok köszönetet mondott a
borzsovaiaknak, s arra biztatta őket,
hogy idén is vegyenek részt a Magyarok Kenyere programban.

mat jeleníti meg, a másik Meliét.
Úgy gondozzuk ezt a helyet, mintha
a második gyermekünk volna – teszi hozzá a férj.
– Milyen kínálattal várják vendégeiket?
– Tizenhárom fajta pizzát tudunk kínálni a hozzánk betérőknek. Ételeinkhez csakis minőségi alapanyagokat használunk, pl.
importált olasz szalámikat, sajtokat stb. Az általunk készített pizzák kicsit másak, mint a környéken kaphatóak, mert olasz
recept alapján készülnek,
valamint a különböző feltétekkel igazán különleges
ízeket kapunk. Van például sonkás, szalámis, hawaii pizzánk, emellett van
Son Go Ku nevű, amelyre sonka, gomba, kukorica, mozzarella kerül,
vagy Mátyás Király megnevezésű, amelyen csípős
paradicsomszósz, házikolbász, bacon, lilahagyma és mozzarella található. Az igazán különlegesség pedig a Chees boom,
amely egy hatsajtos pizza – mondja Ferenc.
– A pizzák mellett
természetesen kávék,
kapucsínók, üdítők is kaphatók. És mivel nagyon szeretjük az olasz konyhát, még olasz
fagylaltunk is van. A kávézó részlegünk heti hét napon át üzemel
reggel nyolctól este kilencig, pizzát azonban keddtől vasárnapig lehet kapni délelőtt 10:30-tól szintén este 21:00-ig, mivel hétfőn intézzük a beszerzéseket, feltöltjük
a készleteinket. Nagy sikere van
a házhoz szállításnak is, a szinte
pár méterre lévő lakóházakból is
rendelnek kiszállítással. A gyerekek élvezik, hogy ez milyen menő.
Balazséron kívül kiszállítunk Jánosiba, Nagy- és Kisbégányba,
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Az istentisztelet végén DénesZsukovszky Elemér felolvasta azt
a körlevelet, amelyben Kárpátaljai
Református Egyházkerület elnök-

tak – a bibliai vakációs héten
résztvevő 80 gyerek mutatta be,
mit is tanultak ez idő alatt. Eljött a Derceni Gyöngyösbokréta

sége felhívja az elkötelezett és tenni kész emberek figyelmét az egyházmegyénként létrehozandó Kerületi Katasztrófavédelmi Egységekhez való csatlakozás lehetőségére.
A magyarországi szakemberek által vezetett képzésre előreláthatólag szeptemberben kerül sor. Kedvcsinálóként a Mezőváriban működő önkéntes egyházi tűzoltóság tartott bemutatót, Zán Fábián Sándor
püspök pedig ezúttal lánglovagként
mondta el, hogyan kell viselkedni
tűzesetkor, miként kell értesíteni a
tűzoltóságot.
A templom szomszédságában lévő parkban közösen elfogyasztott ebéd után – merthogy
a szervezők arról is gondoskod-

Néptáncegyüttes, a BorzsaVári
Zenekar, a Munkácsi Református Kisegyüttes is, hogy ezúttal az ittenieknek szerezzenek
felejthetetlen perceket. De bemutatkoztak a szelíd motorosok
is, és a legbátrabbak még „nyeregbe” is pattanhattak. Közben
a gyerekek számára egész nap
működött a légvár, a trambulin,
s volt itt lufihajtogatás, arcfestés,
no meg a vattacukor, a fagyi sem
maradhatott el. Akárcsak a felnőttek közötti nagy beszélgetések, amire a mindennapok rohanásában sajnos nem mindig van
idő. Ez a családi nap erre is lehetőséget biztosított.

Zápszonyba, Gutra, Beregardóba,
Beregszászba, bárhová, ahonnan
rendelnek tőlünk.
– Hatsajtos pizzát ritkán lehet
kapni. Miből áll a feltét?

Mikorra megnyithattuk volna a
kávézó részlegünket, felújításba
kezdtünk, ez is nehezítette a munkát. Ez alatt az idő alatt sajnos
minket is elért a vírus, családunk
több tagja kezelésre
szorult. Megterhelő
időszakot tudhatunk
magunk mögött –
emlékszik vissza
Meliora –, de hála
Istennek, már minden rendben van.
– A visszatérő
vendégkör kialakítása nem egyszerű.
– Nemrég indultunk és még nagyon
újak vagyunk, de azt
kell mondjuk, már
most is sok visszatérő vendégünk van.
Nagy büszkeséggel
tölt el minket, hogy
ennyien szeretik az
általunk készített ételeket. Rengeteg támogatást kaptunk,
úgy a családunktól,
mint a falubeliektől,
és ez lendületet ad
ahhoz, hogy folytassuk. Szívünk-lelkünk
beletesszük ebbe a
vállalkozásba, és
öröm azt tapasztalni, hogy itthon is lehet boldogulni, nem kell idegenben
élnünk – vallja a házaspár.
– További tervek…
– Nagyon sok tervünk van
a fejlesztések terén. Szeretnénk
bővíteni a helyiségünket, emellett a menüben is tervezünk újításokat. Meghallgatjuk a vendégeink tanácsát, észrevételeit és
aszerint alakítjuk a kínálatunkat.
Terveink között szerepel még egy
gasztronómiai utazás Európán belül, hogy még inkább szélesítsük
látókörünket.
– Váljanak valóra álmaik!

– Különlegessége, hogy már az
alaphoz is használok mascarpone
sajtot, aminek a krémes állaga igazán finom. Erre kerül rá a
mozzarella, a füstölt sajt, a gorgonzola, amely a kéksajt vagy penészes sajt, a buffalo sajt és a parmezán. Ezek együtt egy igazán ízletes egyveleget alkotnak – büszkélkedik Ferenc.
– Milyen nehézségekkel találták szembe magukat?
– Mint említettem, az idei év
májusában nyitottunk, szinte a karantén közepén. Nem volt egyszerű, hiszen zárva kellett lennünk.

Marton Erzsébet

Kurmay Anita
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Közélet

Kopriva Attila jubileumi kiállítása a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Kvintesszencia, törekvés a
tökéletes felé

A művészet nem csupán az alkotó egyéni látásmódjának sajátos
eszközökkel való kifejezése, hanem egyben törekvés a tökéletes,
a dolgok lényege, legjava felé. Ez egyébként nem csupán a művészekre jellemző, hanem általános emberi tulajdonság, hangzott
el Kopriva Attila jubileumi kiállításának megnyitóján, melyre a
Munkácsy Mihály Magyar Házban került sor. A tárlatot a közönség hatalmas érdeklődése övezte.
Köszöntőjében Tarpai József, az intézmény igazgatója
arra emlékeztetett, hogy az ötvenedik születésnapját ünneplő
Kopriva Attila nemcsak
festőként, hanem szobrászként is maradandót
alkotott. Ezek egyike az
intézmény bejárati részén elhelyezett Munkácsy Mihály-mellszobor. Tarpai József beszámolt arról, hogy a
Magyar Kormány támogatásával sikerült
megvásárolni Erdélyi
Bélának, a kárpátaljai
festőiskola egyik alapítójának szülőházát,
amely a munkácsi vár
alatt található. Az a terv,
hogy itt alkotóházat, kisebb múzeumot alakítanak ki, s ennek megtervezését Kopriva Attila
vállalta magára.
Andrij Csebikin, az Ukrán Festőművészek Szövetségének elnöke arról szólt, hogy

Kopriva Attila képein keresztül
egy színes, végtelenül izgalmas
világ tárul elénk, amelyből árad
a szülőföld szeretete. Dinami-

kus, expresszív látásmód jellemzi az alkotót.
Borisz Kuzma, az Ukrán Mű-

Segít a Beregszászi Állatvédő Egyesület

Második esély

Napjainkban az állatvédelmi mozgalmak egyre nagyobb szerepet
kapnak a társadalomban. A hírekben gyakran látni bántalmazott,
rossz körülmények között tartott háziállatokról készült képeket.
Ennek következtében sokan felemelték a hangjukat amellett, hogy
az állatok védelmére nagyobb hangsúlyt kellene fordítani.
A Bundás Második Esély –
Beregszászi Állatvédő Egyesületet 2017-ben alapították azzal
a céllal, hogy segítsenek minden
bajbajutott állaton. Mára több
mint nyolcszáz, sebesült, éhező
kóbor kutyát sikerült megmenteniük. Az egyesület tagjaival,
Terlecki Andzselikával és Horváth Alexandrával beszélgettünk
tervekről, kihívásokról.
– Meséljenek kicsit magukról!
– Beregszászban születtem.
Iskolai tanulmányaimat követően szakácsnőnek tanultam tovább – kezdi beszélgetésünket
Andzselika. – Mindig is nagyon
szerettem ezt a szakmát, vonzott a főzés világa. Több tanfolyamon, továbbképzésen is részt
vetten annak érdekében, hogy
szélesítsem látókörömet. Ezt követően a helyi iskolák étkezdéjében dolgoztam, legutoljára a
Beregszászi 6. Sz. Általános Iskolában töltöttem el több évet.
– Jómagam is a Vérke-parti
városban láttam meg a napvilágot – veszi át a szót Alexandra. – Tanulmányaimat a helyi 4.
Számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem. A középiskola után felvételt nyertem egy
mikolajivi egyetem kihelyezett
könyvelői szakára itt, Kárpátalján. A diplomám megszerzését
követően több évig raktárosként
dolgoztam, két évvel ezelőtt pedig csatlakoztam az állatvédő
egyesülethez.

– Milyen ötletből alakult az
egyesület?
– Még 2016-ban egy barátom
értesített arról, hogy talált egy nagyon rossz állapotban lévő, összekötözött kóbor kutyát, és arra kért,
segítsek neki megmenteni az állatot. El is mentünk a helyszínre, kiszabadítottuk szegényt, így kezdődött az állatmentésem – emlékszik
vissza Andzselika. – Majd egy kis
közös gondolkodás, ötletelgetés
után 2017-ben megalapítottuk a
Bundás Második Esély – Beregszászi Állatvédő Egyesületet. Sok
munkánk és fáradságos napjaink
vannak, de minden percet megéri.
– Alexandra később csatlakozott az egyesülethez.
– 2018-ban az utcánkba, a házunk közelébe keveredett egy kutya, aminek szinte bele volt nőve
egy madzag a nyakába. Kivágtam
a madzagot, megetettem a kutyát,
az pedig ott maradt a házunk előtt.
Építettem neki egy kis ólat az utcán, ahová behúzódhat, mert nekem három kutyám volt, amikkel
nem fértek volna meg együtt. Az
utcán lévő már annyira megkedvelt engem, hogy mindig védelmezett, de a szomszédokat, járókelőket támadta. Ekkor kértem segítséget az állatvédő egyesülettől, akik
el is vitték az ebet. Mára nagyon
jó sora lett, egy idős néninél lakik,
szobakutya lett, a néni pedig tojást
süt a kutyusnak reggelire, szinte a
kedvence lett. Ez engem nagy boldogsággal tölt el.
– Hogyan jött a névválasztás?

vészeti Szövetség kárpátaljai tagozatának elnöke az itt látható
képek kapcsán arra az
izgalmas kérdésre kereste a választ, hogy a
XXI. század harmadik
évtizedében festőművészeink ecsetje alól miért kerülnek ki viszonylag kevés számban realista alkotások. A válasz kézenfekvő. Mivel
ma már számos technikai eszköz – fényképezőgép, videó, nyomtató stb. – áll rendelkezésre a valóság hű ábrázolására, illetve leképezé-

sére, a képzőművészet iránt fogékony közönséget jelenleg inkább
az alkotó lelkének rezdülései ér– Mindenképpen a Második
esély megnevezést szerettem volna, mert úgy hiszem, hogy
minden megmentett állat
kap egy újabb esélyt a normális élethez. A megnevezést azonban már Kijevben
használták, így ebben a formában nem jegyezhettük be
jogilag az egyesületünket.
Az első megmentett kutyusunkat Bundásnak hívták,
így jött az ötlet, hogy akkor legyünk Bundás Második Esély Egyesület – meséli Andzselika.
– Akkor, amikor csatlakoztam hozzájuk, körülbelül nyolc-kilenc tagból állt
az egyesület. Megbeszéltük,
hogy ki és mikor tud elmenni az állatért, el tudja-e otthon szállásolni, mert akkor
még nem volt menhelyünk.
Idővel azonban a tagok kiváltak, külföldre mentek,
mások csak egyszerűen nem
gondolták, hogy az állatmentés nem csak játszadozás, így
maradtunk ketten, és ez sokban megnehezíti a munkánkat, hiszen kevesen vagyunk,
a munka pedig sok – folytatja ki Alexandra.
– Mi történik a megmentett állatokkal?
– 2019 végén a városháza létrehozott egy menhelyet,
amely az Eko-Beregszász
Kommunális Vállalathoz
tartozik. Több megbeszélés
után a polgármester engem
nevezett ki a menhely vezetőjének. Ez egy ideiglenes
menhely, a város bérli a területet, de az egyesületünk
ugyanúgy dolgozik továbbra is, mentjük az állatokat. Befogjuk a kutyákat, ivartalanítjuk, karanténba helyezzük, majd idővel
összeengedjük őket a többiekkel,
hogy lássuk, hogyan viselkednek.
Az Eko-Beregszász menhelyen

deklik, és az a látás-, illetve kifejezésmód, amellyel láttatja az őt
körbevevő világot.
Erfán Ferenc, az Ungvári
Boksay Múzeum igazgatója kö-

ta, hogy továbbra is a különböző színfoltok általi képi komponálást részesíti előnyben, és izgalmas feladatként, kihívásként
éli meg a festményein a három-

szöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az itt kiállított művek
azért olyan izgalmasak, mert abba
az alkotófolyamatba engednek betekintést, ahogyan Kopriva Attila
művei megszületnek. A festményeken éppúgy érződik az expresszionista, mint az impresszionista hatások, de leginkább az egyszerűségre, a letisztult formákra való törekvés, ami már a képző- illetve iparművészek sajátja.
Kopriva Attila köszönetet mondott a kiállítás szervezőinek azért,
hogy ilyen nagyszerű bemutatkozási lehetőséget teremtettek számára szülővárosában, Munkácson.
A saját művészeti világáról, az alkotói törekvéseiről szólva elárul-

dimenziós formák ábrázolását. A
művész számára fontos az oktatás, mivel diákjai részéről rengeteg impulzus éri. Kopriva Attila nemcsak tanít, hanem egyben
tanul is. A mai képzőművészek
elé példaként lehet állítani Erdélyi Bélát, hangsúlyozta az alkotó, akinek lehetősége lett volna,
hogy akár Párizsban, akár Münchenben tovább építse festői karrierjét, ám ő hazajött, hogy szülőföldjén hasznosítsa tudását, útravalóval lássa el az utána következő festőnemzedék tagjait.
A megnyitó résztvevői
Olekszij Margacsev szaxofonjátékában gyönyörködhettek.

körülbelül 90 egynéhány kutyus
van – mondja Alexandra.

cákat örökbe is lehet fogadni.
Hála Istennek, már sok állat
talált szerető gazdira,
akik megfelelő körülményeket biztosítanak
számukra. Arra biztatok mindenkit, hogy
merjen örökbe fogadni egy kutyust – biztat
Andzselika.
– Mit jelent önöknek a munkájuk?
– Szó szerint ez a
mindenünk. A mindennapjainkat kitölti ez
a munka, mert meglátogatjuk a kutyákat
a menhelyeken, enni
adunk nekik, kitakarítjuk a ketreceiket, játszunk velük. Minden
egyes eb a szívünkhöz
nőtt már, és mindegyiket nagyon szeretjük.
Egyik kutyánk, Mázli, nagyon rossz állapotban került hozzánk.
Demodikózisban szenvedett, az egész testét sebek borították, talán ezért is rakták ki a
gazdái, mert megijedtek tőle, pedig minden
betegség gyógyítható.
Sikerült kikezelnünk a
betegségből, és mára
egy szerető családban
él – mondják beszélgetőtársaim.
– További tervek…
– Szeretnénk egy saját menhelyet létrehozni, ami a miénk, ami
nem ideiglenes, és nem
kell azon aggódni, hogy
mikor küldenek el onnan minket a sok kutyával. Emellett folytatjuk a mentést, és reméljük, hogy sok rossz
sorsú ebet tudunk szerető gazdikhoz juttatni.
– Úgy legyen!

– Cseh László állatorvossal dolgozunk együtt, aki ellátja, ivartalanítja, kezeli az állatokat. Ő is ugyanúgy szívén viseli a kóbor kutyák sorsát, mint
mi. A megmentett kutyákat, ci-

Kovács Elemér
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Tükör
Fóliás zöldségtermesztés, kicsit másként

Piaci rések

A több lábon állás szinte valamennyi földműves számára régóta
korparancs. Különösen az országunkban, ahol a családi gazdaságok sem állami támogatásra, sem kedvezményes hitelekre nem
számíthatnak. Éppen ezért minden szezon kezdetén óriási fejtörést okoz a fóliás zöldségtermesztőknek, hogy a rendelkezésre álló
hajtató közegben ezúttal milyen növényeket termeljenek, illetve
azokat milyen sorrendben helyezzék el a tavaszi-őszi fordulóban.
Megyénk egyik slágernövénye, a hónapos retek évek óta jól fizet.
Kivételt képezett ez alól a 2020-as esztendő, amikor is a járvány
megfékezésére hozott intézkedések keretében a hatóságok a zöldség- és gyümölcspiacokat mintegy két hónapra bezárták, éppen akkor, amikor a retek tömeges érése, szedése zajlott.
Az uborka talán a fóliások
legkedveltebb növénye, ám időnként ezzel is gond van. Ez a kultúra akkor is tud csalódást okozni, ha éppen nincs mesterségesen
megakasztva az értékesítési lánc.
– Főként az évszázad eddigi
leghidegebb áprilisa miatt lett sikertelen sokak számára a mostani uborkaidény – foglalja ös�-

majd előjött mindenféle betegség.
Mindezek következményeként az
első szedések igencsak gyengére
sikerültek. Pedig ekkor még lett
volna ára az egyik legkedveltebb
salátaalapanyagnak.
A szakember a továbbiakban
arra emlékeztet, hogy a szeszélyes
időjárás miatt a fűtött fóliaházi uborka termőre fordulása és a fűtetlen fó-

sze a lényeget Molnár Ádám, a
Pro Agricultura Carpatika Alapítvány falugazdásza. – Ebben az időszakban a fóliaházakban estére többnyire néhány
fokra hűlt le a levegő, miközben nappal ugyanitt 30 fokot
és még többet is mutatott a hőmérő. Ezt a folyamatos, heteken át tartó stresszhatást a legtöbb növény nem tudta kivédeni, a szállítóedények rendre sérültek, akadozott az asszimilációs felület tápanyagellátása,

liasátrakban termelt uborka első termése között viszonylag kevés idő
telt el. Emiatt most sokan fogadkoznak, hogy jövőre felhagynak a fóliasátrak fűtésével. Ami érthető is, hisz
a tűzifa ára folyamatosan emelkedik.
– Bár egyszerűbbnek tűnt, hogy
mindkét rendelkezésre álló fóliasátorban uborkát termesszünk, a családban mégis az a döntés született,
hogy az egyik hajtatóközegben
megpróbálkozunk zöldpaszuly
termesztésével – emlékezik vis�sza a szezonkezdetre Misák Erika

Apa-fia programon a nagycsaládosok

Terrárium, delfinshow és
aquapark

Az apa-fia program péntek
reggel közös busszal Beregszászból indult. Fiam és én
Munkácson csatlakoztunk a
csapathoz. A buszon pár ismerős apukákkal találkoztunk,
akikkel már volt szerencsénk
részt venni más, a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) által szervezett programokon is. Az úton
többször is megálltunk, hogy
megcsodáljuk a gyönyörű tájat, hegyeket.
Az első állomáshoz megérkezve, Truszkavecen a terráriumot látogattuk meg, ahol ritka,
egzotikus állatok mellett készítettünk csodálatos képeket, videókat. Ezek a hüllők nagyon
szép, tiszta környezetben élnek.
Az állatok melletti tájékoztató
táblákból bő és részletes információt kaphattunk róluk. A következő program a párját ritkító
fóka- és delfinshow volt. Ámulattal és csodálattal néztük ezeket az értelmes állatokat, akiket
profi csapat készített fel. Olyan

összhangot láttunk a tengeri állatok közt, hogy még a kemény férfiszív is elérzékenyült. Ebéd után
indultunk a Limpopo állatkertbe,
ahol szerintem minden kontinens

jellegzetes állatai megtalálhatók.
Természetesen itt is sok kép és videó készült. Ezután megérkeztünk
a Lviv hotelba. Ez a hely a város
szívében található, nyolcemeletes,
szép és tiszta. A vacsora után le-

csongori termelő. – Az igazság
az, hogy településünkön mintegy hét-nyolc gazda már évek
óta foglalkozik ennek a növénynek a nevelésével, méghozzá elfogadható eredménnyel, így nem
túl sokat kockáztattunk. Sorstársaink elbeszéléséből már tudtuk,
hogy a termesztéstechnológia viszonylag egyszerű, a növényvédelmi beavatkozások száma minimális, így ez a megoldás igen
szimpatikusnak tűnt számunkra. S nem is csalódtunk. Március végén sejttálcákban vetettük
el a szaporítóanyagot, a zsenge
növényi sarjak bő három héten
át növekedtek a palántanevelő
fóliasátorban. A palánták kiültetése a nagy fóliasátorba április
utolsó hetében történt. Ami a kívülálló számára még érdekes lehet, hogy az első szedésre június
közepén került sor, az első tételt
80 hrivnyás kilónkénti áron értékesítettük, de az egy hónappal
később betakarított termés is 30
hrivnyáért kelt el. Köszönhető ez
annak is, hogy az áprilisi hideg
és a májusi kedvezőtlen időjárás miatt a szabadföldi ültetések
alig hoztak termést. Összességében elmondható, hogy a fóliaházi zöldpaszuly jóval nagyobb jövedelmet hozott, mint az uborka.
– Ennek ellenére mégis mi
az oka annak, hogy a környéken nem áll át valamennyi fóliás zöldségtermesztő a zöldpaszuly termesztésére?
– Kétségtelen tény, hogy a
legproblémásabb munkafázis a
termés betakarítása. Ilyenkor valóban elkél a segítség, ám szervezés kérdése az egész. Mivel az
értékesítéssel nincs gond, úgy vélem, hogy a jövőben még többen
kapnak kedvet hozzá. Annál is inkább, mivel ez a kultúra könnyen
beilleszthető a vetésforgóba. Nálunk a zöldpaszuly helyére az őszi
fordulóban uborka került. (Fotó)
– Akad még olyan növény,
amit ki szeretnének próbálni?
– Igen, és ez a környéken valóban újdonság lesz: őszre közel
ezer árvácskapalántát szeretnénk
nevelni azok számára, akik elhunyt szeretteik sírját ezzel a virággal tervezik beültetni.

Kovács Elemér

hetőség nyílt jobban megismerni egymást ill. a szobáinkban fiainkkal beszélgetni.
Másnap a bőséges reggeli után elindultunk a város jellegzetességeinek megtekintésére. A következő program a mindenki számára oly nagyon várt
lembergi aquapark volt. A sok fiatal kamasz fiú, a közel háromórás pancsolás alatt kipróbálta a
különféle, számomra már hajmeresztő csúszdákat.
A hazafelé vezető úton minden

apa a fia mellett ülve a buszon a két
napi együtt töltött élményeket beszélték át. Felejthetetlen élményben volt részünk. Köszönet ezért
a támogatóknak és szervezőknek.

Petrecki Béla résztvevő

7

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Gesztenye

Értékei miatt nagyon kedvelt
a szelídgesztenye (Castanea
sativa), más nevén az európai
gesztenye. Nagyon sok faja él a
világon, és ahol több faja is előfordul, ott számos természetes
fajhibridje alakult ki.
A Kárpát-medencében hos�szú ideig a gesztenyefák szórványban voltak, és az erdei fákról lehullott terméseket gyűjtöttek. Ilyen gesztenyés található a beregszászi Nagyhegyen,
Kuklya mellett is. Magyarországon a gesztenye-gyümölcstermesztés szintén nem alakult
ki, csak a termőtájakon fennmaradt ősi szórvány, liget-legelő és
egyéb elegyes erdőkben lévő állományok kiegyenlítetlen, gyenge minőségű termésének begyűjtése folyt. Ezek természetesen
nem gazdaságos ültetvények, hiszen bennük csak ősi gyűjtögető gazdálkodásra jellemző „fejszés” szelekció érvényesült. Ez
abból állt, hogy a magról kelt,
nagyon változékony populációból az alacsony termőképességű vagy rossz gyümölcsminőségű egyedeket kivágták. Inkább erdei, mint kerti gyümölcsnek tekintik ma is. Magyarországon összefüggő, nagyobb felületű gesztenyések kizárólag a Dunántúlon helyezkednek el. Európában a legjelentősebb árutermelés Olaszországban folyik.
A gesztenye a Kárpát-medence egyik legrégibb őshonos gyümölcsfája, melynek makkja keményítőben gazdag, tápláló eledelt szolgáltat. Megsütve a héj lehántható és a
kellemes ízű, sült mag illatos, kedvelt csemege. Főzve és lisztnek megszárítva is alkalmazható. Ipari
feldolgozásával édesipari mas�szát nyernek belőle, csomagolt
és mélyhűtőben tárolt formája
közismert.
Lomblevele megszárítva
– gazdag csersavtartalma miatt – összehúzó, fertőtlenítő hatású. Teáját főként asztma eredetű köhögés esetén használják.
A levelek és a makkhéj kivonata samponokhoz keverve fényesíti a hajat.
A gesztenye fontosabb bel
tartalmi értékei 100 g magbélben: energia – 700 Kj, fehérje – 4,8 g, zsír – 1,5 g, szénhidrát
– 32,6 g, víz – 57,9 g, rost – 2,8
g, C-vitamin – 30 mg, B1 – vitamin – 200 ug, B2-vitamin – 250
ug, Ca – 94,6 mg, Fe – 1,2 mg, P
– 90 mg, K-553 mg, Mg – 48 mg.
A gesztenye mérsékelt égövi növény. Kiegyenlített klímát
igényel. Optimális számára, ha
az évi középhőmérséklet 100C,
a vegetáció átlaghőmérséklete 160C. A téli hideget viszonylag jól bírja, mínusz 200C esetén
nem szenved fagykárt, a tavaszi
fagyok sem károsítsák. Legalább
évi 700 mm csapadékot, magas
páratartalmat és széltől védett
fekvést igényel. Csak a mély rétegű, jó vízgazdálkodású, káliummal jól ellátott, 6 pH-érték
alatti savanyú kémhatású talajokon termeszthető gazdaságosan,
a meszet egyáltalán nem tűri.
A gesztenye régiónkban a
leghosszabb életű gyümölcsfaj.
Előfordulnak többszáz éves fák,
ritkábban 600-700 éves példányok is találhatók. Az egyedül
álló fák magassága elérheti a 2030 métert is. Fiatal korában gyorsan nő. Gesztenye állományain-

kat évszázadok óta napjainkig
zömében gyökérnemes magoncok képezik. Az ipari ültetvényekben oltványokat ültetnek.
Egyetlen alanya a szelídgesztenye magról nevelt csemetéje.
A gesztenye optimális termővesszője 20-60 cm hos�szú, 10-12 mm vastagságú.
Rajta többféle rügy található.
A vesszők csúcsán általában
hajtás+nő+hímvirágzat kezdeményét tartalmazó egy vagy
több vegyesrügy van.
A gesztenye rügyfakadása a
többi törzses gyümölcsfajunkhoz képest viszonylag későn
következik be, április közepétől május elejéig tart. A virágzás
igen későn, június végén – július elején megy végbe. A gesztenyefa különböző ivarú virágai
nem egyidőben nyílnak, a hímvirágok gyakran előzik a nővirágok kinyílását, ezért a fajták
idegen megporzásra szorulnak.
A gesztenye olyan szélporozta
gyümölcsfaj, amelynek a megporzásánál a rovarok is besegítenek. A szél 200-300 méterre is
elviszi a pollent, így ezen távolságon belül jók a porzási viszonyok. Ültetvényben a pollenadó
fajta távolsága a főfajtától 50-60
méter lehet, tehát 4-5 sor után
következzen egy pollenadó fajta.
Termése jellegzetes makktermés. A terméseket sűrű, elágazó

tüskézetű, négy kopánccsal nyíló kupacs fedi. A kupacsokban a
fajtára jellemzően eltérő nagyságú és darabszámú makk található, általában 1-3. A makk héjszíne sárgásbarnától a sötétbarnáig
fajtánként változik, legnagyobb
átmérője 30-40 mm.
Az európai szelídgesztenye a
dióhoz hasonló térigényű. Nagyüzemi telepítését koronás oltvánnyal vagy egyéves suhánggal
végzik. Nem érdemes 80 cm-nél
nagyobb törzsmagasságot hagyni, mert későbbre tolódik a termőre fordulás, s kisebb lesz a fa
mérete, illetve termőfelülete. A
sorközökben sekély talajművelést végeznek. A füvesítésre csak
800 mm esetén gondolhatunk.
A termés gépi betakarítása
oltványgesztenyésekben is nehezebb, mint a diónál, ezért a legtöbb helyen a lehullott terméseket kézzel gyűjtik össze. Azért,
hogy a lehullott termések minősége ne romoljon, a gesztenyést
legalább kétnaponként be kell
járni, és a lehullott termést folyamatosan fel kell szedni.
Itt még meg kell említeni a
látszólagos hasonlóságot a „vadgesztenye” és a „szelídgesztenye”’ között. Hazai névhasználatuk megtévesztő hiányossága
ez, miután két egymástól távol
eső, két idegen fajt hív gesztenyének. A hasonlóság azért csak
látszólagos, mert a „vadgesztenyének” nincsen kupacsa, a tövises burok a terméshéja, alatta
csak a fénylő barna maghéj található, szemben a „szelídgesztenye” molyhos maghéjával.

Bodnár István
kertészmérnök, Bakta

8

2021.
július 28.

Heti műsor

Köszöntjük Lehel nevű olvasóinkat!

Hétfő
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 A Tanár

Magyar filmsorozat

13:00 Született
detektívek

Amerikai krimisor.

14:00 Házasodna a gazda
15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 A Tanár
Magyar filmsorozat

22:55 Cápák között
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:45 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisorozat

02:00 Autogram
02:45 Bosszú

Török filmsorozat

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
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus
sorozat

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sorozat

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

20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Amerikai dráma sorozat

00:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

01:35 A vidéki doktor
Német romantikus
sorozat

02:35 A vidéki doktor
Német romantikus
sorozat

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
16:00 A hegyi doktor

Német családi filmsorozat

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

Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Német családi filmsorozat

20:30 A Durrell család
Angol tévéfilmsorozat

21:20 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévéfilmsorozat

22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi tévéfilmsorozat

23:20 A titkosügynök
Angol tévéfilmsor.

00:10 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsorozat

01:05 Új idők, új dalai
01:30 Divat & dizájn
01:55 Himnusz

Augusztus 2.
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
06:45 Család'21
07:05 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar
válogatott
08:15 Táncház: Néptáncantológia,
marosmenti székely muzsikusok
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez
szól a nóta
09:45 Jó ebédhez
szól a nóta
10:20 Isten kezében
10:45 Önkéntesek
11:15 Illatos út a semmibe

Köszöntjük Hermina nevű olvasóinkat!

Kedd
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 A Tanár

Magyar filmsorozat

13:00 Született
detektívek

Amerikai krimisor.

14:00 Házasodna a gazda
15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 A Tanár
Magyar filmsorozat

22:55 Gyertek át!
23:55 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:35 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisorozat

01:45 Itthon nyaralunk
- HajdúszoboszMagyar filmvígjáték
lói nyár
12:50 V4 híradó
02:30 Bosszú
13:00 Híradó
Török filmsorozat
13:15 Közelebb Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Beszélő
05:10 Családi titkok
emlékházak
06:30 Mokka,
14:50 Egy cseppnyi
benne Tények
Magyarország - 08:45 Mokkacino
Vértes Tájvédel- 09:40 Teleshop
mi Körzet
10:45 Csapdába csalva
15:45 Szent Pál
11:15 Tények Plusz
nyomain Máltán 12:00 Tények délben
16:15 Útravaló
12:30 Walker, a
16:25 Itthon vagy!
texasi kopó
16:50 Öt kontinens
Amerikai akció sor.
17:20 Ízőrzők - Takaré- 13:35 Walker, a
kos konyha
texasi kopó
17:50 Ízőrzők:
Amerikai akció sor.
Mezőkomárom 14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella
18:20 Másfélmillió lésorozat
pés Magyaror15:40 A nagykövet lánya
szágon
Török romantikus
19:00 Jó ebédhez
sorozat
szól a nóta
16:45 A bosszú
19:25 Jó ebédhez
csapdájában
szól a nóta
Török telenovella
20:00 Az örökzöld
sorozat
örökzöldek
18:00 Tények
21:00 Híradó
18:45 Tények Plusz
21:25 V4 híradó
19:55 Doktor Balaton
21:35 Dokuzóna
Dráma sorozat
22:30 Mma: „Hogy éle- 20:40 Szerencsekerék
tük legyen, s bő- 21:55 Bezár a bazár!
ségben legyen
23:30 A rezidens
- Portréfilm
Amerikai dráma soSapszon Ferenc
rozat
karnagyról
00:35 Walker, a
23:30 Hazajáró
texasi kopó
Amerikai akció sor.
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 01:35 A vidéki doktor
Német romantikus
00:45 M2 matricák sorozat
Igaz vagy hamis?
02:35 A vidéki doktor
00:50 M2 matricák Német romantikus
Igaz vagy hamis?
sorozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Az örökzöld
06:00 Híradó
örökzöldek
06:30 Nemzeti
02:25 Illatos út a semmibe
Sporthíradó
Magyar filmvígjáték
06:40 Kenó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
16:05 A hegyi doktor
07:00 Ez történt az
Német családi filmolimpián
sorozat
07:15 XXXII. Nyári
17:00 Gasztroangyal
Olimpia 2020 - 18:00 Híradó
Tokió
18:25 Nemzeti
09:00 XXXII. Nyári
Sporthíradó
Olimpia 2020 – 18:45 Isztambuli
Tokió
menyasszony
11:00 Ez történt az
Török tévéfilmsoolimpián
rozat
11:15 XXXII. Nyári
19:40 A hegyi doktor
Olimpia 2020 Német családi filmTokió
sorozat
16:00 Ez történt az
20:35 Önök kérték
olimpián
válogatás
16:30 Boxutca
21:35 A vörös ajtó
Olasz krimisorozat
17:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 – 22:30 Kenó
Tokió
22:40 A legendák
19:10 Ez történt az
hivatala
olimpián
Bűnügyi tévéfilm00:40 Szabadidő
sorozat
01:15 Pecatúra
23:40 A titkosügynök
Angol tévéfilmsor.
01:45 Ez lesz az olimpián
00:30 Hat nővér
02:10 XXXII. Nyári
Spanyol romantikus
Olimpia 2020 –
tévéfilmsorozat
Tokió

Augusztus 3.

01:25 Új idők, új dalai
01:55 Himnusz

Köszöntjük Domonkos, Dominika nevű olvasóinkat!

Szerda

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
05:00 Híradó
06:00 Reggeli
05:15 Angol nyelvű hírek 09:05 Teleshop
05:20 Német nyelvű
11:50 A Tanár
hírek
Magyar filmsorozat
05:25 Orosz nyelvű hírek 13:00 Született
05:30 Kínai nyelvű hírek
detektívek
Amerikai krimisor.
05:35 Itthon vagy!
14:00 Házasodna a gazda
05:55 Esély
15:25 Meryem
06:15 Kék bolygó
Török filmsorozat
06:45 Magyar gazda
16:40 Meryem
07:10 Hajnali
Török filmsorozat
gondolatok
18:00 RTL Híradó –
07:20 Magyar
Esti kiadás
válogatott
08:20 Táncház: Figurás 18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
néptánctábor
21:40 A Tanár
09:00 Élő népzene
Magyar filmsorozat
09:30 Jó ebédhez
22:55
Toplista:
szól a nóta
Sikeres férfiak
09:55 Jó ebédhez
23:50 RTL Híradó szól a nóta
Késő esti kiadás
10:30 Katolikus
00:25
CSI: A
krónika
helyszínelők
10:55 Református
Amerikai-kanadai
magazin
krimisorozat
11:30 Biblia és irodalom 01:40 CSI: A
11:50 Utolsó padban
helyszínelők
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:20 Beszélő
emlékházak
14:50 Építette Ybl Miklós
15:50 Az örökség kötelez - A világörökség részei Horvátországban
16:20 Itthon vagy!
16:50 Térkép
17:20 Ízőrzők:
Monostorapáti
17:55 Ízőrzők:
Nagyvázsony
18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Válogatás klaszszikus kabarékból
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Pastorale: Lúdanyó meséi - Főszerepben Várjon Dénes és Simon Izabella - I.
22:35 Mma: A groteszk fejedelem
- Portré Bocskay
Vince szobrászművészről
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Válogatás klaszszikus kabarékból
02:20 Utolsó padban
Tévéfilm

06:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
07:00 Ez történt az
olimpián
07:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
11:00 Ez történt az
olimpián
11:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
16:00 Ez történt az
olimpián
19:15 Ez történt az
olimpián
22:15 Fradi Tv
23:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 –
Tokió
02:00 Ez lesz az
olimpián
02:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 –
Tokió

Amerikai-kanadai
krimisorozat

02:45 Bosszú

Török filmsorozat

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
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus
sorozat

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sorozat

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

20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Amerikai dráma sorozat

00:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

01:35 A vidéki doktor
Német romantikus
sorozat

02:35 A vidéki doktor
Német romantikus
sorozat

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
16:05 A hegyi doktor

Német családi filmsorozat

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

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsorozat

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Az élet dicsérete
Angol tévéfilmsor.

21:30 Itt járt Britt-Marie
Svéd játékfilm

23:05 Kenó
23:15 Hazug

Angol bűnügyi tévéfilmsorozat

00:10 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsorozat

01:00 Új idők, új dalai

Augusztus 4.

01:30 Divat & dizájn
01:55 Himnusz

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
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar
válogatott
08:20 Táncház: Országos Táncház
találkozó 1999
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
10:00 Jó ebédhez
szól a nóta
10:35 Metodista
magazin
11:00 Református
riportok
11:45 Pázmány
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska
Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Beszélő
emlékházak
14:55 Magyarok
Azúr-országban
15:50 Pelsőc
16:25 Itthon vagy!
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Ócsa
17:55 Ízőrzők: Dusnok
18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon
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 Budapest inferno
- A Molnár János-barlang titka
22:30 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:50 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
válogatás
02:25 Pázmány
Tévéjáték

05:40 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
07:00 Ez történt az
olimpián
07:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
11:00 Ez történt az
olimpián
11:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
16:00 Ez történt az
olimpián
18:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020
- Tokió: Kajak kenu (síkvízi)
19:15 Ez történt az
olimpián
22:15 Aranyoroszlánok
23:30 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió: Nyíltvízi
úszás
02:00 Ez lesz az
olimpián
02:10 XXXII. Nyári
Olimpia 2020
- Tokió: Kajak kenu (síkvízi)

Köszöntjük Krisztina nevű olvasóinkat!

Csütörtök
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 A Tanár

Magyar filmsorozat

13:00 Született
detektívek

Amerikai krimisorozat

14:00 Házasodna a gazda
15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 A Tanár
Magyar filmsorozat

22:55 Főnök
inkognitóban
23:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:30 Haláli csajok
Amerikai
horrorvígjáték

02:50 Bosszú

Török filmsorozat

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
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus
sorozat

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sorozat

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

Augusztus 5.
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 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Hajnali
gondolatok
07:25 Magyar
válogatott
08:20 Útravaló
08:35 Táncház: Kiss
Ferenc, mezőségi román muzsikusok
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez
szól a nóta
10:10 Jó ebédhez
szól a nóta
10:45 Új nemzedék
11:10 Útmutató
11:45 Krisztina
szerelmese
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Slovenski Utrinki
13:45 Alpok-DunaAdria
14:15 Beszélő
emlékházak
14:50 Viharsarki
fák alatt
15:50 Zólyom
16:25 Itthon vagy!
16:50 Szerelmes
földrajz
17:20 Ízőrzők:
Nyírmártonfalva
17:55 Ízőrzők:
Kunhegyes
18:25 Másfélmillió lépés Magyarországon
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Magyar zenés filmsorozat

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Meghalni
Ukrajnáért
Amerikai dráma
22:30 MMA portrék
sorozat
23:30 Hazajáró
00:35 Walker, a
00:00 Hagyaték
texasi kopó
Amerikai akció sor. 00:35 Hetedhét kaland
01:35 A vidéki doktor 00:45 M2 matricák Német romantikus
Igaz vagy hamis?
sorozat
00:50 M2 matricák 02:35 A vidéki doktor
Igaz vagy hamis?
Német romantikus 00:55 Himnusz
sorozat
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:30 Szenes Iván írta
08:10 Kenó
Magyar zenés film12:00 Déli harangszó
sorozat
12:01 Híradó
02:25 Krisztina
16:05 A hegyi doktor
szerelmese
20:40 Szerencsekerék
21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Német családi filmsorozat

16:50 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
menyasszony

Tévéfilm

06:15 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 Tokió
07:00 Ez történt az
olimpián
Török tévéfilmso07:15
XXXII. Nyári
rozat
Olimpia 2020 19:40 A hegyi doktor
Tokió
Német családi film11:00 Ez történt az
sorozat
olimpián
20:35 Egynyári kaland
11:15 XXXII. Nyári
Tévéfilm
Olimpia 2020 21:35 Egynyári kaland
Tokió
Tévéfilm
16:00 Ez történt az
22:25 Kenó
olimpián
22:35 Munkaügyek IrReality Show 22:00 Ez történt az
olimpián
Magyar vígjáték22:30 XXXII. Nyári
sorozat
Olimpia 2020 23:05 Egy erkölcsös
Tokió: Atlétika
éjszaka
02:00 Ez lesz az
Magyar játékfilm
olimpián
00:45 Hazug
Angol bűnügyi té02:30 XXXII. Nyári
véfilmsorozat
Olimpia 2020 01:30 Új idők,
Tokió:
új dalai
Kajak - kenu
01:55 Himnusz
(síkvízi)

2021.
július 28.

Heti műsor
Köszöntjük Berta, Bettina nevű olvasóinkat!

Péntek
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 A Tanár

Magyar filmsorozat

13:00 Született
detektívek

Amerikai krimisor.

14:00 Házasodna a gazda
15:25 Meryem
Török filmsorozat

16:40 Meryem

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:20 Házasodna a gazda
21:40 A Tanár
Magyar filmsorozat

22:55 Életünk története
00:10 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:50 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisorozat

02:00 Bosszú

Török filmsorozat

Augusztus 6.
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
07:10 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar
válogatott
08:25 Táncház: Pünkösdi Sokadalom,
magyarfrátai
muzsikusok
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
10:20 Katolikus krónika
10:50 Mai hitvallások
11:20 Elektra
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:40 Öt kontinens
14:10 Beszélő
emlékházak
14:45 Örkényi diófák egy katalán birtokon - Portréfilm
Hegyeshalmy
Johannáról
Amerikai akció
15:45 Lánchídtól a Kosorozat
rinthoszi csator13:35 Walker, a
náig
texasi kopó
Amerikai akció
16:25 Itthon vagy!
sorozat
16:50 Kárpát-medence
14:35 Derült égből apa 17:20 Ízőrzők:
Mexikói telenovella
Nemesnádudvar
sorozat
17:50 Ízőrzők:
15:40 A nagykövet lánya
Mezőtárkány
Török romantikus
18:20 Másfélmillió lésorozat
pés Magyaror16:45 A bosszú
szágon
csapdájában
18:55 Jó ebédhez
Török telenovella
szól a nóta
sorozat
19:25 Apa - Egy
18:00 Tények
hit naplója
18:45 Tények Plusz
Magyar játékfilm
19:55 Doktor Balaton
21:00 Híradó
Dráma sorozat
20:40 Szerencsekerék 21:25 V4 híradó
21:55 Bezár a bazár! 21:35 Folytonosság és
időtörés - Port23:30 A rezidens
réfilm Sulyok
Amerikai dráma sorozat
Miklós művé00:35 Walker, a
szettörténészről
texasi kopó
- MMA portré
Amerikai akció
22:35 MMA portrék
sorozat
23:30 Hazajáró
01:35 A vidéki doktor 00:00 Hagyaték
Német romantikus 00:35 Hetedhét kaland
sorozat
02:35 A vidéki doktor 00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
Német romantikus
00:50 M2 matricák sorozat
Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Apa - Egy
06:30 Nemzeti
hit naplója
Sporthíradó
Magyar játékfilm
06:40 Kenó
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
16:05 A hegyi doktor
Német családi film- 04:40 XXXII. Nyári
Olimpia 2020 sorozat
Tokió
17:00 Gasztroangyal
07:00 Ez történt az
18:00 Híradó
olimpián
18:25 Nemzeti
07:15 XXXII. Nyári
Sporthíradó
Olimpia 2020 18:45 Isztambuli
Tokió
menyasszony
11:00 Ez történt az
Török tévéfilmsorozat
olimpián
19:35 A hegyi doktor 11:15 XXXII. Nyári
Német családi filmOlimpia 2020 sorozat
Tokió
20:30 Monte
16:00 Ez történt az
Cristo grófja
olimpián
Kalandfilm
16:30 XXXII. Nyári
22:35 Kenó
Olimpia 2020
22:45 Karol - Az ember,
- Tokió: Kajak aki pápa lett
kenu (síkvízi)
Olasz életrajzi film 17:30 Puskás magazin
00:15 Hazug
22:45 Ez történt az
Angol bűnügyi téolimpián
véfilmsorozat
00:00 XXXII. Nyári
01:05 Hat nővér
Olimpia 2020 Spanyol romantikus
Tokió: Atlétika
tévéfilmsorozat
01:45 Ez lesz az
01:55 Himnusz
olimpián
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
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17:10 Magyarország
12:50 V4 híradó
finom
13:00 Híradó
17:25 Borbás Marcsi 13:25 Múlt és
Jelen
Augusztus 7.
Augusztus 8. 18:00 szakácskönyve
Híradó
14:00 Jövünk!
Sporthíradó
06:55 Garfield és
18:25 Nemzeti
14:25 Hajime
18:40 SzerencsePerc
barátai
Sporthíradó
14:55 Pecatúra
Amerikai animációs 18:45 Mallorcai
18:45 Szerencse
19:45 Strandkézilabda
sorozat
Szombat
bűnügyek
22:05 „... még király04:50 A pampák
05:00 A pampák királya
07:20 Magyar népmesék
Angol bűnügyi té19:40 Volt egyszer
Brazil filmsorozat
nak se... - Tatakirálya
véfilmsorozat
07:30 Magyar népmesék
Brazil filmsorozat
az Egyes Stúdió 06:05 Teleshop
bánya - Mészte07:40 Magyar népmesék 19:40 A dunai hajós
Olasz romantikus
06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
lep hogyan toTévéfilm
tévéfilmsorozat
07:45 Magyar népmesék
06:30 Kölyökklub
09:00 Star Wars:
vább?
21:35 Karol - Az ember,
07:55 Magyar népmesék 20:40 A komédia
08:40 Star Wars:
Ellenállás
23:00 A Nagyok
királya
aki pápa lett
Amerikai animációs 08:00 Mesék Mátyás
Ellenállás
23:30 Hogy volt?! Filmvígjáték
Olasz életrajzi film
királyról
kalandfilmsorozat
Amerikai animációs
válogatás
23:10 Kenó
Magyar animációs 22:25 Kenó
kalandfilmsorozat
09:30 Teleshop
00:30 Öt kontinens
22:35 Egyedül nem
sorozat
23:20 Hazug
09:10 Teleshop
10:30 A Muzsika
00:55 Himnusz
megy
Angol bűnügyi té10:10 Anyák gyöngye
TV bemutatja! 08:10 Hupikék
01:00 Híradó
Játékfilm
véfilmsorozat
törpikék
Amerikai vígjáték11:15 Anyák gyöngye
01:20 Angol nyelvű
00:15
Hazug
00:10
Hat
nővér
Belga
animációs
sorozat
Amerikai vígjátékhírek
Angol
bűnügyi
téSpanyol
romantikus
sorozat
10:50 Autogram
sorozat
01:30 Székely
véfilmsorozat
tévéfilmsorozat
11:35 Privát kopók
11:50 Itthon nyaralunk 08:40 Fald fel
László
01:05 Hat nővér
Kanadai filmsorozat 01:05 Új idők,
- Hajdúszobosz- 09:15 Több mint
díszlettervező Spanyol romantikus
új dalai
TestŐr
12:45 Carla új élete
lói nyár
tévéfilmsorozat
MMA portré
01:30 Noé barátai
Amerikai vígjáték
09:55
SuperCar
12:35 Artúr király
01:55 Új idők, új dalai
01:55 Himnusz
15:45 10 dolog, amit
10:30 Életmódi
Amerikai kaland02:20 Noé barátai
utálok benned
11:10 VándorViadal
film
Amerikai vígjáték
11:45 Extreme-E
15:20 Egyik kutya,
05:00 XXXII. Nyári
18:00 RTL Híradó –
magazin
másik eb
Olimpia
Esti kiadás
05:00 Híradó
Ukrán krimisorozat 12:25 Szívem hiányzó
05:00 Híradó
2020 19:00 Fókusz Plusz
05:15 Angol nyelvű
16:35 Egyik kutya,
darabja
05:15 Angol nyelvű
Tokió
20:00 Verdák 2.
hírek
Svéd zene film
másik eb
hírek
07:00 Ez történt az
Amerikai animációs 05:20 Német nyelvű
Ukrán krimisorozat 14:55 Transformers
kalandvígjáték
olimpián
Amerikai akció film 05:20 Német nyelvű
18:00 RTL Híradó –
hírek
22:15 Londoni csapás 05:25 Orosz nyelvű
hírek
07:15 XXXII. Nyári
18:00 Tények
Esti kiadás
Amerikai akcióvíg05:25 Orosz nyelvű
Olimpia
18:55 Nem férek a
19:00 Cobra 11
hírek
játék
hírek
Német akciófilm-so2020 bőrödbe
05:30 Kínai nyelvű
00:40 Reneszánsz
rozat
05:30 Kínai nyelvű
Amerikai vígjáTokió
hírek
ember
ték film
20:00 Neveletlen herhírek
11:00 Ez történt az
05:35
Itthon
vagy!
Amerikai vígjáték
cegnő 2. - Eljegy- 21:00 Vad esküvő
05:35 Itthon vagy!
olimpián
05:55 Magyar
Amerikai vígjázés a palotában
05:55 Térkép
11:15 XXXII. Nyári
gazda
ték film
Amerikai vígjáték
06:20 Élő
Olimpia
06:20 Unió27
23:15 A fekete ötven
22:35
Parkour
egyház
2020 06:40
Itthon
vagy!
05:00 TELESHOP
árnyalata
életre-halálra
06:45 Esély
Tokió
07:00
Hajnali
Amerikai
vígjá06:00 Hupikék
Amerikai akciófilm
07:05 Hajnali
12:45 XXXII. Nyári
gondolatok
ték
film
törpikék
00:40 Az őserdő hőse 2.
gondolatok
Olimpia
07:10 Opera Cafe
01:15 Mission:
Belga animációs
Amerikai kaland07:15 Világ
2020 –
07:40 Püspökkenyér
Impossible 2
sorozat
vígjáték
Tokió
08:05 Evangélium
Amerikai akció film 07:35 Multiverzum
06:30 Garfield és
02:35 Bosszú
08:05
Mesterember
15:30
Ez történt az
08:40
Hogy
volt?!
Török
filmsorozat
barátai
08:35 Novum
olimpián
válogatás
Amerikai animációs
09:00 Neked szól!
16:00 XXXII. Nyári
sorozat
09:30 Ég, föld,
09:05 Noé barátai
Olimpia
06:00 Híradó
06:55 Garfield és
férfi, nő
09:35 Önök kérték
2020 06:30 Nemzeti
barátai
10:30 Rejtélyes XX.
05:00 TELESHOP
válogatás
Tokió
Amerikai animációs
Sporthíradó
század - Kun
06:00 Hupikék
sorozat
10:30 Ízőrzők - Takaré- 22:45 Ez történt az
06:40 Kenó
Miklós műsora
törpikék
07:20 Magyar
kos konyha
olimpián
12:00 Déli harangszó
10:55 Öt kontinens
Belga animációs
népmesék
11:00 Térkép
12:01 Híradó
sorozat
11:25 A varieté csillagai
A műsor és a kezdési
07:30 Magyar
11:25 Hazajáró
16:00 Hatoslottó
Magyar bűnügyi
06:30 Garfield és
időpont megváltoztatánépmesék
11:55 Snétberger tafilm
sorsolás
barátai
sának jogát minden
07:35 Magyar
nítványok - A
12:50 V4 híradó
Amerikai animációs 16:10 Hogy volt?! tévéadó fenntartja!
sorozat
válogatás
népmesék
zene felemel!
13:00 Híradó
07:45 Magyar
13:25 Múlt és
népmesék
Jelen
07:50 Magyar
14:00 Szabadidő
népmesék
14:25 Kékek
08:00 Magyar
14:55 Asztalitenisz
népmesék
magazin
Figyelem!
Fizetett hirdetések árai
08:10 Magyar
19:30 Építők
Fizetett hirdetés
népmesék
19:50 Bringasport
Egyszerű
– az összes fizikai és jogi sze- A hirdetés szövegét figyelmesen, hibák és javítá08:15 Mesék Mátyás
22:00 Tüskevár
mélytől
beérkezett
hirdetés
Magyar ifjúsások nélkül írják meg. Egy 20 szó
15 hr.
királyról
kereskedelmi hirdetésnek

Köszöntjük Ibolya, Afrodité, Dévid nevű olvasóinkat!

Szombat

Köszöntjük László nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!

Magyar animációs
sorozat

08:25 Hupikék
törpikék

Belga animációs
sorozat

08:55 Hupikék
törpikék

Belga animációs
sorozat

gi film

23:35 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű
hírek
01:25 Ég, föld,
férfi, nő
02:20 Bolond április

09:25 Az alkotók - egy
Magyar játékfilm
ház átalakításának története
10:05 Nagyító
10:40 Az álomotthon
06:15 XXXII. Nyári
11:20 PURA VIDA Olimpia
tiszta élet
2020 11:55 Poggyász
Tokió
12:35 Életmódi Plusz 07:00 Ez történt az
13:10 Csapdába csalva
olimpián
13:50 Az igazi csoda
07:15 XXXII. Nyári
Amerikai dráma
Olimpia
film
2020 16:20 Columbo
Tokió
Amerikai krimi film
11:00 Ez történt az
18:00 Tények
olimpián
18:55 Tények Plusz
20:00 A karate kölyök 11:15 XXXII. Nyári
Olimpia
Amerikai, kínai ak2020 ció film
Tokió
23:00 Pokolfajzat
Amerikai akció film 16:00 Ez történt az
01:45 Dante pokla
olimpián
Amerikai akció film 16:55 XXXII. Nyári
Olimpia
2020 - Tokió:
Kajak-kenu
06:00 Híradó
22:45 Ez történt az
06:30 Nemzeti
olimpián
Sporthíradó
00:00 XXXII. Nyári
06:40 Kenó
Olimpia
12:00 Déli
2020 - Tokió:
harangszó
Atlétika
12:01 Híradó
01:30 Ez lesz az
16:05 A futam
olimpián
17:00 Főmenü:
01:55 XXXII. Nyári
Spájz
Olimpia
18:00 Híradó
2020 18:25 Nemzeti
Tokió

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

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

Takácsatkák: a védekezés
problémái

Az utóbbi időben megsokasodtak a telefonhívások az
uborkatermesztők részéről
az atkák elleni védekezéssel
kapcsolatban. Sajnos, a kezdő termelők egy része még
nincsen tisztában a
„láthatatlan bogár”
támadásának tüneteivel, ezért sokszor
megkésve kezdték
csak el az atkák elleni védekezést, míg
a tapasztaltabb termelők ugyan felismerték a veszélyt,
de az eddig használt
vegyszer(-ek) hatástalanságára panaszkodnak. Ebben a
cikkünkben ezért újra átves�szük az atkák kártételének
tüneteit, valamint a hatékony
védekezés alapjait.
Hogyan ismerjük fel?
A takácsatkák a száraz, me-

leg környezetet kedvelik, ennek
megfelelően felszaporodásuk is
az ilyen helyeken várható. A tavaszi időszakban ez a fűtőtestek környéke, míg a nyári időszakban a szellőztetők melletti
rész. Először itt jelennek meg a

szívogatásaik eredményeképpen a
sárgás színű, márványozott kis foltok, főleg a levélerek elágazásainál. Az állomány felszaporodásával aztán az egész levél kisárgulhat, a fonáki részén pedig már jól
láthatóvá válik a „névadó” pókhálószerű szövedék. A szövedék alatt
nyüzsgő apró, félmilliméteres kis pókszabású állatkákat általában
csak nagyítóval látjuk
meg. Ezért is kapta annak idején a pataki gazdáktól a „láthatatlan
bogár” átmeneti nevet.
Igen gyakori hiba a termelők körében, hogy összetévesztik az atkák
kártételét a túlöntözésből kialakuló tünetekkel. Az uborkánál ugyanis a túlöntözéstől a fiatal leveleken
apró, tűszúrásnyi méretű, szívogatásra emlékeztető sejtelhalások jelennek meg. Különösen látványos
ez a tünet a felső leveleken.

Nagyon szapora állatfaj. A fóliasátrakban 9-10 nemzedékük is
kifejlődhet egy év alatt. Petéiket a
levél fonáki oldalán, az erek mentén helyezik el. A lerakott tojások
száma változó, de 100-on felüli is
lehet egy-egy nőstény esetében. S

Aratás utáni teendők a
földjeinken

Szeretném minden termelő fiMilyen módszerekkel is lehetgyelmét felhívni arra, hogy az ne gazdaságosan felvenni a harcot
aratás utáni munkálatok idő- a parlagfű ellen? Talán az egyik
ben való szakszerű ellegolcsóbb módszer a
végzése most az egyik
tarlóhántás lenne. Valalegfontosabb teendő.
mikor ezt kötelező volt
Azzal kezdeném,
elvégezni, tehát mechahogy mindenki látja:
nikai módszerrel, nearatás után a földjeink
héz tárcsákkal végeztük
kizöldültek, a gyomok
el ezeket a munkálatoteljesen ellepték a talaj
kat. Én úgy gondolom,
Tel.: 2-41-74
felületét, ezek közül is
most is a legcélszerűbb
az ambrózia a legveszéelvégezni a mélyszánlyesebb. Ne felejtsük el, hogy a tást (22-25 cm).
parlagfű, mint gyomnövény, nemA másik módszer a vegyszeres
csak parazita – mivel nagy men�- gyomirtás. Igaz, ezt azoknak javasnyiségben elveszi a talajból a táp- lom, akiknek nemcsak ambrózia
anyagokat –, de ezenkívül még al- szennyezi a földjeit, hanem többlergiát is okoz, ami sokakat igen- éves gyomok is dominálnak (pl. fulcsak kellemetlenül érint. Ezért lánk, perje, mezei acat stb.). Ilyenminden országban, ahol megje- kor célszerű a vegyszeres gyomirlent ez a gyom, mindenkinek kö- tás, pl. glifoszát hatóanyagú totál
telező a pusztítása. Sajnos nálunk gyomirtókkal (Uragán, Raundap
azok a szervek, amelyek foglal- stb.). Csak ezután 2-3 hét múlva
koztak és ellenőrizték az ambró- szántsuk át a földeket!
zia terjedését és kötelezték a gazKülönösen szeretném felhívni a
dákat arra, hogy mindenki a saját termelők figyelmét arra, hogy ne vármezején, akármilyen módszerrel, juk meg, amíg az ambrózia kivirágpusztítsa el azokat, már rég nem zik, mert utána már szétszórja a polléteznek, és azért nálunk minden- lenjeit, aminek a koncentrációja a leki azt csinál, amit akar.
vegőben növekszik és allergiát okoz!

ha figyelembe vesszük, hogy a tojásból kikelve kb. 7-10 nap múlva már a következő nemzedék is
rakja lefelé a tojásokat, már érthető robbanásszerű felszaporodásuk kedvező körülmények között.
Hogyan védekezzünk?
A takácsatkák elleni vegysze-

res védekezés nem egyszerű dolog.
Annak ellenére, hogy a növényvédelmi táblázatokban kb. 15 féle
vegyszer is fel van tüntetve az atkák ellen, igazán hatásos alig maradt belőlük. A rezisztencia kialakulásának oka az atkák rendkívüli szaporaságában keresendő.
Ugyanis elegendő csupán néhány
egyed életben maradása, amely ellenálló az adott készítményre, s a
szezon végére már ez a mutáció
fogja benépesíteni az ültetvényünket. Különösen súlyos ez a probléma Ukrajnában, ahol gyakorlatilag
alig van az uborkában engedélyezett atkaölő szer.
Magyarországon az ottani kollégák szerint a nálunk még jól vizsgázó Vertimec 1,8 EC-nél is megjelent már a fent említett rezisztencia. Jelenleg még jól működnek
az alábbi speciális atkaölő szerek:
Vertimec 1,8 EC, Torqu 50 WP,
Floramite 240 SC, de több termelő is jelezte a rezisztencia kialakulását velük szemben. Jó tapasztalatok vannak a Movento nevű vegyszerrel történő kombinálásával a
fenti atkaölőkkel. A Moventónak
Az említett vegyszeres
gyomirtást is minél hamarabb
végezzük el! Nagyon célszerű
a munkálatokat elvégezni eső
után, mivel a gyomok ilyenkor
aktívan növekednek és kimondottan fogékonyak a gyomirtó hatására. A későbbi fejlődési szakaszban – például a parlagfű – átvészeli a gyomirtónak
a hatását és újraéled. De akinek
van rá lehetősége és nem égette
el a szalmát a földjein, célszerű lenne letárcsázni, és zöldtrágyának mustárt, repcét, gabonát vagy olajretket vetni. Ezzel
a módszerrel megvédjük a földjeinket a gyomok második kikelésétől és ezen kívül nagy biomasszát kapunk, amit ősszel beszántunk, ezzel pótolva a szerves anyagok hiányát. Ez a módszer a legcélszerűbb és jelentősen javítja a talaj minőségét és
humusztartalmát is.
Mint látjuk, több lehetőség
is van a gyomok elleni védekezésre. A kiskertekben ajánlom a
zöldtrágyás vetést mustármaggal, amit meg lehet vásárolni a
gazdaboltjainkban.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó,
Terra Dei Alapítvány

önmagában ugyan nincs látványos taglózó hatása, de legyengíti az atkák és tripszek populációját, kevésbé tud felszaporodni, valamint érzékenyebbé
válnak az atka és tripsz elleni
szerekre.
Sajnos a rezisztencia kialakulása egy-egy hatóanyag-

gal szemben általános probléma. A tojásölő hatású Sanmite
20 WP-nek a fenti szerekkel
történő kombinálása fokozza
azok hatékonyságát. Amen�nyiben más szívó-rágó kártevő
ellen is védekezni kell, érdemes a széles spektrumú Talstar
10 EC-t használni. Bármilyen
vegyszert alkalmazzunk is, igazán eredményes hatást csak akkor érhetünk el velük, ha nagy
lémennyiséggel permetezünk.
Ez a szokásos gombaölő szereknél használt lémennyiség
2-3-szorosa (!!!), mintegy 10-20
liter áranként (100 m2-ként).
A védekezés másik fontos
szabálya, hogy csak a kb. három
naponta megismételt, háromszor-négyszer végrehajtott kezelés adhat megfelelő védelmet.
Ennek magyarázata az, hogy a
vegyszerek egy-egy alkalommal
csak a kártevők egyes fejlődési
alakjait, de korántsem az egész
népességet pusztítják el.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Mi okozza a
szőlő leveleinek
sárgulását?
Ha az egyébként egészséges és
tápanyagokkal jól ellátott szőlőtőke levelei sárgulni, a szélükön barnulni kezdenek, majd
lehullanak, akkor a szőlősgazda vas, bór vagy magnézium hiányára gyanakodik.
Ezek a mikroelemek a legtöbb szőlőtalajban kellő men�nyiségben jelen vannak, de ahhoz, hogy a gyökerek képesek legyenek felvenni őket, a mélyebb
talajrétegek nedves állapotára
van szükség. Gyakran előáll az
a helyzet is, hogy a talajban levő
vas felvételét a talaj mész-kalciumtartalma akadályozza meg. Az
elemi vasat a növények nem képesek felvenni, ezért eredménytelenek azok a próbálkozások,
hogy a sárguló szőlőtőke köré
rozsdaport, vasreszeléket szórnak ki, vagy vasszögeket vernek
a tőkefejbe.
A hiányzó mikroelemeket
permetezéssel vagy öntözéssel
lehet a tőke szöveteibe juttatni.
Az előrehaladottan sárgult, haldokló levelek már nem képesek
a vasat felvenni, ezért permetezéssel csak a kezdődő sárgulás
gyógyítható meg biztonságosan. A sárgulás gyógykezelésére alkalmas a vasgálicoldat, de
ezt a tőke nehezen és vontatottan veszi fel. Gyors javulást észlelhet a szőlősgazda, ha a sárguló tőkéket Sequestren nevű vagy
egyéb vaskelát tartalmú műtrágyával kezeli.

Hogyan
védekezhetek a
pajzstetvek ellen?

Kerti növények sokasága szenved a pajzstetvek károsítása
következtében.
A gyümölcstermő cserjék, a
díszbokrok és fák igen gyakran
fertőződnek a pajzstetvek által.
Jelenlétükről gyakran mézharmatképződés, a levelek ragacsossága és fényessége árulkodik.
Sokféle pajzstetűt ismerünk:

az almafákon a kaliforniai a legveszedelmesebb, de vannak vessző
alakú, 1-2 mm átmérőjű, nagy testű és gyapjas pajzstetvek is. Közös jellemzőjük, hogy a tetvek puha testét kemény kitinpáncél védi
az ellenségektől.
A vegyi védekezés alapja a tél végi lemosó permetezés Agrol
Plusz, Vektafid S, bárium-poliszulfid stb. lemosó permetszerek valamelyikével. Lárvarajzás idején, nyáron is kell védekezni ellenük
Decis vagy Karate permetezéssel.

A gondos kertész jutalma a szüret.
De mikor szüreteljünk?

Az érésnek három, jól megkülönböztethető fázisa van: a betakarítási, a fogyasztási és a biológiai érettség.
A búzát például régen, amikor kézi kaszával arattak és kévében
érlelték a kalászokat, az ún. viaszérettség állapotában vágták le, majd
később a kévéket behordták a szérűre, asztagba rakták és – amikor
sorra kerültek – kicsépelték az akkor már biológiai érettség állapotában levő szemeket.
A kertből a zöldborsót és a zöldbabot a fogyasztási érettség idején szedjük le; ha megvárjuk a biológiai érettséget, akkor kemény
állományú, de vetésre, továbbszaporításra alkalmas magot nyerünk.
A fogyasztási érettség idején szedjük a paprikát, paradicsomot, az
uborkát, de néhány napos utóérlelésre szorul a vöröshagyma és a
fokhagyma. A sárgarépát és az egyéb gyökérzöldségeket, a káposzta- és a salátaféléket a fogyasztási érettség idején takarítjuk be, de
a biológiai érettségüket csak akkor érik el, ha virágszárat fejlesztenek és magot érlelnek.
A gyümölcsök között megkülönböztetünk utóérő és nem utóérő
gyümölcsöket: a téli alma, a téli körte, a birs, a naspolya utóérő gyümölcsök, amelyeket a betakarítási érettség idején szedünk le a fákról,
de csak hosszabb (többnyire két-három hónapos) tárolás után érik el
a fogyasztási érettségüket.
A kajszi – és az őszibarackot is betakarítási érettségi állapotukban szüreteljük, mert utóérők lévén a szállítást és a néhány napos tárolást csak így viselik el, illetve a fáról leszedve is tovább érnek. Ezzel szemben a szőlőfürtök a leszedésük után nem érnek tovább, a félig érett bogyók később is savanyúak maradnak.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Ittas sofőr gázolt halálra egy 23 éves csapi fiút
Számos hírportál beszámolt a balesetről, melynek során egy Infiniti típusú
jármű ittas sofőrje elgázolt egy 23 éves
csapi fiatalembert, akit súlyos állapotban szállítottak kórházba.
Az eset július 17-én történt a délutáni
órákban, a munkácsi járási Mezőterebesen

(Sztrabicsove). A 36 éves helyi férfi a Fő
úton ütötte el az áldozatot.
Július 20-án a munkácsi kórház orvosai koponyatrepanációt hajtottak végre
a páciensen, azonban a fiatalember nem
tért magához az altatásból, életét vesztette, számol be a mukachevo.net hírportál.

Tűz pusztított Ráton

Az ungvári járási Rát település lakói
hívták hétfőn reggel a tűzoltókat. Amíg
a gazdaság tulajdonosa Ungváron tartózkodott, tűz keletkezett a területen,
írja a 0312.ua.
A szomszédok figyeltek fel a lángokra, amely elhatalmasodott a lakóház kétszintes melléképületében és a garázsban.
Az emberek azonnal siettek oltani a tü-

zet, de már késő volt. Ungvárról, Csapról
és Kisgejőcről érkező tűzoltók próbálták
megfékezni a lángokat. Több mint egy
órába telt a tűz eloltása.
Sikerült megmenteniük a pusztulástól
a lakóházat és az udvaron lévő két teherautót. A tűz megsemmisítette a 200 négyzetméteres melléképület és garázs tetejét és
födémét, valamint a benne tárolt tárgyakat.
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Szilágyi Áron szerezte az első
magyar aranyérmet

Keddi lapzártánkig egy aranyérem mellett egy ezüst a magyarok mérlege a Tokióban zajló 32. nyári olimpiai játékokon, míg Ukrajna két bronzéremmel
büszkélkedhet az éremtáblázaton.
206 nemzet 11 ezer képviselője 33
sportág 339 versenyszámban méri ös�sze erejét az augusztus 8-ig tartó seregszemlén.
A magyarok számára rögtön jól indult
az olimpia, hiszen kardvívásban Szilágyi
Áron harmadik olimpián sem talált legyő-

mító Franciaországot, de 30-29-re alulmaradtak.
A folytatásban remek kezdés (4-1)
után szinte végig alárendelt szerepben voltunk Brazília ellen, így nem maradhatott
el a 33-27-es vereség.
A pólósaink sem ízlelhették meg még
a győzelem ízét, hiszen Varga Dénesék,
kezdésként 10-9-re alulmaradtak Görögországgal szemben, a női válogatott pedig
az Orosz Csapat néven induló ellenféllel
szemben 10-10-es döntetlennel rajtolt.

zőre, így immáron háromszoros olimpiai
bajnoknak vallhatja magát.
Egy nappal később kis híján meglett a
második magyar aranyérem is, hiszen Siklósi Gergely férfi párbajtőrben egészen a
döntőig menetelt, ahol azonban alulmaradt francia ellenfelénél.
Sajnos, csapatsportágakban eddig nem
megy a magyaroknak, és itt elsősorban a
női kézilabda-válogatottra illik a megállapítás. Az Elek Gábor által irányított kézis
lányok első mérkőzésükön nagy csatára
késztették a torna egyik esélyesének szá-

Nagy reményeket fűztünk az úszóink
szerepléséhez is, de keddig eddig érem
nélkül szerepelnek. Az egyik legnagyobb
esélyesként emlegetett Hoszú Katinka fő
számában, 400 méteres vegyes úszásban a
csalódást jelentő 5. helyen ért célba. Várjuk a jobb folytatást!
Ami Ukrajnát illeti, eddig két bronzérmet szereztek a sárga-kék színekben
versenyzők. A párabajtőröző Igor Reizlin
mellett a 48 kilogrammos súlycsoportban
cselgáncsozó Darija Bilogyid állhatott fel
a dobogó harmadik fokára.

Ittas kiskorú okozott balesetet Ungváron
Az ungvári járőrrendőrséghez a Tlehasz
utcában történt balesetről érkezett bejelentés.
Miután megérkeztek a helyszínre, a
rendőrök meglátogatták a telefonálót.
A férfi elmondta, hogy a lakása ablakából látta, amint egy Peugeot márkájú autóval valaki hátramenetben nekiütközött a gépkocsijának, majd elhajtott. A bejelentő megjegyezte a rendszámot, amelyet a járőrök ismertettek
az ügyeletben lévő többi járőrcsapattal. Alig egy órán belül a Cseljuskiniek

utcában a rendőrök észrevettek egy autót, amely hasonlított a leírásban szereplő járműre.
A járőrök a sofőrrel beszélgetve kábítószerezés jeleit vélték felfedezni a viselkedésében. A sofőr megtagadta a vizsgálatot. A rendőrök jegyzőkönyvezték az
esetet: ittas vezetés, baleset okozása, a
baleset helyszínének elhagyása, jogosítvány nélküli járművezetés, járművezetés
olyan személy által, aki még nem jogosult járművezetői engedélyre, számol be
a prozahid.com.

Négy indiai állampolgárt tartóztattak le
Haranglábnál

Illegális bevándorlókat tartóztattak
le a határőrök a július 23-ra virradóan Harangláb közelében, adja hírül a
mukachevo.net.
A munkácsi határőrség sajtószolgálata által megosztott cikk szerint a férfi-

ak indiai állampolgároknak vallották magukat, s az Európai Unió területére akartak eljutni.
Mindannyiukra adminisztratív protokollt állítottak ki, a migránsok további sorsáról a bíróság dönt majd.

Illegális bevándorlókat tartóztattak le
Kárpátalján

Négy illegális bevándorlót tartóztattak le Kárpátalján az Ungvári
járás területén. A járőrök megállítottak egy VAZ–2170-es járművet
Bercsényifalván, melynek volánjánál
egy 38 éves nagybereznai férfi ült.
A szalonban rajta kívül még négy
utas tartózkodott, akiknél nem volt

személyazonosságot igazoló okmány. Mindannyian indiai állampolgárnak vallották magukat, s az Európai Unió területére szerettek volna átjutni.
A migránsokat és szállítójukat előállították, az ügyben eljárás indult, adja hírül
a goloskarpat.info.

Olvadtak az elektromos vezetékek

Az ilosvai járási Rókamezőn (Liszicsevo)
kigyulladt egy lakóépület július 21-én. A
tűzről 9 óra 34 perckor érkezett a bejelentés a tűzoltókhoz.
A bérlő néhány nappal azelőtt költözött ki, így a tűz idején senki sem volt
az épületben. Egy szomszéd vette észre
a füstöt a ház tetőterében, közelebb menve pedig látta, hogy olvadnak az elektromos vezetékek. A nő azonnal hívta a
101-es telefonszámot. A helyszínre érve

az ilosvai és a dolhai állami tűzoltóegység munkatársainak a padláson tapasztalható erős füst miatt a légző- és a látószervek védelmét szolgáló eszközökben kellett dolgozniuk. 10 óra 15 percre
megfékezték, 10 óra 20-kor pedig végül
eloltották a tüzet.
A tűz 20 négyzetméteres területen
megsemmisítette a födémet, valamint a
háztartási tárgyakat. Szakemberek vizsgálják a tűz okát, írja a pmg.ua.

39 éves kárpátaljai férfi halt meg egy
balesetben Herszon megyében
Bejelentés érkezett a rendőrséghez, miszerint Herszon megyében, Kahovka és
Malokahovka között egy jármű elgázolt
két gyalogost.
A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy a járművezető a történtek
után elmenekült a helyszínről. Az úttesten
két holttestre bukkantak: egy 36 éves ki-

jevi és egy 39 éves kárpátaljai lakoséra.
Később kiderült, hogy a balesetet egy
35 éves odesszai férfi okozta. A férfi nem
volt hajlandó magyarázatot adni a történtekkel kapcsolatban.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a
nyomozás tart, számol be a mukachevo.
net.

Holtan találtak meg Ilosván egy hajléktalan
férfit

A holttestet az Ilosvai Járási Kórház
lépcsőjén találták meg az intézmény
dolgozói.
A nyomozócsoport munkatársai a
helyszínen dolgoztak. Az előzetes információk szerint az elhunyt testén nem találtak erőszakos halálra utaló nyomokat. A

férfi holttestét a kórház hullaházába szállították boncolás céljából.
A halottról kiderült, hogy egy
nagyszőlősi járási hajléktalan Királyházáról (Korolevo). A helyiek gyakran látták kéregetni Ilosván és a környező falvakban, írja a goloskarpat.info.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Néhány sorban

A Minaj FC Dinamo Kijev elleni idegenbeli meccsét augusztus 11-re halasztották,
így aztán nem volt teljes az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2021–2022-es
idényének első fordulója.
Az immáron 16 csapat részvételével zajló pontvadászat újoncai közül a
Veresz Rivne a Kolosz Kovalivka ellen
játszott gól nélküli döntetlent, a Metaliszt
Harkiv legyőzte a Ruh Lviv gárdáját,
míg a Csornomorec Odessza a Gyeszna
Csernyihiv vendégeként szenvedett vereséget.
A Sahtar Donyeck, ha nehezen is,
de egy góllal felülkerekedett az Inhulec
Petrove ellen, míg a minajiak második fordulóbeli ellenfele, az FK Olekszandrija a
Zorja vendégeként tudott nyerni.
Eredmények: FK Lviv – FK Mariupol
1-1, Veresz Rivne – Kolosz Kovalivka 0-0,
Sahtar Donyeck – Inhulec Petrove 2-1,
Metaliszt Harkiv – Ruh Lviv 2-1, Gyeszna
Csernyihiv – Csornomorec Odessza 3-0,
Zorja Luhanszk – FK Olekszandrija 0-1.
A Vorszkla Poltava – Dnyipro találkozót lapzártánk után rendezik, míg a Minaj
FC kijevi fellépésére augusztus 11-én kerül sor.
***
Az országos másodosztályú labdarúgóbajnokságban súlyos vereséggel kezdte
az idényt az újonc Ungvári FC. Mihajlo
Ivanicja csapata szomszédvári találkozón
a Prikarpattya Ivano-Frankivszk gárdáját
látta vendégül.
Roman Barcsuk már szűk fél órával
a kezdést követően megadta az alaphangot, hiszen az ő két találatával a 29 percben már két góllal mentek a vendégek.
A 32. percben Sztefan Fedak öngóljával már hárommal ment a Prikarpattya, a
szünetig pedig Rugyuk és Cucjura révén

újabb két gól szerzett a vendégegyüttes.
A második játékrészben egyetlen gól
született: Rugyuk tudott duplázni, kialakítván ezzel a 6-0 arányú vendégsikert jelentő végeredményt.
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón
Mihajlo Ivanicja, az ungváriak hazai mestere magára vállalta a felellőséget a súlyos
vereségért, és a folytatásra azt ígérte, hogy
megpróbálják összeszedni maguk.
A július 31-én sorra kerülő 2. fordulóban az Ungvári FC a másodosztályban
ugyancsak újoncnak számító Metaliszt
Harkiv vendégeként lép pályára.
***
A harmadosztályú bajnokság A-csoportjában most bemutatkozó Munkács FC hazai pályán látta vendégül a Csernyihiv gárdáját és Makszim Hirnijnek a 20. percben szerzett találatával 1-0-ra legyőzte ellenfelét.
A Vitalij Sumszkij által irányított munkácsiak a hétvégén sorra kerülő 2. fordulóban a Bukovina Csernyivci vendégeként lép pályára.
***
A labdarúgó Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében szereplő Ferencváros jó
esélyekkel várhatja a ma este sorra kerülő visszavágót, mivel az első mérkőzésen 2-0-ra nyert a litván Zalgiris Kaunas
ellen. A Fradi még büntetőt is hibázott a
végén, de az előny így is elég lehet a továbbjutáshoz.
Az Európa Konferencialigában a Puskás Akadémia 3-0-ra kikapott lett ellenfelének otthonában, így csekély esélye maradt a továbblépésre.
Nehéz visszavágó vár majd az ugyanitt szereplő Újpestre is, hiszen A LILÁK
egyetlen gólos előnnyel (2-1) utazhatnak
a csütörtöki Vaduz elleni visszavágóra
Liechtensteinbe.

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

Ingatlan
Lakás eladó
Beregszászban háromszobás lakás eladó a Muzsalyi
út 111. szám alatt (1. emelet, felújítás nélkül). Ár megegyezés szerint. Mob.: 0665351683.
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel vagy cserélhető egyszobás lakásra. Mob.: +380660214460.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 18 000 f.e.
Mob.: 066-2910418,
068-2126127.
Eladó egy 3 szobás harmadik emeleti lakás Beregszászban a Lónyai utcában. Új típusú fa nyílászárók, balkon, lodzsa.
Önálló fűtés, internet.
Mob.: 098-7050320.
Beregszászban (Csigaszug)
eladó 4 szobás lakás (127 m2)
kertrésszel, garázzsal. Új fűtési rendszer, ablakok, lakásszigetelés. Alacsony rezsiköltség. Irányár: 47000 f.e.
Mob.: +38095-5583857.

Ház eladó
Beregszászban eladó egy
68 m2-es, összkomfortos, 3
szobás, hőszigetelt fém-műanyag nyílászárókkal felújított családi ház. A fűtés gázkazános cirkó megoldású, a
meleg víz ellátást gázbojler
biztosítja. Ár megegyezés
szerint. Mob.: 050-6949178.
Macsolán a Fő út 39. sz. alatt
eladó egy 151,6 négyzetméteres négyszobás, összkomfortos családi ház (gáz-kazános cirkó), kiépített gazdasági udvar, a telek művelhető
területekkel együtt 0,6 ha. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
+38099-7742781.
Eladó Beregszászban egy
összkomfortos családi ház
a "Csizaj" borgyár mellett
a Szilvás úton. Mob.: 0990212849, 098-2945705.
Beregszászban a BúcsúProjektna u. 21. szám alatt
eladó egy kétszintes családi ház: víz, gáz, kút, melléképületek, nagy kert, privatizált föld. 4 szoba, 2 konyha, fürdőszoba, garázs. Csere is érdekel 3 szobás felújított lakásra, vagy 1+2 szobás
lakásokra. Tel.: +380500596146.
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorostól, víz, gáz,

háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.

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

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

Szolgáltatás
Tetőfedést, csatornázást
vállalok anyaggal vagy
anélkül, valamint metálcserép, kerítéslemez,
stablon lemezek méretre vágva (drágább és olcsóbb anyagból). Mob.:
066-0820366.
Utcáról, kertből, udvarból
veszélyes fa kivágását és sövény nyírását vállalok Beregszászban és környékén,
több év tapasztalattal, garanciát is vállalok. Még vállalok betonozást, hegesztést
és építkezést. Mob.: +380501948976.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Villanyszerelői munkák:
földelés, csillárok, konnektorok és kábelek cseréi. Mob.:
+38095-3260426.
Teljeskörű lakásfelújítást
vállalok Beregszászban és a
környékén. Mob.: +380500162988.

Munka
Konyhai kisegítőt és mosogatót keresünk az Újlak határában lévő Kiserdő kávézónkba, heti 3-4 napos munkaidővel. Tel: 095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok
kézbesítésére Péterfalván,
Bökényben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott
lap után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint
(1.5 hrivnya/db). Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász,
Kossuth tér 2. Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott
lap után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth
tér 2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Munkát keresek Beregszászban 8 és 17 óra között.
Mob.: 066-5302098.
Sürgősen munkát keresek Beregszász környékén.
Mob.: +38095-1492868.
A Farm Tojás Kft. keres tojásválogató és csomagoló munkatársakat
kétműszakos munkarendben, Győrhöz közeli üzemébe. Szolgálati lakást biztosítunk. Jó
kereset és hosszú távú
munkalehetőség. Más
munka is szóba jöhet, lehetőségek vannak. Jelentkezni Bilanics Krisztinánál lehet: Telefon:
+3630-2175342. E-mail:
kbilanics@farmtojas.hu.
Kecskeméti áruszállító
cég keres sofőröket EUban történő munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal, B kategóriás
jogosítvánnyal furgonra. Bérezés: km-, üzemanyag-megtakarítás,
hétvégi pénz. Akár nettó
270.000 Ft/hó. Jelentkezni a +3670/4181428-es
telefonszámon, illetve a
bito@bitointertrans.hu
e-mail címen lehet. Bitó
Intertrans Kft.
Ács, szerkezetépítő szakembereket keresünk vasbeton elemek gyártásához Németországba azonnali kezdéssel. Hivatalos bejelentés,
versenyképes fizetés, hazautazás, szállás biztosított.
Mob.: +38066-5605813.

Visegrádi szálloda keres
minőségi ingyenes szállással egy párt. A férfit
lehetőleg jogosítvánnyal
karbantartó-udvaros,
a hölgyet konyhai kisegítő munkára. E-mail:
allas@hotelvisegrad.hu.
Mob.: +3620-2190303.
Nyiss az EU felé! Dolgozz Magyarországon
betanított gépkezelőként! Minden papírmunkát, a munkahelyre történő utaztatást
és az engedélyek ügyintézését is díjmentesen intézzük! Ingyenes
szálláslehetőség! Extra bónuszok! Hosszú
távú, biztos munkahely!
Bővebb információért
hívd Enikőt! +380957554053 (Viber), e-mail:
welcome@robotica.hu.
Beszéled az ukrán és
magyar nyelvet? Nyiss
az EU felé! Elektronikai
eszközök összeszerelésén
túl a Te feladatod lesz
még, hogy ukrán nyelven
add át a magyar munkautasításokat. Minden papírmunkát és az
engedélyek ügyintézését is díjmentesen intézzük! Bővebb információért hívd Enikőt! +380957554053 (Viber), e-mail:
welcome@robotica.hu.
Kárpátaljai munkalehetőség! Ukrajnából
végezhető adminisztratív munka! Kimagasló bérezés! Mob.:
+3670-9449690. E-mail:
toborzas@livita.hu.

Otthon
Építkezés, felújítás
Vadonatúj WC kagyló és
mosdó kerámia állvánnyal
komplettben eladó. Mob.:
+38095-3260426.
Fürdőszobai mosdó eladó.
Mob.: 066-0407880.

Konyhafelszerelés
Eladó fazekak. Mob.: 0660407880.

Barkács, szerszám

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

Lakásdekoráció
Eladó szőnyeg. Mob.: 0660407880.

Háztáji
Mezőgazdasági eszköz
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu és káposztáshordó, 100 literes, valamint szőlődaráló és szőlőprés. Mob.:
066-8243778.
Eladó kitűnő állapotban lévő
8 köldökös eke K-700-as
traktorhoz, Quivogne-6 méteres nehéz tárcsa, kétsoros, jó állapotban lévő rögtörő henger 3,7 m széles.
Ár megegyezés szerint. Tel:
050-9667397, 096-7003545.
Eladó 1995-es évjáratú
claas dominator 85-ös, jó
állapotban lévő 4,5 méteres gabonaasztallal és ötsoros kukoricaasztallal. Bizon
kombájnhoz gabonaasztal
befogadókamrával együtt
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 050-9667397, 0967003545.
Eladó DON-1500A kombájn 6 méteres gabonaasztal,
6 soros Oros kukorica adapter szárzúzóval, napraforgó
lifterekkel. Azonnal munkára fogható. Ár megegyezés
szerint. Tel: 050-9667397,
096-7003545.

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

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

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

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

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

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

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

Szépségápolás

13 házi szépségápolási
termék

Mindent, ami a szépségedhez szükséges megtalálod otthon, csak tudni kell elkészíteni.
1. Természetes
bőrradír
A tengeri só eltávolítja
a száraz, pehelyszerű, elhalt bőrt. Vizezd be az arcod (vagy tested bármely
területét), helyezz két
evőkanál tengeri sót egy
mosdókesztyűre, majd finoman masszírozd vele
bőröd. Fókuszálj a T-zónára és az orcákra, de kerüld el a szem környékét.
Egy-két perc múlva
öblítsd le hideg vízzel,
hogy a pórusok összehúzódjanak. A bőrradírozást
ismételd rendszeresen,
hetente egyszer, másképp
az arckrémek nem szívódnak fel.
2. Gyümölcsös
szájfény
– 2 evőkanál szilárd
zsiradék
– 1 evőkanál gyümölcs ízű italpor
– 35 mm-es filmtekercses doboz (vagy egyéb légmentesen zárható dobozka)
Egy mikrózható tálkában keverd össze a zsiradékot és az italport,
majd melegítsd fél percig,
amíg a keverék folyékon�nyá válik. Öntsd bele egy
filmtekercses dobozkába,
vagy egyéb légmentesen
záródó tárolóba, majd fél
órára tedd a hűtőbe, hogy
megszilárduljon.
3. Fekete karikák a
szemek alatt
A fekete karikák enyhítéséhez reszelj le egy
darab nyers krumplit a

– 1 evőkanál papaya pép
A hozzávalókat keverd
össze, 20 percig hagyd hatni arcodon, majd öblítsd le
és gyönyörködj ragyogó arcbőrödben!
8. Mézes arcpakolás
A legjobb arcpakolások
mézzel készülnek. Egy törölközőt márts meleg vízbe,
majd helyezd arcodra, hogy
pórusaid kitáguljanak.
Ezután, kend be bőröd
mézzel és hagyd hatni 15-30
percig. Öblítsd le meleg vízzel, majd hideggel, így a pórusok bezáródnak. Használd
hetente egyszer.
9. Narancsos-joghurtos
arcpakolás
1 evőkanál natúr joghurtot keverj össze egy negyed
narancs levével. Ujjaiddal
vidd fel arcodra. Hűsítő és
relaxáló érzésben lesz részed. 5 perc után lemoshatod.
Amikor nyúzottnak, színtelennek érzed arcbőrödet, ez
a legideálisabb arcpakolás.
A joghurt tisztítja és táplálja
bőröd, míg a narancs tele van
C-vitaminnal és alfa-hidroxi
savakkal.
10. Gyönyörű lábfej
Mindenki szeretne sima
bőrt és gyönyörű lábfejet,
ezért született ez a „recept”.
– Készíts magadnak lábfürdőt 1 pohárnyi citromléből, 2 evőkanál olíva olajból, ¼ csésze tejből és vízből
(a víz mennyisége nem számít). Az illat kedvéért használhatsz fahéjat is.
Ha nem szereted a fahéjat, válassz más fűszert, parfümöt, esetleg rózsaszirmokat. A lábfürdetés után leöblítheted lábad. Néhány heti
kezelés után, bőröd selymesen sima lesz.
11. Fehér körmök
– Körmeidet fehérítheted
egy egyszerű fehérítő hatású fogkrémmel. Dörzsöld be
vele körmeidet, ugyanolyan
hatással lesz akár a fogak-

ra: eltávolítja a foltokat és
csillogó körmöket varázsol.
– Áztasd körmeidet citromleves vízbe. A citromnak asztringens hatása van
és megszabadítja körmeidet a foltoktól.
12. Szauna a bőrnek
A legjobban akkor tisztíthatod meg bőröd, ha meleg gőzzel ajándékozod
meg. Egy tálad tölts meg
már majdnem forrásban
lévő vízzel és adj hozzá 4
csepp, bőrtípusodnak megfelelő illóolajat.
– Normál bőr: mandarin és levendula.
– Zsíros bőr: citrom és
eukaliptusz.
– Száraz bőr: rózsa és
kamilla.
Fejedre tegyél egy törölközőt, majd tartsd a tál fölé,
legalább 30 centis távolságban, körülbelül 2 percig. Így
a pórusok kinyílnak, bőröd
pedig felkészül az arcpakolásra. Ha érzékeny a bőröd,
terhes vagy, esetleg asztmában szenvedsz, ne használj
gőzfürdőt.
13. Ránctalanítás
A legdrágább ránc
talanító krémek alapja nem
más, mint a szőlő. Nem
kell többé a méregdrága
kencékre költened, inkább
vágj ketté egy szőlőszemet
és finoman dörzsöld át vele
arcod. Ne feledkezz meg
a szarkalábakról és a szájkörnyéki vonalakról se. 20
perc után mosd le langyos
vízzel és a törölközővel finoman nyomkodd szárazra bőröd.
Ismételd minden nap,
és a ráncokat egyre nehezebb lesz meglátni. Ne feledd, hogy naponta legalább 8 pohár vizet kellene meginnod. Fogyassz
sok A-vitaminban gazdag
zöldséget: répát, zellert és
spenótot. És ha lehet, aludj
8 órát minden éjjel.

de ha ez nem is megy, akkor
is figyeljünk fokozottan oda a
folyadékbevitelre, mivel a dohányzás mellett többet kell innunk, hogy ugyanazt a hidratált hatást érjük el, mint nemdohányzó társaink.

lyamán rájuk tapadt szennyeződéseket is.
Ráadásul sokszor a smink
megakadályozza a pórusok
tisztulását, mivel eltömíti azokat. Ha minden este alaposan
lemossuk a sminket, akkor éjszakára lehetőséget adunk bőrünknek, hogy felfrissüljön és
így tovább fiatal maradjon.
4. Napsütés
Nem véletlen, hogy már
több száz évvel ezelőtt is inkább napernyőt hordtak a
nők, ha tehették. A napsuga-

Emellett fokozottan figyeljünk arra, hogy esténként megtisztítsuk az arcunkat, ugyanis a füst is hagy
nyomot rajta, és kívülről is
szárítja, öregíti arcbőrünket.
3. Smink
Minden este távolítsuk
el a sminket az arcunkról és
a dekoltázsunkról is. Ellenkező esetben a felvitt anyagok beivódnak a bőrünkbe,
és magukkal viszik a nap fo-

rak szárítják és öregítik a bőrt.
Csak az elmúlt néhány évtizedben lett divat a barna bőr,
korábban a porcelán-fehér
bőr volt az elegáns, amit nem
ért a nap fénye közvetlenül.
Ha mégis napozunk, akkor kenjük be magunkat magas faktorszámú krémekkel,
hogy megvédjük bőrünket a
káros sugaraktól. Ha mégis inkább barnulni szeretnénk, akkor pedig válasszuk a délelőt-

ti vagy késő délutáni napsütést, vagy téli időben a rövid
ideig tartó szoláriumot.
Védjük arcunkat ezek
ellen is, hiszen a túlzott szolárium szintén dehidratálttá
teszi a bőr, így hozzájárul az
idő előtti ráncosodáshoz is.
5. Alvás
Ha oldalt alszunk, akkor mellkasunk bőre ös�szenyomódik, és ez az évek
folyamán oda vezethet,
hogy dekoltázsunk bőre
nagyon rácos lesz.
Próbáljunk meg inkább
a hasunkon vagy a hátunkon aludni, hogy bőrünk
ne gyűrődjön egész éjszaka. Dekoltázsunk bőrét fiatalíthatjuk masszázsokkal,
illetve bőrradírozással is.
6. Nevetés
Bizony a nevetés sem
múlik el nyomtalanul az arcunkon. Annyi arcizmunk
mozog közben intenzíven,
hogy nem csoda, hogy an�nyi nevető ránc is keletkezik közben. Igaz ugyan,
hogy nem szeretünk ráncosak lenni, de valószínűleg
jobb döntés nevetni, mint
a ráncok miatti félelemből lemondani a jókedvről.
Szóval ha nevető rácokat fedezünk fel arcunkon,
akkor inkább örüljünk annak, hogy ránk igaz a mondás, hogy az van az arcunkra írva, amit a legtöbbször
csináltunk életünkben.

sajtreszelőn, majd vidd fel a
szemkörnyékre.
Hagyd hatni körülbelül
15-20 percig, majd töröld le.
4. Arcpakolás száraz
bőrre
– 1 evőkanál olíva olajat
keverj össze 2 evőkanál tejszínnel, hagyd hatni 10 percig, majd mosd le meleg
vízzel.
– 1 evőkanál mézet keverj össze 15 csepp narancslével és 1 evőkanál agyaggal/
iszappal, majd adj hozzá 1
evőkanál rózsavizet. Alaposan keverd össze, majd mosd
le 10 perc után.
5. Arcpakolás zsíros
bőrre
– 1 evőkanál mézet és egy
tojásfehérjét keverj jól össze,
majd vastagon kend arcodra
és nyakadra. Hagyd hatni 10
percig, majd mosd le.
– Keverj össze 2 evőkanál papaya pépet 10 csepp citromlével. Hagyd hatni 20 percig, majd öblítsd le alaposan.
– Bármilyen gyümölcs
levét használhatod arcpakolásként: narancs, lime, görögdinnye vagy papaya. Az
ilyen pakolások ellazítanak,
megtisztítják a bőrt, bezárják pórusokat és stimulálják
a vérkeringést.
6. Répás arcpakolás
– Szükséged lesz 2-3 nagyobb répára és 4 ½ evőkanál mézre.
– Főzd meg a répákat,
pépesítsd őket, majd keverd
hozzá a mézet. Finoman vidd
fel bőrödre, hagyd hatni,
majd öblítsd le hideg vízzel.
7. Arcpakolás a
ragyogó bőrért
– 1 evőkanál agyag
– 1 evőkanál méz

Mitől ráncosodunk?

Azt mondják, hogy egy bizonyos kor után már az egész
életünk az arcunkra van írva, hiszen a ráncok azt mutatják meg, amit a legtöbbet csináltunk életünkben. Ismerd meg a ráncosodást elősegítő tényezőket!
1. Hideg idő
Ha hideg van, akkor
bőrünk nem tud megújulni, és sajnos nehezebben
veszi fel a bevitt tápanyagokat is. Főleg arcunk és
kezünk bőrére igaz, hogy
ha túl sokat van szabadon
a hidegben és nem kapja
meg a kellő ápolást, akkor elvékonyodik a bőr és
elveszíti rugalmasságát.
Ennek következtében
pedig könnyebben lesz
ráncos és petyhüdt, ami
sajnos visszafordíthatatlan
folyamat. Télen a hidegben
ha hazamentünk, tisztítás
után kenjük be arcunkat és
kezünket külön télre ajánlott arc- illetve kézkrémmel, hogy megelőzzük a
ráncosodást. A téli krémek
zsírosabbak, mint a hagyományosak, így feltöltik arcunk és kezünk bőrét.
2. Dohányzás
Közismert tény, hogy
a dohányzás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy bőrünk
idő előtt veszítse el rugalmasságát. Az elsődleges tanács természetesen az lenne, hogy szokjunk le róla,
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Házi praktikák a
ragyogó hajért

A hajad talán a legfontosabb része a megjelenésednek. Mindannyian szeretnénk selymes,
csillogó hajat, de sokan
nem tudják, hogyan érjék ezt el.
A különböző hajtextúráknak más és más ös�szetevőkre van szüksége, hogy fényessé váljanak. Az egészséges, csillogó haj növeli a nő vonzerejét.

Vékonyszálú haj
A vékonyszálú hajra a
legideálisabb választás a
búza fehérjékből és polimerekből készült samponok. Ezek az összetevők
vastagítják a hajszálakat.
Használj dúsító spréket,
ezek ragyogóvá és rugalmassá teszik a hajat, anélkül, hogy ragacsos hatásúvá válna.
Normál haj
Az ilyen típusú hajra
a legideálisabb selyem
aminosavakat tartalma-

zó samponokat használni, amelyek lágyítják és
javítják a haj szerkezetét. A lecitin visszaállítja a haj szerkezetét,
ezért ha károsodott a hajad, válassz ilyen tartalmú sampont. Hogy még
ragyogóbb legyen, használj géleket és krémeket.
Először kend a terméket
a tenyerendre, dörzsöld
szét és finoman masszírozd a hajadba.
Vastag és durva
hajszálak
Ebben az esetben használj pomádét, ez nemcsak
fényessé de hidratálttá is
teszi a hajat.
Otthon alkalmazható tippek a csillogó hajért:
– Használj hővédő
samponokat, így kevésbé
lesznek kitéve a hajszálak
a száraz forró levegőnek.
– Legalább hetente
egyszer használj kondicionálót
– Ne használj túl sok
hajformázó terméket, mivel ezek fénytelenné teszik
a hajszálakat
– Használj epermaszkot: törj össze nyolc
eperszemet és keverd
össze egy evőkanál mézzel. Masszírozd bele a
hajba, majd takard le zuhanyzósapkával és csavarj rá egy törölközőt.
Hagyd hatni 10 percig,
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majd mosd le alaposan.
A hajad gazdaggá és fényessé válik.
– Növeld a haj fényességét a száraz hajra fújt hideg levegővel, mert ez lezárja a kutikulákat. Ha a
hajszálak szerkezete rongyos, akkor a haj sem fog
ragyogni.
– Szőke hajra használj néhánny evőkanál citromlevet egy liter vízzel
higítva – öblítsd le vele.
Ez fényesíti a hajat.
– A barna és vörös haj
fényesítéséhez adjunk néhány kanál almaecetet az
öblítővízhez.
– Egy teáskanál mézet keverjünk össze 4
bögre meleg vízzel és öblítsük át vele a hajat. Ne
mossuk le, hagyjuk megszáradni.
– Azonnali ragyogás
érhető el a következő pakolással: keverj össze két
tojást és tejet, majd mas�szírozd alaposan a hajba.
öt perc után öblítsd le.
– Adj vodkát a sam-

ponhoz és a hajad ragyogni fog! Csak alkalmanként
használd ezt a megoldást.
– Mindenkinek élénkebb, ragyogóbb hajszíne lesz, ha természetes
kerti növényeket használ. A barnák használjanak egy marék friss rozmaringot, a szőkék kamillát, a vörösek felvágott sárgarépát, a sötétvörös hajúak pedig felvágott cukorrépát. Forralj
fel egy liter vizet, majd
dobd bele a növényt és
főzd 10 percig. Ez után
a leszűrt vízzel öblítsd
le alaposan a hajat. Végül öblítsd le a hajat hideg vízzel is. Tedd ezt a
hajaddal havonta egyszer és olyan csillogóvá
válik a hajad, mint a modelleké.
– A szürkülő, őszülő
hajnak is lehet ragyogást
adni, de először is el kell
tüntetni a sárga árnyalatokat. Vásárolj hamvasító sampont, majd használd a fent leírt mézes
öblítést.
Ne feledd, ha fénytelen a hajad, félig elveszted az arcod szépségét. Az
egészséges, fényes, kön�nyen kezelhető haj vis�szaveri a fényt és szépen
simul az archoz, ez pedig
minden nő számára álom,
amelyet nem is olyan nehéz elérni.
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A Beregszászi Bethlen Gábor
Líceum pótfelvételt hirdet

a 2021/22-es tanév első osztályába, illetve a II–VII.
osztályaiba jelentkezni kívánó tanulók számára.
A jelentkezők BEIRATKOZÁS útján válhatnak a líceum diákjaivá.
A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
A www.bermagim.org weboldalon, valamint a líceum Facebook-oldalán található felvételi kérelmet a
bermagim@gmail.com e-mail-címre várjuk, vagy kinyomtatott és kézzel kitöltött formában eljuttathatják
a líceumba (Beregszász, Szőlőhegy u. 25.), munkanapokon reggel 8.00 és délután 16.00 óra között (közép-európai i. sz.).
További információ kérhető a következő telefonszámokon: +380965608131, +380509971878
Válassz minket, ha vonzanak a kihívások, szereted a
versenyszellemet, érték számodra a tudás, a becsület, az
összetartozás!
A Bethlen-líceum életfelfogás, életre szóló választás. Majd csak felnőtt korodban érted meg, de gyermekkorodban dönthetsz, hogy milyen alapokkal kezded önálló életedet. Mindenben támogatunk, hogy stabil alapokra építhesd a sorsodat. Mert a jó alappal rendelkező ház
állja ki az élet viharait.
Bárhogy alakul a sorsod, abból, amit megtanulsz, mindig, minden időben talpra tudsz állni.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai
Magyar Szakkollégium

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtott támogatás
felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2021. szeptember – 2022.
június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését
várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali
tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok
nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet
a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.
A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető
vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9. 12:00 óra
Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-címen és a 0-241-4-29-68 -159 telefonon kapható.
Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!
Jelentkezni 2021. július 12-től lehetséges!
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Magyarország
Innovációs és Technológiai Minisztériuma által folyósított támogatás felhasználásával ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák)
és PhD/DLA fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2021. évben.
Az ösztöndíjra jelentkezhet minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki
– valamely magyarországi felsőoktatási intézményben megszerzett
– felsőoktatási alapképzéses (BsC), egységes, osztatlan képzéses vagy mesterképzéses (MsC) vagy doktori
(PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát
Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen
honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
A jelentkezéseket 2021. július 12-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének
határideje: 2021. szeptember 9. 12:00 óra
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a
pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt):
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Tel.: 00 380-31-41-4-29-68/ 159 mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
A teljes pályázati kiírás elérhető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

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

Pályázati felhívás!

Első lépés szociális program
A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az „Első lépés” szociális programban való részvételre.
A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
● a családi összetételről szóló igazolás;
● személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható minőségben;
● az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén
igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor
előnyt élveznek);
● Kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért
szeretnének részt venni a kedvezményes programban;
● gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a facebook oldalunkról: https://www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatik
aJotekonysagiAlapitvany/
A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak
● az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk
Mihály utca 6.), Tel.: 0959131021, 0673124295;
● Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353
Falugazdászainknál:
● Gál István, Tel.: 0961700744
● Molnár Ádám, Tel.: 0673136258
● Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
● Nagy Csaba, Tel: 0676567679
A pályázat benyújtható: 2021. július 19 - től szeptember 3 - ig.
A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Tisztelt Gazdatársaink!

A mindenkori gazdálkodók képe lebeg a szemünk előtt,
aki teszi a dolgát, műveli földjét, magot vet, akkor is, ha nem
tudja, hogy lesz-e mit és kinek learatni.
Rendkívüli éveket élünk meg. A ránk szakadt világjárvány a működő gazdasági kapcsolatokat szétzilálta, a közösségi összetartozás erős kötelékeit megszaggatta, munkahelyeket
szüntetett meg sokakat taszítva a létbizonytalanságba és számos áldozat életét vette el. Most ezekben az embert próbáló
időkben különleges szerepe van a gazdaszolidaritásnak felkarolva a lemaradozókat, segítő kezet nyújtva a rászorulóknak.
De a jövőbe vetett hittel az idén is útjára indítjuk a Magyarok Kenyere adománygyűjtő kezdeményezésünket, amely
része az összmagyar Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programnak. Az akció szervezésében kiemelkedő szerepet vállalnak a KMKSZ alapszervezetei, történelmi egyházak és más civil szervezetek. A kárpátaljai gazdatársadalom,
cégek, szervezetek a tavalyi évben 103 851 kg adománnyal
támogatták a kedvezményezett intézményeket.
Ez a mennyiség jócskán meghaladta a más elszakított
nemzetrészek által gyűjtött búza mennyiségét.
Az idén is az a célunk, hogy nemcsak a mennyiség növelése fontos, hanem, hogy minél több gazda járuljon, akár csak
jelképes mennyiséggel is a gyűjtéshez. Továbbra is fenntartjuk azt a célt, hogy minden magyarok lakta településről kerüljön a Magyarok Kenyerébe az éltető szemből.
Azt javasoljuk, hogy az eddigi jól bevált gyakorlat szerint településenként a parókiákra avagy a településen működő KMKSZ alapszervezeteken keresztül a legközelebbi
(vagy a legszimpatikusabb) gyűjtőpontra kerüljön. Azt kérnénk, hogy a gyűjtés július 22-től induljon el és augusztus
14-ig, a búzaösszeöntő ünnepség előtt záruljon be, amen�nyiben az időjárás engedi.
A gyűjtőpontok helyszínei a megszokottak (református líceumok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, a munkácsi Szent Márton Karitász, a munkácsi
Szent István líceum, a Sztojka Sándor görögkatolikus líceum).
A kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségre, amennyiben
a karantén helyzet engedi 2021. augusztus 14-én (szombaton) kerül sor a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus
Református Gyermekotthonban.
Kérjük a gazdákat, hogy az adomány a gyűjtőpontokon
való leadás esetén szigorúan tartsák be a régióra vonatkozó
karantén szabályokat.

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Július utolsó hete nagyon jövedelmező
azok számára, akik
érdeklődnek a színművészet és egyéb kulturális tevékenységek iránt. A
szeretteivel is remek kapcsolatot ápol ebben az időszakban. Az egyedüli probléma,
ami kisebb nehézséget okozhat Önnek, az nem más, mint
az anyagiak. Kezelje különös odafigyeléssel a kiadásait ezen a héten.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Július utolsó hete
sajnos tele lesz kudarccal. A sürgető feladatai teljesen
elárasztják a szakmai életben és rengeteg az Önre háruló feladat. Próbáljon legalább a magánéletében rendet
tartani és kerülje a felesleges
veszekedést. A párjával való
gyakori veszekedések miatt a
kapcsolatuk értelmét is megkérdőjelezheti. Ez az időszak
tele lesz zűrzavarral.

Ikrek (5.21.-6.21.)
A július utolsó hetével nagyon jó időszak
köszönt az Ikrek szülött életébe. Itt az ideje megerősítenie a családjával, különösen a testvérével való kötelékét. Tervezzen
meg egy családi találkozót a
hétvégére, amin az egész családja részt tud venni. Azt tanácsoljuk, ne hozzon meg hirtelen döntéseket ezen a héten,
mert ennek a jövőben nagyon
negatív következménye lehet.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Mérleg (9.23.-10.23.)
A július utolsó hete
hatalmas energiát ad
a Mérleg lelkeknek.
Ezekben a napokban
nagyon elkötelezetté válik,
hogy minden feladatát befejezze és valami új dologba
kezdjen. Minden önmagával
szembeni elvárásnak meg fog
felelni, sőt, még motiváltabbá válik, hogy építse a karrierjét. Beszélgessen a szeretteivel és fogadja meg a tanácsaikat.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Ez a hét nem éppen kedvez Önnek, sem a magánéletében sem a munkájában. Nagyon megnövekednek a kiadásai és az önbizalma is alább hagy. Kerülje el
a főnökével való veszekedéseket és őrizze meg a nyugalmát.
Az anyagi veszteség nagy hatással lehet az önérzetére. Azonban
a legfontosabb, hogy megőrizze
a lelki békéjét és higgadt maradjon. A hétvége megkönnyebbülést hoz magával.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Az elkövetkező hét
tapasztalataiból rengeteget profitálhat,
kedves Nyilas. Mind
az anyagi, mind pedig a szakmai életben remekül halad
előre a céljai felé. Az elkövetkező napokban pedig lehet,
hogy előléptetik a munkahelyén és még fizetésemelésben
is részesül. Ha most befektetéseket tesz, az mindenképpen
gyümölcsöző kimenettel jár, és
nagy hasznára válik a jövőben.

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

Ez a hét nagyon különleges a Rák lelkeknek. Ebben az
időszakba nagyon fontos lesz
Önnek a családi és a szeretteivel való kötelékeinek megerősítése. Mindenekelőtt,
fordítson különösen nagy figyelmet a testvérével való
kapcsolatára és töltsön vele
minél több időt. Történjen
bármi is ezen a héten, mindig
maradjon nyugodt és őrizze
meg a türelmét.

Ez a hét nagyon kedvező a Bak lelkeknek, hiszen most
szakmai ismeretekre tehetnek szert, ami nagyon jövedelmezőnek ígérkezik a jövőre nézve. Lehet, hogy egy
új vállalkozásba kezd a héten, ami segít eldönteni, hogy
mit akar a jövőben. Vigyázzon az egyezségére és kerülje a megbetegedéseket. Rengeteg változás köszönt be az
életébe.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

A július utolsó hete
nagyon kedvezőnek
bizonyul, leszámítva azokat a kisebb-nagyobb
anyagi nehézségeket, amikkel a napokban szembesül.
Ha előadóként dolgozik, akkor ezen a héten új karrierlehetőségei lesznek. Az elkövetkező hét remek alkalom
arra, hogy megmutassa a képességeit és a tehetségét másoknak, ami jelentősen előre
lendíti a munka világában.

Ezen a héten nagyon
nyugtalanná válik, és
nem fér a bőrébe. Sajnos kisebb anyagi problémákat
fog tapasztalni, amikre mindenképpen figyeljen jobban oda,
hiszen később mindez problémát jelenthet. Tanulja meg kezelni a hangulatingadozásait,
amire különösen a munkahelyén érdemes odafigyelnie. Legyen türelmes és adjon a dolgoknak egy kis időt, meglátja, idővel minden megoldódik.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ezen a héten itt az
ideje, hogy sokkal
szociálisabb életet éljen a megszokottnál.
Mindenképpen szeretne
segíteni azokon, akiknek
szüksége van rá, és emiatt különböző szociális segélyszervezetek, nonprofit
szervezetek munkájában
vehet részt. A hét első fele
kissé fárasztó lehet, hiszen
nagyon hektikusak a napjai
és sűrű a napirendje.

Halak (2.21.- 3.20.)
Július utolsó hete
rendkívül izgalmas és
egyben mozgalmas
lesz az Ön számára. Most biztosan megkapja a vágyott munkát vagy pozíciót, hiszen már
hosszú ideje fantasztikus munkát végez. Az ereje és kitartása
motiválják, ennek köszönhetően garantáltan ragyogó jövője
lesz. A héten próbáljon meg jó
kapcsolatot kialakítani a testvéreivel, hiszen a szerettei a legfontosabb értékek az életében.

Egészségvédelem

11 egészségügyi titok a testedről
Hozd a legjobb formába magad a 11 legjobb egészségügyi titokkal és tippel!
1. A mozgás és a víz

Amikor izzadással járó tevékenységet folytatsz, mindig
kompenzálnod kell a folyadékveszteséget. A rövidebb ideig
tartó testmozgások alatt 400-600 ml víz pótlása szükséges.
A hosszú intenzív mozgásokra a legjobb, ha sportitalt
használsz, hogy a verejtékben távozott nátriumot pótolni tudd.

2. Kijelentkezés

Sokkal jobb éjszakai pihenésben van részed, ha kikapcsolod a számítógépet, kijelentkezel
a különböző chatekből. A számítógép
fényereje és hangjai ugyanis stimulálják az agyat, ráadásul még álmodban sem tudsz teljesen megszabadulni
a stressztől, amit a számítógép okoz.
Kerüld a késő esti netezést és mindig kapcsold ki a számítógépet. Becslések szerint az amerikaiak kb. 65%-a
egy héten több éjszaka is tapasztal alvászavart, köszönhetően a számítógép folytonos működésének. És ez
valószínüleg nálunk sincs másként…

3. A stressz és a hízás

Kövérré válhatunk a stresszes életviteltől? Felmérések szerint a stressz
megbosszulja magát, ugyanis felborítja az étvágy-ellenőrző rendszereket: a
leptin-szint csökkentésével tompítja a
jóllakottság hormont, a ghrelin-szint
emelkedésével pedig növeli az éhség
hormont.
Tudtad, hogy amerikai felmérések szerint a legstresszesebb női munkahely a pedikűrösöké és a könyvtárosoké? Nem tudom,
valahogy a mi kis hazánkban minden munka egyformán
stresszesnek tűnik…

4. Az igazság a barna kenyerekről

A barna péktermékek nem feltétlenül teljes kiörlésűek,
így ugyanannyira hízlalhatnak, mint a fehérlisztből készültek.
Gyakran a barna kenyerek színezettek és tele vannak adalékanyagokkal, hogy megtévesztően teljes kiörlésűnek tűnjenek.
Próbálj meg áttérni a teljes kiörlésű szénhidrátok fogyasztására, mert így csökkented a szívbetegségek, cukorbetegség és agyvérzés kockázatát.

5. Mikor kezd el égni a zsír?

Az erőgyakorlatokkal csak feszesíted és fejleszted az
izmokat, és csak csekély mennyiségű zsírt tudsz égetni. A
titok az, hogy legalább 45 perc folytonos kardiogyakorlatot
kell végezned (szaladás, kocogás, biciklizés, úszás).
Az első 15 perc kardiogyakorlat alatt a test bemelegedik annyira, hogy elkezdjen zsírt égetni. A maradék 30 perc
alatt valóban zsírt tudsz égetni.

6. A magvak

Kutatások szerint azok az emberek, akik dió- vagy

mogyoróvajat fogyasztanak (vagy rendszeresen magvakat esznek) kisebb súlyúak, mint azok, akik kerülik. Ez
valószínüleg azért van így, mert a dióban/mogyoróban egyformán megtalálható a fehérje, zsír és rost, ezért összességében kevesebbet kell enned.
A dió/mogyoró amúgy is szuper-élelmiszer a diétákat
tekintve is: kutatások szerint 19 hét rendszeres mogyoróvaj 11%-al több kalóriát lehet elégetni ugyanolyan testmozgással. Miért? Mert a mogyoróvajban levő telítetlen
zsír gyorsabban ég, mint a többi zsír.
A mogyoró is a dióhoz hasonlóan nagyon egészséges.

7. Nem minden víz jó

A vitaminokkal, színezékekkel,
gyógynövényekkel, fehérjékkel és
egyéb táplálékkiegészítőkkel dúsított víz mind csak marketing trükk!
A továbbfejlesztett vizek általában cukrot tartalmaznak és mesterséges aromákat, hogy jobban
ízledjen a ,,népnek”.
Vásároljunk ezért sima palackozott vizet, a csapvíz is az ország
nagy részében fogyasztható.

8. 30 fölött

Miután átlépted a bűvös harmincat, az anyagcseréd lassul, a
csontsűrűséged is csökken, az izmok és zsírszövetek kezdenek
megereszkedni. Ilyenkor ideális
elkezdeni a rendszeres tornát (ha
eddig még nem tettük volna meg).
A következő gyakorlat feszesíti a popsit és a hátsó combizmot:
– támaszkodj rá egy asztalra, az
alkarokat nyújtsd végig a sík felületen, majd emeld fel a lábad, miközben feszítve tartod a hasizmot. Végezd 30-szor mindkét lábra.

9. A fehérjék

Egy nap kb. 1 ökölnyi fehérjét szabad megennünk, de
csak csökkentett zsírtartalmút, mint a csirke, hal vagy a tojás. Ne hallgass a fehérjecsökkentő diétákra.
Egy felmérés szerint azok, akiknek napi kalóriafogyasztásuk 30 százalékban fehérjéből származik 441 kalóriával
kevesebbet fogyasztottak, mint azok, akik 15 százalékos
fehérjetartalmú diétát folytatnak.

10. A szalonna

A szalonna és a bacon soha nem fog egyetlen egészség-díjat sem megnyerni. Azonban kis mennyiségben lehet fogyasztani.
Egy szelet bacon annyi zsírt tartalmaz, mint két evőkanál feta vagy reszelt sajt, vagy egy evőkanál napraforgómag.

11. A torna és a székrekedés

A túlzott sportot a szervezet stresszként is értelmezheti, ez pedig székrekedéshez vezethet.
De a mérsékelt testmozgás, mint például a jóga vagy a
séta felgyorsítja az anyagcserét.

Káliumban gazdag ételek. A kálium
egészségügyi hatásai
A kálium a harmadik legfontosabb ásványi anyag a
szervezetben a kálcium és a foszfor után. A szervezetnek legalább annyira létfontosságú a kálium, mint az,
hogy normál szinten legyen a vérnyomás.
A kálium lényegében egy elektrolit anyag (pozitív
vagy negatív töltést vesz fel vizzel való reakciója során).
A szervezet a káliumot és egyéb elektrolitokat az idegi impulzusok vezetéséhez használja, ezek kezdeményezik az
izom-összeházódásokat, szabályozzák a szívverést és vérnyomást. Tanulmányok szerint azok az emberek, akik sok
káliumot fogyasztanak csökken a vérnyomásuk, akkor is,
ha a nátriumbevitel (só) továbbra is magas.
Normális esetben a szükséges kálium-mennyiséget
egészséges táplálkozással megkapjuk, azonban egyes
emberek felszívódási zavarban szenvednek (pl. Crohnbetegség) ezért kiegészítőként kell vegyenek káliumot.

Egészséges szív

Egy amerikai tanulmány szerint ha kétszer annyi káliumot fogyasztunk naponta, mint nátriumot, jelentősen csökkentjük a szívbetegségek kockázatát. A kálium csökkenti
a magas vérnyomást, amely egyébként az egyik fő kockázati tényezője a szív-betegségeknek.

Megakadályozza a hypokalaemiát (ritka betegség, néhány órán át tartó izombénulást okozhat, általában alvás
közben)
A hypokalaemiát az alacsony kálium-szint váltja ki,
amely gyakran a hasmenés vagy hosszú ideig tartó hányás következménye, ilyenkor ugyanis nem tudnak felszívódni a szervezetnek szükséges ásványi anyagok és
vitaminok. A hypokalaemia alacsony inzulinhoz vezet, így növeli a vércukor szintet. Kálium-kiegészítőkkel kezelni lehet.

Izom funkció

Az izomösszehúzódások szempontjából kritikus a nátrium-kálium arány. Az alacsony káliumszint izomgörcsöket okoz. A kálium szükséges izomépítéskor is. (növekvő
gyermekek, sportolók, izomépítők számára különössen
fontos figyelniük a káliumbevitelre).

Káliumban gazdag élelmiszerek:

Cékla, főzve is, fehér bab, főzve/konzervben is, datolya, paradicsom (pépesítve vagy konzerv formájában
is), mazsola, burgonya héjával, sárgarépa nyersen, szilva,
avokádó, spenót, szójabab, lencse, sárgabarack.
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4 egyértelmű jele van a
vashiánynak – felismered?

Sajnos a vashiány gyakori probléma, ráadásul komoly panaszokat és betegségeket okozhat. Könnyen felütheti a fejét
a nőknél, várandósoknál, vagy azoknál,
akik szélsőséges diétát folytatnak, egyoldalúan táplálkoznak. De milyen tünetek árulkodnak a vashiányról?
1. Állandóan fáradt vagy

Persze ez nem meglepő, amikor egy stresszes munkahelyen dolgozol, és a szabadidődet is folyton programokkal töltöd ki. Azonban az állandósuló fáradtságérzet
hátterében a vashiány is állhat! Olyannyira, hogy gyakran ez a legáltalánosabb tünete.
A magyarázat egyszerű: ha nincs elég vas a szervezetedben, akkor zavar keletkezik az oxigén útjában, ez
a létfontosságú molekula nem, vagy csak jóval kisebb
mértékben tud eljutni a sejtekhez.
Szóval, ha az állandó fáradtságérzet mellett nagyon
gyengének, kimerültnek érzed magadat, miközben nehezen tudsz koncentrálni, egyre többet vagy figyelmetlen és
fáj a fejed, akkor nyugodtan gyanakodhatsz vashiányra.

2. Gyorsan kifulladsz

Persze nem kell rögtön vashiányra gondolnod akkor,
ha pillanatok alatt kifulladsz, a probléma hátterében állhat asztma, allergia, túlsúly, és nemes egyszerűséggel az
is, hogy nem olyan az állóképességed, mint hitted. Azonban, ha irreálisan korán kezdesz légszomjjal küzdeni, akkor lehet, hogy vashiányos vagy.
Ez megint csak a vér és az oxigén kapcsolatára vezethető vissza: ha a tüdődből nem annyi oxigén jut tovább, amennyinek kellene, tehát a szerveid hiányt szenvednek a lényeges utánpótlásból, akkor máris jön a kifulladás, és a kapkodás.

3. Sápadt a bőröd

Ezt a tünetet már kevésbé könnyű felismerni, hiszen
télen alapból világosabb a bőröd. Ráadásul ha a sápadtságot szoláriummal, barnító krémekkel feded el, akkor
azért nem veszed észre a tüneteket, ha pedig egyáltalán
nem foglalkozol a barnasággal, könnyen ráfoghatod a
napsugárzás hiányára a fakó bőrszínt.
Pedig a sápadtság szintén jelentős és árulkodó tünet:
a vérben található hemoglobin felelős a bőr rózsás, pirosas bőrpírért, márpedig a felépítéséhez létfontosságú a vas.
Szerencsére, ha a bőrödön nem is, az ínyeden és az ajkaidon észreveheted a fakóságot. Mindenképpen gondolj vashiányra, ha az ajkaid, szájzugaid gyakran berepedeznek!

4. Furcsa étvágy

A vashiány gyakran két végletben mutatkozik meg: vagy
nagyon étvágytalan leszel, vagy iszonyúan furcsa dolgokat kívánsz meg. Utóbbi többek között a várandósság tünete is lehet, de ha kizárható a terhesség, és az étvágytalanságra sem találsz okot, akkor ideje a vashiányra gondolnod.
Ami pedig a bizarr ízeket illeti, agyagot, földet, krétát,
jeget kívánhatsz meg, esetleg észreveszed, hogy a mások
számára kellemetlen illatok (pl. kátrány) számodra kifejezetten vonzóvá válnak. Erre a különleges tünetre egyelőre
nincs magyarázat, de árulkodó jele annak, hogy valami megváltozott odabenn, és ideje elmenned egy vérvizsgálatra.

Ne otthon diagnosztizálj!

Nyilván nem árt, ha utánaolvasol a témának, és megpróbálod kideríteni, mi állhat a háttérben, de fontos, hogy
a végső diagnosztizálást inkább szakemberre bízd. Árulkodóak lehetnek a tünetek, de a vashiánynál jóval ös�szetettebb problémát is lefedhetnek. Szerencsére utóbbit
könnyen kideríthetitek egy laboratóriumi vérvizsgálattal, ami ráadásul a többi lappangó gondra is rávilágíthat.
Emellett fontos szempont az is, hogy a vashiányt nem
mindig tudod otthon, az egészséges táplálkozással orvosolni. Nyilván ez is rengeteg segít, és az elért állapot fenntartásában majd nélkülözhetetlen lesz, de sokszor szükséges a kapszulák formájában történő pótlás. Márpedig
ezt jobb, ha a háziorvosoddal beszéled meg!

Miben van vas?

Annak érdekében, hogy később elkerülhesd a problémát (vagy már most, tudatosan megelőzd), érdemes
vasban gazdag élelmiszereket fogyasztanod. Ilyenek pl.
a marhahús, tonhal, garnélarák, kagyló, pulykahús, spenót, tökmag, lencse és bab. A káposzták ugyancsak jótékony hatásúak, gyakorlatilag minden típusuk, a savanyú
káposzta is sokat segíthet a gond legyőzésében.
Ha pedig inkább az édes ízeket részesíted előnyben,
akkor fogyaszthatod a sárgabarackot (aszalva is), a mézet,
sárgarépát, mandarint, narancsot, sütőtököt, zabpelyhet. Az
ízesítés során szintén koncentrálhatsz a vaspótlásra: a friss
petrezselyemzöldet szinte minden ételre teheted, de ha kedveled az ízét, a kaporral is jótékony hatásokat érhetsz el.
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BAGIRA, BAJKÁL, BRAMAC, BRAZIL, FAROST,
GABESZ, GARETH, ITALÁR, JEGELŐ, SASORR,
SORKÖZ, THERON, TREZOR.
Hétbetűsek: AKADOZÓ, ALÁMOND, ELÁZOTT, FELCSAL, IKEREKE, KIMART, LETEREL.
Nyolcbetűsek:
AMIKORON, IDEBORÍT,
IDEKOTOR, SZAHARAI.
Tizenegy betűsek:
ANDREA PIRLO, KIBICSAKLIK.
Tizenöt betűsek: BÓBITÁS KARAKARA, KILENCVENKILENC.

2021. 29. szám meg
fejtése: Mutass nekem egy épeszű embert, és én kigyógyítom belőle.

Pluszegy vicc: ... mi-

előtt nem mond semmit.

kocka

Málnás piskótaszelet
Hozzávalók a tésztához: 5 db tojás, 15 dkg cukor, 13 dkg finomliszt, 2 dkg cukrozatlan kakaópor, 2
ek. napraforgó olaj;
A krémhez: 1 csomag vaníliás pudingpor, 3 dl tej,
3 ek. cukor, 10 dkg vaj (puha);
A tetejére: 50 dkg málna, 1 csomag tortazselé.
Elkészítés: A tésztához az egész tojásokat és a
cukrot keverjük habosra a mixerrel. Öntsük hozzá az
olajat, majd fakanállal keverjük hozzá a kakaós lisztet.
Sütőpapírral kibélelt tepsiben, előmelegített sütőben kb. 10-12 percig süssük. Hagyjuk kihűlni!
A krémhez a pudingot készítsük el a szokásos módon a tejjel és a cukorral. Főzzük sűrűre! Hagyjuk kihűlni! Mixerrel keverjük habosra a vajat, és kanalanként adjuk hozzá a pudingot.
A krémet kenjük rá a kihűlt piskótára, majd sűrűn
rakjuk ki málnával. A tetejére készítsük el a piros tortazselét a zacskóján lévő leírás szerint. Pár órára tegyük hűtőbe. Jó étvágyat!

Jó vértisztító és immunerősítő – Ezért
fogyasszunk minél több meggyet!
Savanyú de szeretjük!
A nyár során rengeteg finomabbnál finomabb gyümölccsel tehetünk egészségünkért, szépségünkért és jó közérzetünkért.
Bár kissé savanyú, de
egészséges éppen ezért érdemes ezt a gyümölcsöt is
bevonnod a mindennapok
során fogyasztott gyümölcsök sorába.
Vértisztítás
A meggy az egyik legkiválóbb antioxidánsunk,
amely nem csupán elijeszti a baktériumokat, de vértisztító hatással is rendelkezik.
Így a májra és a vesékre is jó hatással van. Továbbá savtartalma miatt az erekre is jótékonyan hat.
A meggy
fogyasztásával elkerülhetjük a véredényproblémát, hiszen
savtartalma
lúgos hatást
vált ki a vérben, ami a
kapilláris
ereket ismételten megnyithatja.
Szívünk védelmében
A szív
működését
is serkenti ásványi anyag
tartalmának köszönhetően, hiszen kalcium, kálium és magnézium található benne.
Éppen ezért szerepe
van a meggynek a szívizom megerősítésében és
a szívdobogás helyreállításában is.
Itt érdemes megemlíteni a szárából készült
gyógyteát, ami ismert
fogyókurás hatásán kívül
jótékonyan hat a szívműködésre és a stívizomra.
B-vitamin mindenek
felett
Gondoltad volna, hogy
a meggyben a B vitamin
összes fajtája megtalálható?
E tulajdonságának köszönhető, hogy jó hatással van emésztésre
és az idegek működését
is pozitívan befolyásolja. Emellett pedig segíti
a keményítő és a fehérje
feldolgozását.
Lélegezzünk
könnyebben!
A légzőszervi megbetegedések esetén is érdemes meggyet fogyasztanunk, valamint a megfázás
esetén is hamarabb meggyógyulhatunk, ha egy kis
meggyet megeszünk.
A meggy A-vitamin
tartalmának köszönhetően nem csupán a légzést
segíti, de az immunrend-

szer-működésében is jótékony hatása van. Meghűlés csökkentő hatása pedig éppen savanyúságának
köszönhető, hiszen savanyú környezetben kevésbé képesek megélni a baktériumok.
A szépség és fiatalság
megőrzésének csodaszere
Mivel a meggy rengeteg antioxidánst tartalmaz,
ezért nem csupán egészségünket, de szépségünket is
megőrzi.
Kutatások által bizonyított, hogy a folyamatos
meggyfogyasztók tovább
élnek, mint a meggyet nem
fogyasztó társaik.
Szépségünk megőr-

zésében elengedhetetlen,
tehát nem hiába használják számos parfüm, testápoló és egyéb kozmetikumok alapanyagaként a
meggyet.
Hogyan fogyasszuk?
A meggyet a legjobb a
természetes formájában elfogyasztani, azonban érdemes már most gondolnunk
a téli hónapokra is, hiszen
befőtt vagy lekvár formájában is megőrizhetjük a
gyümölcsök értékes tulajdonságait.
Azonban még a befőzés és lekvár főzés előtt
ajánlunk egy egyszerű és
finom módot a meggy felhasználásához.
Meggyszósz
egyszerűen
Tegyünk fel meggyet
főni, éppen annyi vízben,
hogy pont ellepje. Mindehhez tegyünk ízlés szerint fahéjat és cukrot.
Míg a meggy felforr, addig egy másik edényben
keverjünk simára lisztet és tejfelt, majd adjuk
hozzá a forrásban lévő
meggyhez.
Ha ez megtörtént, akkor folyamatos kavargatás
mellett várjuk meg, míg ismételten felforr az egész.
Innentől kezdve meg már
csak annyi dolgunk van,
hogy élvezzük a finom,
enyhén fahéjas meggyszószt.

