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Kárpátalja
célkeresztben

Népünnepély háromezer résztvevővel
Kárpátaljai Civil Nap Péterfalván

Részletek a 3. oldalon

Munkalehetőség!

A WHC magyarországi cég
orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.
Mob.: +38067 100 46 38.
Magyarországi (Budapest,Soroksár)
munkavégzéssel munkatársakat keresünk

betanított munkakörre

zöldségfeldolgozó üzembe hosszú távra.

Bejelentett állás, nem idénymunka,
egyműszakos munkarend.
A munkavégzés gépesített környezetben történik.
Amit nyújtani tudunk:
1. Korrekt bérezés, kezdő fizetés minimum
200 000 Ft/hó nettó.
2. Szálláslehetőség ingyenesen biztosított.
3. Napi egyszeri meleg étkezés ingyenesen.

Legyen Ön is a
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!
Várjuk szíves jelentkezését
az alábbi elérhetőségeken:
Mob.: +3670-3832251 (viber is, Szegedi Zoltán)
E-mail: rendeles@serzo.hu

A

másfél éven át tartó
bezártság után valamennyien vágyunk
a tartalmas kikapcsolódásra, amely egyben lehetőséget teremt arra is, hogy találkozzunk és jót beszélgessünk barátainkkal, rég

nem látott ismerőseinkkel.
Tudva, hogy a járvány nem
múlt el, és a továbbiakban is
sok-sok kihívással kell szembenéznünk, az ilyen jellegű alkalmaknak még inkább megnő a jelentősége. Most éppen
olyan kegyelmi időket élünk,

amikor is megtarthatók a tömeges szabadtéri rendezvények. Ezt a lehetőséget használta ki a KMKSZ Ifjúsági
Szervezete (KMKSZ ISZ),
amely az elmúlt vasárnap délután jó hangulatú, nagyszabású találkozót szervezett. A

Hit, szeretet, jócselekedet
Hálaadás és megemlékezés Csapon

péterfalvi stadionban első
alkalommal megtartott
Kárpátaljai Civil Nap elnevezésű rendezvény helyszínét több mint háromezren keresték fel.
Folytatás a 3. oldalon

A

Csapi Református
Egyházközség augusztus 8-án ünnepi istentisztelet keretében adott
hálát a 25 évvel ezelőtt
felépített isteni hajlékért,
egyben megemlékezett a
templomépítő, 29 évet itt
szolgáló lelkészéről, az
idén elhunyt Balogh Jánosról, akinek temetésén
hívei, rokonai a karantén
miatt nem vehettek részt.
Az igét ez alkalommal
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház
püspöke hirdette. A zsoltáríró szavaival buzdított hálaadásra, mert Kárpátalja hívő
népét a sötét időkben is megtartotta, „kihozta … a sötétségből, a halál árnyékából,
köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak
szeretetéért, az emberekkel
tett csodáiért, mert betörte az
érckapukat, és leverte a vaszárakat” (Zsolt 107, 14–16).
Folytatás a 3. oldalon
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Híreink

Költözzön el Ukrajnából, akinek nem
tetszik a nyelvtörvény

Költözzön más országba az, akinek nem felel meg Ukrajna vagy
az ukrán nyelvtörvény – tanácsolta Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos az
egyik ukrán televízió műsorában.
Az ombudsman hangsúlyozta,
hogy az ukrán állampolgároknak
tiszteletben kell tartaniuk az alkotmányt, a törvényeket és az ukrán népet. Ezért – mint fogalmazott – azok, akik elégedetlenek a
nyelvtörvénnyel, az ukrán állammal, menjenek nyugodtan el egy
másik országba, oda, ahol „szerintük kellemesebben fogják érezni magukat”.
A hír kapcsán az UNIAN hírügynökség emlékeztetett arra, hogy
Ukrajnában egy államnyelv van: az
ukrán. Az állami vezetésben azután kezdték aktívabban védelmezni az ukrán nyelvet, hogy Oroszország az Ukrajnában élő oroszajkú lakosság „védelmének” ürügyén 2014-ben önkényesen magához csatolta a Krím félszigetet és
fegyveres konfliktust szított a Donyec-medencében.
A parlament 2019-ben fogadta
el az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt – közismertebb nevén a nyelvtörvényt –,
amely ellen mások mellett heve-

sen tiltakoztak a kárpátaljai magyar
szervezetek is, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamen�nyi, korábban szerzett nyelvi jogát. A törvény ugyanis a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv
használatát.
A jogszabály egyes rendelkezései rögtön hatályba léptek, másokét
későbbre halasztották. Január 16-án
lépett életbe például a szolgáltatói
szférára vonatkozó rendelkezés. Ez
előírja, hogy az alkalmazottak kötelesek az államnyelven megszólítani a látogatókat, át kell térniük viszont más nyelvre, ha azt az ügyfél
kéri. Július 16-án a kulturális szférára vonatkozó normák léptek életbe. Ezek szerint – néhány kitételtől
eltekintve – minden kulturális rendezvényt ukrán nyelven kell lebonyolítani. Egyebek mellett az idegen
nyelvű színházi előadásokat is le kell
fordítani ukránra feliratozással vagy
tolmácsolással, az országban kiadott
könyvek legalább felének pedig ukrán nyelvűnek kell lennie. Ugyanettől a naptól fogva kell az állami hivatalnokoknak, valamint az ukrán állampolgárságot kérelmezőknek vizsgát tenniük ukrán nyelvből.
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Összeöntötték a Magyarok Kenyere
programban felajánlott búzát
Ópusztaszeren
Ünnepélyesen összeöntötték a
Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem programban felajánlott
búzát pénteken az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban.
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára az
ünnepségen felidézte, hogy a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú ös�szefogása 2011-ben Pécsről indult,
s ma már szimbolikus jelentősége mellett tényleges súlya, konkrét
produktuma van. Tíz évvel ezelőtt
10 tonna gabona gyűlt össze, mára
már több mint 1100 tonna, amiből
csaknem 700 tonna liszt készülhet.
Ez jut el mintegy hatszáz civil szervezet közreműködésével rászoruló
gyermekekhez, családokhoz, idős
emberekhez.
A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus azt
mondta, az idei tavaszi időjárás nem
kedvezett a gabonáknak, a meleg,
száraz időben pedig sok helyen a
vártnál korábban beérett a búza, az
árpa és a rozs, a termés mennyisége és minősége az ország egyes területein vegyesen alakult. Az őszi
búza hozama ugyanakkor történelmi rekordot döntött, az anyaországi termelők 846 ezer hektárról több
mint 5 millió tonna őszi búzát takarítottak be.
Nagy az igény a magyar gabonára itthon és külföldön egyaránt.
Ez a siker pedig a magyar embereket, a földműveseket dicséri – hangsúlyozta Farkas Sándor. A politikus
leszögezte, a mezőgazdaság hazánk
sikerágazata, ma már a társadalom is értékeli a gazdák munkáját.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a gazdatársadalomra és a vidékre. Az elmúlt három évben az uniós közös agrárpolitika reformjáról
szóló egyeztetések során mindvégig következetesen és határozottan
képviselte a magyar gazdák érdekeit, s a tárgyalások eredményesen
zárultak. Emellett a kormány történelmi döntést hozva a Vidékfejlesztési Program hazai társfinanszírozá-

sát az eddigi 17,5-ről 80 százalékra emelte, minden korábbinál több
forrást biztosítva ezzel a hazai mezőgazdaságnak. Az előző ciklushoz képest háromszor nagyobb ös�szeg, 4265 milliárd forint fordítható
a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére a 2027-ig tartó támogatási időszakban – közölte
az államtitkár.
Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke, a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke hangsúlyozta, 11 éve született meg a program ötlete, ez idő alatt az adományozott gabona mennyisége több
mint százszorosára nőtt, és a kezdeményezés révén már százezer
embernek tudnak segítséget nyújtani. Az adományozók között már
nemcsak Kárpát-medencei gazdák
vannak, csatlakoztak Európa más
országaiból, sőt más kontinensekről is.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy
fogalmazott, a Magyarok Kenyere
program nemzeti eseménnyé vált,
az összetartozás, a szolidaritás megnyilvánulása.
Szalay-Bobrovniczky Vince, a
Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára közölte, az elmúlt években a kormány megerősítette a civil szervezetek támogatását: évente 400 milliárd forint támogatást kapnak a civil szervezetek
állami és önkormányzati forrásból.
Papp Zsolt, a MAGOSZ Ifjú
Gazda Tagozatának elnöke szerint
a program Kárpát-medencei sikertörténet, amely egyszerre szimbolizálja a szolidaritást és az egymás
iránti felelősségvállalást.
Nagy Béla, a Magyarok Kenyere Alapítvány kárpátaljai kuratóriumi tagjaként mondott köszönetet
mindazoknak, akik adományaikkal
hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez, amely révén a Kárpát-medencei magyarság tagjai is közelebb
kerülhetnek egymáshoz.
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Szijjártó Péter: el sem tudok képzelni őshonosabb
népet Ukrajnában, mint a magyar

Interjút adott az Izvesztyija orosz lapnak Szijjártó Péter magyar
külgazdasági és külügyminiszter a magyar-ukrán viszonyról, azon
belül is a nemrég életbe lépett, az ukrajnai őshonos népekről szóló törvényről, amely a magyarokra nem vonatkozik – írja az Index.
Pedig jól jönne a nyelvtörvény
és az oktatási törvény miatt identitásukat és nyelvüket féltő, mintegy 100 ezer kárpátaljai magyarnak az őshonos státusz, a jogszabály célja ugyanis az, hogy az
érintett népek teljes mértékben
rendelkezzenek minden alapvető
szabadságjoggal, amelyet a nemzetközi jog normái határoznak
meg, valamint Ukrajna alkotmányában és törvényeiben előírnak.
Szijjártó Péter szerint, ha a
magyarságra is kiterjesztenék a
törvényt (jelenleg ez a krími tatárok, karaimok és krimcsákok élvezik a jogszabály adta előnyöket), azzal megoldódna a Budapest és Kijev közti viszály, ami
a magyarok helyzete miatt alakult ki.
El sem tudok képzelni őshonosabb népet Ukrajnában, mint a
magyar. Ez persze túlzás, de ettől
függetlenül ezek az emberek évszázadok óta ezen a területen élnek – mondta a külügyminiszter.
(A krími tatárokon, a karaimokon
és a krimcsákokon kívül a dokumentumban más kisebbségről

nem esik szó, pedig Ukrajnában
mintegy 30 ezer anyaország nélküli gagaúz is él. A 2001. évi népszámlálás adataiban 248 200 krími
tatár, 1 196 karaim valamint 406
krimcsák szerepelt.)
Szijjártó Péter rámutatott, hogy
vannak olyan emberek, akik nem
hagyták el a városukat, de életük
során több államnak az állampolgárai voltak: Magyarországnak,
Csehszlovákiának, a Szovjetuniónak, Szlovákiának és Ukrajnának. Lehet, hogy változott a terület hovatartozása, de ez a nép onnan nem ment el – fogalmazott a
tárcavezető.
Hangsúlyozta, hogy ha az őshonos státuszt megkapná az ukrajnai
magyarság, akkor lényegében csak
visszakapná azokat a jogokat, melyek megillették a vonatkozó törvénymódosításokig. Nyilatkozatát
azzal zárta Szijjártó Péter, hogy folyamatosan egyeztet ukrán hivatali
kollégájával, Dmitro Kulebával, de
egyelőre nem sikerült áttörést elérni a kérdésben.
A 2014-es majdani események
után felálló átmeneti ukrán kor-

Kialudt a láng…

A mi olimpiánk

Vasárnap véget ért minden idők legfurcsább, az egyéves halasztás
miatt talán legjobban várt, és a megannyi hátráltató körülmény
ellenére, talán legemberibb nyári olimpiája Tokióban, ami alighanem egy életre szóló élmény és emlék marad mindazok számára,
akik igyekeztek naprakészen követni az ötkarikás eseményeket.
A világ legnépszerűbb sportjátékainak 125 éves történetében soha nem fordult még elő,
hogy azt páratlan évben rendezzék meg, hogy a sporteseményeken ne lehessenek nézők, hogy a
kiharcolt olimpiai érmeket a sportolók a saját maguk, vagy egymás
nyakába akaszthassák az éremátadón… Ezek ellenére mégsem
érezhetjük, hogy különösebb hiányérzetünk lehet az elmúlt 15
napot illetően, hiszen a sportolóink által kiharcolt érmek és értékes helyezések alighanem feledtették ennek az olimpiának minden vélt, vagy valós hiányosságát.
A zsinórban harmadik olimpiai címét szerző, és ezáltal a vívósportban sporttörténelmet író
Szilágyi Áron aranya azért volt
különösen kedves számunkra,
mert az volt az első, amelyet aztán követték a többiek szépen sorban. A kajakosaink által szerzett
három aranynak legalább annyira
tudtunk örülni, mint Milák Kristóf szenzációs úszásának, vagy
az aranyérme után meghatóan, a
szerető családját és ugyancsak remekül szereplő testvéréről elérzékenyülten beszélő Lőrinc Tamás
produkciójának.
Az ,,ezüstemberek” közül ki
ne emlékezne Rasovszky Kristóf
emberfeletti teljesítményére, aki
10 kilométernyi úszás után (a legtöbben még lefutni sem képesek
ekkora távot…) volt nagyon boldog, vagy a kajakos Csipes Tamara megható nyilatkozatára, aki elmondta, hogy mekkora eredmény
ez a 2. hely a számára, és még akkor is nagyon boldog lett volna,
ha a végül negyedikként finise-

lő Kozák Danuta mögött lett volna bronzérmes. Nem mehetünk el
szó nélkül a vitorlázósport első magyar érmese, Berecz Zsombor telje-

mány első dolga az volt, hogy
megvonja a Viktor Janukovics
megbuktatott oroszbarát elnök
alatt kiterjesztett nyelvhasználati jogokat. Addig ugyanis
ott, ahol egy adott nemzeti kisebbség aránya meghaladta a
tíz százalékot, az általuk használt nyelvet második hivatalos
nyelvként ismerték el. Ez nyilván az orosz-ajkúaknak szólt,
de a magyarság számára is előnyökkel járt.
A majdani események után
felálló kormány lépése azonban
ürügyként szolgált Oroszországnak a Krím elcsatolására és a kelet-ukrajnai lázadás felszítására.
Bár az intézkedés az orosz befolyást volt hivatott visszaszorítani, ahogy az azóta elfogadott, az
ukrán államnyelv védelmét szolgálni hivatott jogszabályok is, a
100 ezres kárpátaljai magyarság
számára mindez halálos döfésnek bizonyult.
Kijev egyelőre hajthatatlannak tűnik nyelvi kérdésekben.
Tarasz Kreminy, az államnyelv
védelméért felelős biztos kijelentette: költözzön más országba az, akinek nem felel meg
Ukrajna vagy az ukrán nyelvtörvény.
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De hogy ne csak az érmeseket emeljük ki, attól, hogy nem
tudtak dobogóra állni, számunkra ugyanolyan olimpiai hősnek
számít az ugyancsak 10 kilométeres úszásban negyedik Olasz
Anna, a döntője után sírva nyilatkozó Kapás Boglárka, a női
hegyikerékpár sártengerében hatalmasat hajrázó Vas Kata Blanka. De említhetjük a példaértékű pályafutása végén olimpiai
döntőt úszó Cseh Lászlót, vagy
a korábban háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát, akinek talán a legrosszabbul jött
A magyar aranyérmesek

sítménye mellett sem, aki egy több
napos futamsorozat végén úgy lett
végül összetettben második, hogy
pár centin múlott, hogy a végül 2
pontkülönbséggel aranyat szerző
brit vetélytársa az utolsó futam utolsó méterein a 6. helyről a negyedikre jött fel…
A bronzérmesek közül ki ne emlékezne az utolsó versenyszámában
emberfelettit küzdő, és a célba szinte beeső öttusázó, Kovács Sarolta
teljesítményére, vagy a magyar karate sport számára ugyancsak sporttörténelmi érmet szerző Hárspataki
Gábor helytállására! No és persze,
muszáj megemlíteni pólósainkat is,
akik egy csalódást jelentő elődöntő után képesek voltak talpra állni,
és a lányok az oroszokat, a fiúk pedig Spanyolországot legyőzve szereztek nagyon is szépen csillogó
bronzérmet.

az olimpia egy éves halasztása, vagy a kézlabdás lányokat,
akik három vereséggel kezdtek
ugyan, de utána annyira összeszedték maguk, hogy kis híján
elődöntőbe jutottak. A felsorolást bizonyára hosszasan lehetne még folytatni, mert minden
küzdőtérre lépő sportoló igyekezett legjobb tudásának megfelelően szerepelni, és most ez
erre volt elég.
Bízzunk benne, hogy a következő, párizsi játékokon már
ismét lesznek nézők, nem kell
majd hajnalba kelni az érmek kiszurkolásához, és hogy legalább
ilyen színvonalú, vagy még ennél is jobb ötkarikás játékokat
láthatunk majd. És egy jó hír a
végére: Párizsra már csak három
évet kell várnunk!

Jakab Lajos
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Közösség
Hálaadás és megemlékezés Csapon

Hit, szeretet, jócselekedet
Elejét lásd az 1. oldalon

Csap tenni akaró reformátussága
is – lelkésze vezetésével – Istenhez kiáltott, imádkozott és templomot épített a város szívében.
Az Úr szeretetének a jele ez a
templom, s az a lelkész, aki itt
állt ezen a szószéken, aki nem
az emberektől várta a dicséretet, hanem Istennek szolgált, fogalmazott a püspök. Aki arra is

figyelmeztetett, hogy nemcsak
emlékezni kell a templomépítőkre, de ma is az Úrhoz kell kiáltanunk, hogy megszabadítson szorult helyzetünkben. Jézus Krisztusra kell tekintenünk, mert ő a
jövőnk, a megtartásunk záloga.
Ahol benne bíznak, ahol a megfeszítettet és feltámadottat hirdetik, ahol szól az evangélium,
ott oszlik a sötétség. Legyen biztatás az ige a Krisztus-követésre, hogy lehulljanak a bilincsek.
Legyünk alkalmasak a hitre, szeretetre, a jócselekedetekre, biztatott az igehirdető.
„Uram, szeretem házadat,
ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét” – kezdte köszöntőjét a zsoltáros (Zsolt 26, 8) szavaival Balogh Attila, az Ungi egyházmegye esperese. Ez a templom 25
éve lakóhelye Istennek és szeretett hajléka ennek a gyülekezetnek. Hálát adunk azokért, akik
meghallották Isten szavát, akik
negyedszázada templomépítésbe fogtak. Isten meg tud ben-

nünket tartani minden bajban, csak
szeressük az Urat mindennél jobban. Édesapjára emlékezve kiemelte: ő minden alkalommal úgy ment
fel a szószékre, hogy azt az Istent
hirdesse, aki úgy szerette a világot,
hogy egyszülött fiát adta érte, hogy
akik hisznek őbenne, el ne vesszenek. Hálatelt szívvel emlékezünk
most lelkészre és templomépítőkre, mondta.
Katona Viktória beosztott lel-

kész a gyülekezet és a templomépítés történetét ismertetve elmondta,
hogy a csapi református hajlékot
a második világháborúban lőszerraktárként használták, s a németek
visszavonuláskor felrobbantották
azt. De a gyülekezet nem adta fel
hitét, mintegy félévszázadon át a
helyi római katolikus templomban
gyakorolt azt. Közben állandóan
imádkoztak egy új hajlék építéséért. Az imáik meghallgatásra találtak, és 1992-ben lerakták az alapkövet, 1996-ban pedig sor kerülhetett az új református templom felavatására is.
A lelkésznő Krajnik Tibor gondnokkal közösen emléklappal köszönte meg a még közöttünk lévő
akkori templomépítő presbiterek
munkáját, hűségét. Katona Viktória ismertette Balogh János életútját, majd vetített képekben elevenítették fel az esperes-lelkész és
a gyülekezet életének emlékezetes
pillanatait.
Az Ungi egyházmegye lelkészeinek köszöntését Héder János,

a KRE főjegyzője kezdte, aki
Balogh Jánosra emlékezett, aki
családapaként már gyermekeit
taníttatta, miközben maga is tanult, miután elhívást kapott az
Úrtól a lelkészi szolgálatra. Abban az időben, amikor ez nem
volt könnyű, amikor állandó fenyegetettség kísérte a hívők életét. Balogh János ahhoz a generációhoz tartozott, aki mindig
vállalta a munkát, aki hűséggel és panaszszó nélkül szolgált
több gyülekezetben is, aki vetette a jó magot, s az látható módon gyümölcsöt termett, fogalmazott a főjegyző. Szeretettel
emlékezett a csapi református
közösség lelkészére Nagy István, Szimkovics Tibor, Bodnár
Miklós lelkész, illetve Bátori József, az egyházmegye főgondnoka és Krajnik Tibor, a gyülekezet
gondnoka is, akik egy-egy ige
kíséretében bátorították a templom felépítésének 25. évfordulóját ünneplő gyülekezetet.
Nem könnyű időszakban
építettek Csapon templomot.
Ám – szemlélve a világban zajló eseményeket – előrevetíthetjük, hogy a jövő sem lesz kihívásoktól mentes. S ennek a háznak, mely az eltelt 25 évben Isten szolgálatában állt, fontos
szerepe lesz majd az újabb veszély, a liberális eszmékkel vívott küzdelemben. Mert minden templom egy-egy bástyája
annak a több mint ezeréves keresztény múltnak, mely megtartotta nemzetünket Európa szívében. Bástyája hitnek, hazának, családnak, mely értékekért
küzdeni nemes feladat! – fogalmazott köszöntőjében Balogh Lívia, a KMKSZ Ung Megyei Középszintű Szervezetének elnöke.
Szólt az emlékező gyülekezethez Valerij Szamarkand, a
város polgármestere is, aki elmondta, hogy ő azt tanulta meg
„János bácsitól”, hogy szeretni és tisztelni kell a mellettünk
élő más anyanyelvű és felekezetű embereket, s mindenkor félni Istent.
Az énekkar szolgálatát, hitvalló énekünk és nemzeti imánk
eléneklését követően a templom
cintermében leleplezték a templomépítő Balogh János esperes-lelkész emléktábláját, ahol
a résztvevők elhelyezhették a
megemlékezés virágait is.
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Népünnepély háromezer
résztvevővel
Elejét lásd az 1. oldalon

Napközben teljes gőzerővel
működött az erre az alkalomra kitelepült vidámpark, ahol légvár,
paintball, trambulin, úszóbuborék stb. várta a látogatókat. Akik
jöttek is szép számban és éhüket, szomjukat a lacikonyháknál
és a sörsátraknál olthatták. Természetesen vásárfia, főként kü-

mivel nem szerettünk volna kirekeszteni senkit. Örömmel látom, hogy a tizenéveseken kívül szép számban képviseltetik
magukat a huszon-, harmincévesek is, akik többnyire a családjukkal együtt érkeztek. Kárpátalja valamennyi szegletéből
várjuk az érdeklődőket. Akik,
mint tapasztaljuk, érkeznek is
szép számban.

A szervezők csapata

lönböző játékok beszerzésére is
mód nyílott.
– Ahogy a karanténszabályok
lehetővé tették, a nyár elején
fokozatosan úgy nyitottunk mi
is – tájékoztat Dobsa István főszervező, a KMKSZ ISZ elnöke. – Hisz nagyon éreztük,
hogy valamennyiünknek hiányoznak ezek a közösségépítő együttlétek. Először sportrendezvények megtartására
nyílt mód, így június elején Nevetlenfaluban kispályás labdarúgótornát szerveztünk, majd a hónap közepén a
nagydobronyi horgásztanyán

Az esti fellépőkről Simon Dávid fiatal újságíró kolléga, a szervezőcsapat tagja a következő tájékoztatást adta.
– A Katapult immáron vis�szatérő vendégnek számít, hisz
ifjúsági szervezetünk rendezvényein eddig már három alkalommal volt jelen. Jellemző, hogy rövid időn belül fergeteges hangulatot tud teremteni, repertoárjában retro
zene és mai slágerek egyaránt szerepelnek. Jellemző,
hogy az előadás során különböző showelemek is előkerülnek, a leggyakrabban torták és

Légvár, körhinta, buborék

Marton Erzsébet

Ukrajna kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni a
nem oltottak számára
Ukrajna hamarosan kénytelen lesz korlátozásokat bevezetni azok számára, akik nem
olttatták be magukat koronavírus ellen – írta a Facebookon
Mihajlo Raduckij, a parlament
egészségügyi bizottságának
kormánypárti elnöke.
A képviselő emlékeztetett
arra, hogy az egészségügyi minisztérium már bevezette azt a
korlátozást, amelynek értelmében
csak azokban az oktatási intézményekben folytatódhat az oktatás a
szokásos módon, amelyekben a
tanári kar legalább nyolcvan százaléka be van oltva. Eddig a pedagógusoknak mintegy fele vette fel a védőoltást – fűzte hozzá
az Ukrajinszka Pravda hírportál.
A portál szerint logikus, hogy
hasonló korlátozást vezessenek
be a közösségi közlekedés, a vendéglátóegységek, az üzletek, illetve az önkormányzati intézmények alkalmazottaira is, mivel ők
szintén közvetlen kapcsolatban
vannak a lakossággal. „Egy beteg

buszvezető nem kevesebb embert
fertőz meg, mint egy tanár” – indokolta álláspontját Raduckij. Hozzáfűzte: Ukrajnában nem tették kötelezővé a védőoltást senki számára,
de szerinte igazságos lenne megkövetelni ezt azok számára, akik olyan
munkát végeznek, amelynek során
nagyszámú emberrel érintkeznek.
Rámutatott arra, hogy míg korábban nem volt elegendő koronavírus
elleni vakcina mindenki számára, az
elmúlt két hétben több mint 4,5 millió oltóanyag érkezett Ukrajnába. A
vállalatok pedig kérhetik, hogy oltócsoport szálljon ki hozzájuk, és
helyben adja be az oltást az ott dolgozóknak – emelte ki.
Ihor Kuzin országos tisztifőorvos
az RBK-Ukrajina hírportálnak
ugyanakkor azt mondta, hogy egyelőre nem tervez a kormányzat újabb
korlátozásokat bevezetni azon felül,
amit már a pedagógusokra vonatkozóan megtett. Hozzátette: mindenképpen megvizsgálják viszont annak lehetőségét, hogy a beoltottaknak könnyítsenek a korlátozásokon.

Ukrajnában a múlt hét végén
lényegesen kevesebb új beteget
regisztráltak, mint a hétköznapokon. Ennek általában az az
oka, hogy a hétvégeken kevesebben fordulnak orvoshoz, és
kevesebb tesztet végeznek. A
hivatalos adatok szerint hétfőre
265-tel 2 253 534-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A növekmény szombaton 484, míg pénteken még 916 volt. Az elhunytak
száma néggyel 52 955-ra emelkedett, míg egy nappal korábban
hatan haltak meg. Eddig 2 187
170-en gyógyultak meg, ugyanakkor az aktív betegek száma tovább nőtt, 85-tel 13 409-re.
Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta 3 599 169-en kapták meg
valamely védőoltás első, 2 033
616-an a második dózisát is a
mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Vasárnap 38 080 embert
oltottak be az országban.

MTI/Kárpátinfo

sor került a hagyományos horgászversenyünkre. Szervezésünkben június 20-án zajlott le
a Tiszakeresztúr – Salánk Jótékonysági Félmaraton, ahol a
Mezőgecsében élő SMA betegségben szenvedő Szálcsevics
Anna gyógykezelésére gyűjtöttünk. Örömmel jelenthetem, hogy az akkor összegyűlt ötvenezer hrivnya jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy
a kislány elinduljon a felépülés útján.
– Sajnos az augusztus elejére a beregszászi Barátság Stadionba tervezett, az Ismerős Ar
cok együttes részvételével meghirdetett koncertünket elmosta az orkán erejű széllel érkező
eső – folytatja beszélgetőpartnerem. – De mint látja, a kudarc nem vette el a kedvünket,
mivel most újból egy fergeteges közös buliba hívunk mindenkit. Az alkalmat Kárpátaljai
Civil Napként hirdettük meg,

fényrudak. A másik fellépő, a
G.W.M. (Varga Márk) 2013ban robbant be a köztudatba,
s ma már a régióban az egyik
legismertebb repper. Népszerűségét Curtisnak köszönheti,
hisz nyolc évvel ezelőtt ő fedezte fel. A harmadik előadó,
DJ Szatmári 1993 óta lép fel,
a Kárpát-medencében mindenhol megfordult, vidékünkön is
többször. Szerzői és produceri
munkákat is vállal. 2004-ben
nagy változás történt a művész
életében, mivel ettől az időtől
kezdve Puskás Judit énekessel
együtt lép fel. A negyedik fellépő rezidens Miklov (Valla Miklós Bátyúból) a legnépszerűbb
kárpátaljai dj-ék egyike. Sikerének titka, hogy nagyon jó mixeket készít. Ő a KMKSZ ISZ
bulijainak vezető dj-je, ő zárja
a jó hangulatú rendezvényeinket. Biztos vagyok benne, hogy
így lesz ezúttal is.

Eszenyi Gábor
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A testnek kívánsága
bűnt szül

„Vihet-é valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája? Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába
meg ne égjen?” (Péld 6, 27–28).
Salamon király, a Példabeszédek könyvének írója, a fiát tanítja, inti írásával. Szinte könyörög
fiának a következő fejezetben:
„Fiam, őrizd meg szavaimat, és
zárd magadba parancsaimat!”
Minden istenfélő szülő kötelessége tanítani gyermekét a jóra, Isten törvényére. Csak az ad védelmet az életben nékik, ha az Úrhoz
ragaszkodnak és az Ő parancsait betartják.
Salamon féltette gyermekét
az erkölcstelen, bűnös nők társaságától, a bűn megkívánásától.
Mert a bűn olyan, mint a tűz: éget,
perzsel, pusztít. A tűzzel nem lehet kísérletezni, játszani. Minden bűnnek van következménye,
nem tűnik el nyomtalanul. Men�nyire vette komolyan a fiatal herceg apja intését? Sajnos nem vette
komolyan, elzüllött. De nem csak
a paráznaság, a szexuális bűnök
miatt jutott mélypontra. Vétkezett másban is. A bűn mindig társul, nem jár magában. Egyik bűn
vonzza a másikat. És a végén elfordulnak az emberek Istentől,
ez történt Salamon fiával is, Istennek és a népnek ellenségévé
vált. Izráel legkegyetlenebb, legerkölcstelenebb királya volt.
Megkívánni sok mindent lehet, és a kívánság nagyon sokszor
a bűnbe taszít. Milyen kívánságok kísérthetnek meg? Nagyravágyás, vagyon, pozíció, rang, a másik testének birtoklása, szex, valaki halálának kívánása, istenverés
az ellenségen. Bűnös kívánság a
jövőbe látás, jóslás, halottidézés
is. S mennyi bűn leselkedik még
az emberre, azt csak akkor lehet
meglátni, ha Istenre figyelve, nyitott szemmel élünk, járunk e világban!
Nem a rossz embereket kerülgeti az ördög, azok az ő hatalmában vannak. Isten gyermekeire leselkedik, őket akarja rabbá tenni.
Az Úr szabadította ki Izráel
fiait a rabságból, Egyiptomból.
Megígérte az Ő áldását, a tejjel-mézzel folyó földet. Nem kívánt mást, csak azt, hogy legyenek hűek, és éljenek az Ő parancsai szerint. Nem értek azonnal
az ígéret földjére, útközben akadt
éppen elég bajuk. Megéheztek,
zúgolódtak, lázadoztak. Isten
megkönyörült rajtuk, adott nékik
mannát. Nem volt elég ez sem,
víz is kellett, meg hagyma, fokhagyma, zöldség, később megkívánták a húst is. Amit kívántak, Isten megadta. Hálásak voltak érte? Nem!
A követelőző ember nem szokott hálás lenni. „Nekem jár, akarom!” Komolyan elhiszik, hogy
nekik jár az, amit megkívántak.
Általában a test kíván és nem a lélek. Mindig többet, mást, ami van
nem elég. Miért volt rossz a manna? Nagyon unalmas étel volt?
Egy idő után igen, és ráuntak, mert
hamar elfelejtették, hogy milyen
volt az egyiptomi rabok kenyerének az íze. És fellázadtak.
Isten tudta, hallotta a nép kö-

vetelését, kívánságát, nem csak
Mózes fáradt bele hallgatni, de
Isten is megsokalt . S ekkor megígérte Isten, hogy holnapra húst
esznek. Kívánták, követelték,
megkapják. De nem egy-két napig fognak húst enni, hanem egy
egész hónapon át. Kívántak, kaptak, fürj húst. Hálásak voltak?
Nem! Még a foguk között volt a
hús, amikor Isten büntetése utolérte a lázadó népet.
Rám ez nem vonatkozik, én
nem kívánom az ételt, nem halok meg a húsért, vagy az édességért, mondhatná bárki. De kívánod a söröcskédet mindennap, a
pálinkát meg titokban dugdosod
és úgy kortyolgatod, mert kívánod! Kívánod, hogy szebb, újabb
autód legyen, és hajtod magad
éjjel-nappal, mert kívánod az új,
nagy képernyős TV-t is. Kívánod, hogy verje, büntesse meg
Isten a szomszédot, mert pletykált rólad, mert kibeszélte az életedet. Kívánod azt a fiút férjedül,
ellenállhatatlanul kívánod annak a lánynak a testét, gondolatod, tekinteted mindig rajta van,
mert kívánod!
Izráel népe kívánt, követelt és
megkapta! De ezzel együtt megkapta a kínokat is. A bűnnek mindig van nyoma, mindig van következménye.
Isten nem tűri a bűnt! Ő türelmes, vár, nem akar büntetni,
de ha az ember követel, kíván,
erőszakosan – ám maga lássa
büneinek büntetését, következményét, kárát.
Nekünk mindnyájunknak
van harcunk, mert van kívánságunk, ami nem mindennapi, nem
természetes almás lepény megkívánása csupán!
Küzdeni kell, elsősorban önmagunkkal, vágyainkkal, bűnös
kívánságunkkal. Nekem kell ismernem a határt. Az apostol is figyelmeztet: „Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig
a test ellen: ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat
cselekedjétek amiket akartok.”
(Gal 5, 16–17)
Lélek szerint csak az tud járni, akinek szívében van a Szentlélek. A küzdelmet nem adhatjuk fel, mert a testünknek életünk
végéig lesz kívánsága. A kívánságnak, a bűnnek engedni annyi,
mintha tüzet raknál a kebledbe,
vagy a tűz parazsán járnál. Megéget, elpusztít, szenvedned kell
miatta. Minden embernek más
a kísértése, a bűnre való hajlama, kívánása. Éberen járjunk, legyünk óvatosak, mert a kísértővel nem lehet alkudni! Egy parányi szikra hatalmas erdőtűzzé fajulhat. A legkisebb bűn is pusztíthat, halált okozhat, nem csak
nekem, de családomnak is. Minden titkos bűn egyszer napfényre kerül, nem lehet kebelünkben,
szívünkben rejtegetni, takargatni
sokáig. Legyen irgalmas hozzánk
Isten, hogy vegyük komolyan az
ige figyelmeztetését.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Hit és egység

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) mindig is kiemelt
figyelemmel fordul a határon túli magyarság felé. A segítés hatékonyságának növelése céljából 2017-ben létrehozta a kárpátaljai
koordinációs irodáját, melyen keresztül éves szinten több tízmillió forint értékben nyújt segítséget Kárpátaljának. Immár hagyomány, hogy az iskolakezdés közeledtével tanszercsomaggal segíti a nehezebb sorsú családok gyermekeit. Augusztus 3-án 100 tanszerekkel megpakolt iskolatáskával és a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő 100 000 maszkkal érkeztek. Ezek átadására a
Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Püspöki Hivatalában sajtótájékoztató keretében került sor.
A vendégeket – Czibere Károly kuratóriumi elnököt, Juhász
Márton ügyvezető igazgatót, Fodor Gusztávot, az MRSZ kárpátaljai koordinációs irodájának vezetőjét, Iszlai Gergely logisztikust

adás soha nem egyoldalú. Amikor
Kárpátaljára érkeznek adományaikkal, a látogatásból ők is profitálnak,
mert itt ők is tanulnak, példát látnak
arra, hogyan kell hittel és imádkozó szívvel végezni a diakóniai szol-

– Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke üdvözölte, illetve köszönetet mondott minden eddigi támogatásért.
A reformátusok életében mindig is fontos volt a hit és az egység megélése, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Czibere Károly, az
MRSZ kuratóriumának elnöke.
Ennek jelentős eseménye volt,
amikor 2009-ben – a trianoni szétszakítottságra válaszul – a részegyházak létrehozták az egységes
Magyar Református Egyházat. Az
összetartozás érzésének erősítésében, a hit és az egység megélésében fontos szerepe van a szeretetszolgálatnak is, mondta az elnök. Kiemelte, hogy a másiknak

gálatot. Czibere Károly biztosította a jelenlévőket arról, hogy a Magyar Református Egyház elkötelezett abban, hogy a kárpátaljai református közösségnek minden támogatást megadjon a fejlődéshez. Arra is
felhívta a figyelmet, hogy ezekben
a járványsújtotta nehéz időszakban
ne magunkba zárkózzunk, hanem inkább nyissunk mások és Isten felé.
Juhász Márton az ötezer ember
megvendégelésének történetével
mutatta be az alapítvány munkáját.
Sokszor szeretnének segíteni, mondta, de nincs miből, aztán a hit, az ima
meghozza gyümölcsét. Néhány hónappal ezelőtt még nem tudtuk, hogy
honnan lesz pénzünk erre az adományra, vagy honnan fog beérkez-

Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia huszadszor

A hagyományos és modern
ötvözete

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén huszadik alkalommal szervezte meg a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémiát annak jegyében, hogy a helyi magyarság oktatóit minél több tudással, technikai szakértelemmel vértezzék fel. A rendezvény megnyitójára augusztus 9-én került sor a Rákóczi Főiskolán.
A hét nyitányaként Schreiner velőeszközét, a robotikát ismerSándort, a Kárpátaljai Akadé- hetik meg.
mikus Állami Népi Együttes
Az ünnepélyes megnyiklarinét- és tárogató művészét t ó t k ö v e t ő e n k e z d e t é t v e t hallhattuk. Fellépését követően
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki abbeli örömének
adott hangot, hogy a pedagógusoknak lehetőségük lesz megismerkedni eleink hagyományos
hangszereivel.
Fodor Éva, a KMPSZ módszertani irodájának vezetője bemutatta az előadókat, majd a
részletes programot ismertette
a megjelentekkel. Megtudtuk,
hogy a pedagógusok 30 órás
továbbképzésen vesznek részt,
melyen többek között népi játékok oktatását, a Sakkjátszótér programot, a legót mint oktatási módszert, a régi zene ne-

ni elegendő tanszer a száz táska
megtöltésére, mondta. Mi mindig elkezdjük a munkát, meghirdetjük a gyűjtést, és azt tapasztaljuk, hogy Isten megáldja a szolgálatot, segítőszándékú embereket küld. Így hozhattuk el most a
száz tanszerekkel megtöltött táskát, hogy azzal száz kárpátaljai
gyermeknek tegyük örömtelivé
az iskolakezdést. És többek között így gyűlt össze 700 hazai református gyülekezet összefogásával 26,6 millió forint a 2018-ban
leégett nagydobronyi református cigány óvoda és gyülekezeti terem újjáépítésére, így tudta
a szeretetszolgálat holland támogatóknak köszönhetően 22 ezer
euróval támogatni a Mezővári
„Nefelejcs” Rehabilitációs Központot, ötezer euróval a Hetyeni
Élim Rehabilitációs Központot,
20 ezer euróval a Nagydobronyi
Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont, így adhattak át 4 millió forintot a viharkárt szenvedett viski templom
tetőszerkezetének felújítására…
Megköszönte a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatását Nagy Béla, a KRE főgondnoka, aki a testvéri szeretet, az egymás terhe hordozásának fontosságát, az egység szerepét emelte ki, hisz csak közösen, összefogással tudjuk építeni Isten országát, mondta.
Zán Fábián Sándor végezetül az MRSZ által kezdeményezett szeretethíd fontosságát emelte ki. Az nem csak a májusi akcióban kell, hogy megnyilvánuljon,
de most például az iskolakezdés
előtt le lehet kaszálni az oktatási
intézmények területét, egész évben segíthetünk az öregek otthona, közösségi terek rendben tartásában… Az emberi szereteten keresztül Jézus szeretete nyilvánul
meg, zárta gondolatait a püspök.
A sajtótájékoztató végeztével a résztvevők néhány jelenlévő gyermeknek átadták az ajándékokat, ezt követően pedig ellátogattak a mezővári és a hetyeni
rehabilitációs központba, az újjáépítése befejezéséhez közeledő nagydobronyi református cigány óvodába és a nagydobronyi
gyermekotthonba.

Kovács Erzsébet

te az érdemi munka. Elsőként Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógustovábbképző
Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője az ukrajnai
pedagógustovábbképzés rendszeréről tartott előadást. Ezt
követően a hét folyamán négy
szekcióban – robotika, régi
zene és hangszerek, néphagyomány az óvodában, legó az oktatásban – folytatódik a munka. A résztvevők ezáltal is közelebb kerülhetnek azokhoz a
módszerekhez, melyeket sikeresen építhetnek be az oktatás
folyamatába.

K. A.

2021.
augusztus 11.

Itthon–otthon
Csizmár Sarolta, a pedagógusból lett turisztikai szakember

A turizmus vírusával
fertőződtem meg

Földünkön évente közel egymilliárd turista vesz részt külföldi utazáson. Napjainkra Kárpátalja is egyre közkedveltebb turisztikai
célponttá vált. A külföldi turisták mellett a belső Ukrajnából érkezők is szívesen látogatják vidékünket. A falusi vendégfogadók vagy
idegenvezetők pedig örömmel mutatják be ezt a sokszínű, kulturálisan gazdag tájat.
A nagymuzsalyi születésű
Csizmár Sarolta a turizmus fellendítésének igazi nagykövete
lett Kárpátalján. Pályáját pedagógusként kezdte, majd idegenvezetéssel, falusi vendéglátással kezdett el foglalkozni. Vallja: igyekszik mindig úgy bemutatni szülőföldjét, hogy minél többet tudjanak meg e hányattatott sorsú, de
ugyanakkor csodálatos vidékről
és lakóiról.
– Meséljen magáról!
– Nagymuzsalyban születtem,
az első két osztályt a helyi magyar tannyelvű iskolában kezdtem,
majd a szüleim átírattak az ukrán
tannyelvű iskolába. Ezt követően a
Beregszászi 1. Számú Középiskolában érettségiztem. Magyar családban nevelkedtem, így sok nehézséget kellett leküzdenem az ukrán iskolában való tanuláskor, hiszen a szüleim nem igazán tudtak
segíteni. A középiskola befejezése után felvételt nyertem az Ungvári Állami Egyetem fizika szakára. A turizmussal, mint szakmával, itt találkoztam először. Emlékszem, elém került egy hirdetés, miszerint a Szputnyik Utazási Iroda
diákokat toboroz tolmács-idegenvezető tanfolyamra. Jelentkeztem
rá, el is végeztem a tanfolyamot,
és az egyetemi tanulmányaim mellett szabadidőmben magyarországi csoportokat kísértem a Szovjetunió különböző városaiba. A fő
úticél általában Moszkva, Kijev,
Leningrád, vagy a Krím félsziget
volt. Ez abban az időben egy nagyon vonzó, perspektivikus tevékenység volt, ráadásul mindig is
szerettem az emberekkel foglalkozni. Nagyon sokat tanulhattam
ebből a munkából.

– Emellett pedagógusként is
tevékenykedett. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott?
– Az egyetem elvégzése után
fizika-matematika tanárként dolgoztam Beregszászon, Haláboron,
Tiszacsomán. Kezdetben a Beregszászi 7. Számú Általános Iskolában tanítottam, ahol többségben
roma gyerekek tanultak. Meg kell
mondjam, voltak nagyon kellemetlen, de igen pozitív tapasztalataim
is ott. Ezt követően falusi környezetben oktatni igen más volt, ott
megtapasztalhattam, hogy mennyire számítanak a gyökerek, a családi
hagyományok, a kulturális környezet. 1993-ban megnyílt a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókintézete, ahol szaktanácsadóként dolgozhattam. Az intézményen keresztül
kerültem kapcsolatba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel, ahol később a módszertani irodát vezettem. Rengeteg kihívás, feladat várt rám a szövetségben, nagyon szerettem azt a munkát. A pedagógusi pálya után magánvállalkozásba kezdtem a turizmus szektorban. A korábban szerzett tapasztalatok nagyban segítették sikerre
vinni az elképzeléseimet.
– A falusi turizmus világába is
belekóstolt.
– A Pedagógus-továbbképző
Intézet akkoriban több továbbképzést is szervezett a kárpátaljai oktatók részére, melynek keretében magyarországi előadók is
tanítottak. Az én feladatom ezeknek a továbbképzéseknek a megszervezése volt, a külföldi tanárok
fogadása, elszállásolása, kulturális
programok szervezése. Ennek keretében szerveztem kiránduláso-

Kárpátalja magyar szemmel: bővülő bakancslista

Útikönyvbemutató a
Munkácsy Magyar Házban

Ha a szülőföldünkön, az itteni
magyarság körében fellelhető
szellemi potenciál összeadódik,
akkor ilyen, a Kárpátalja magyar
szemmel kiadványhoz hasonló
nagyszerű dolgok jönnek létre,
hangzott el az idézett könyv bemutatóján, amelyre a Munkácsy
Mihály Magyar Házban került
sor. A közönségtalálkozón a kötet szerzői azt hangsúlyozták,
hogy nem csupán egy, a vidékünket hitelesen bemutató turisztikai
könyvet szerettek volna létrehozni, hanem egyben egy olyan kötetet is, amelyet nemcsak a hozzánk látogató turisták tájékozódását segiti elő. Akinek módjában állt beletekinteni a közel 500
oldalas, több mint félezer fotóval
illusztrált útikönyvbe, az megállapíthatta, hogy a kiadvány a
sok-sok friss adatnak, leírásnak
köszönhetően honismereti olvasókönyvként is haszonnal forgatható.

Tarpai József, a kötet szerkesztője, a Munkácsy Mihály Magyar
Ház vezetője, a találkozó moderátora beszámolt róla, hogy a könyv
megírásában közel húsz szerző vett
részt. Nem volt könnyű ennyi ember munkáját összehangolni, ám
megérte. A kötet összeállítója arról is beszámolt, hogy októberben
várhatóan megjelenik a könyv ukrán fordítása is.
Színvonalas, hiánypótló útikönyvnek nevezte a kiadványt Cseh
Áron, Magyarország ungvári konzulja. Aki ezt elolvassa, bizonyára
igen sok új célpont kerül fel a bakancslistájára.
Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke fontosnak tartja, hogy szláv
anyanyelvű polgártársaink mihamarabb kezükbe vegyék a könyv
ukrán nyelvű fordítását, hisz így
hiteles képet kaphatnak a vidék
történelméről. Arról, hogy a magyarok több mint ezeregyszáz éves
jelenlétükkel miként járultak hoz-

lást, étkezést, idegenvezetést, kulturális programokat. Az évek során
nőttek a követelmények a szolgáltatásainkat illetően, így iroda szinten
is fejlődnünk kellett. Ma már kétnyelvű szerződéseket kötünk ügyfeleinkkel, igény szerint összeállítjuk a napi programjaikat, fogad-

kat az oktatóknak, melynek során
megyénk nevezetességeit – a Vereckei-hágót, a munkácsi, ungvári, huszti várakat stb. – látogattuk
meg. Ebből született az ötlet, hogy
miért ne vághatnék bele a falusi
turizmusba is! Sokat tájékozódtam a témában, mindent elolvastam, amit találtam. Elsőként
Nagybaktán szállásoltam el
a vendégeket, majd Mezőváriban találtam olyan családokat, akik helyet tudtak biztosítani a turisták számára. Akkoriban a vendégfogadók főképp tanárok voltak. Kezdetben egy-két csoport érkezett,
majd, ahogy elterjedt a hír,
hogy Kárpátaljára lehet látogatni, egyre többen jöttek. És
már nemcsak csoportok kerestek fel, hanem egyre több
vendégfogadó is. Tanácsaimra
hallgatva elkezdték fejleszteni, szépítgetni a vendégházaikat, hogy a turisták igényeinek megfeleljenek. Magamat
is fejlesztenem kellett a témában, több tanfolyamot is elvégeztem, turizmus szakértői
diplomát szereztem a Pécsi
Tudományegyetemen, ellátogattam Magyarországra, Erdélybe,
hogy személyesen is megtapasztalhassam, ott hogyan működik a falusi vendéglátás. Idegenvezetőink
sem voltak még akkor, erre a feladatra pedagógusokat kértem fel,
akik közül sokan ma már professzionális szinten művelik a szakmát.
– Majd fesztiválokat is szervezett.
– Turistacsalogató programként következtek a fesztiválok.
Csetfalván Töltöttkáposzta feszti
vált, Nagymuzsalyban Arany gu
lyás fesztivált szerveztem, éveken
keresztül aktív segítője voltam a
Mezőgecsei Lekvárfőző Fesztivál
nak és Böllérversenynek. Nagy örömömre több elismerést is magaménak tudhatok – 2011-ben Kárpátaljai Oszkár díjat kaptam, majd az
„Év embere” kitüntetést nyertem el,
valamint Ukrajna tiszteletbeli turisztikai dolgozója lettem.
– Megalapította a Verecke-Tour
Utazási Irodát.
– Az iroda létrehozása a falusi
vendéglátásból nőtte ki magát. Voltak, akik a szállást nem falusi vendégházba kérték, hanem szállodába, mi pedig megszerveztük a szál-

juk őket a határnál megérkezéskor,
minden igénynek igyekszünk eleget
tenni. Tevékenységünk az anyaországi és a Kárpát-medencében élő
magyarság igényeire fókuszál, a
magyar-magyar kapcsolat erősítését segíti. Programjaink főleg a magyar történelmi múltat felidéző emlékhelyek meglátogatását, a magyar
hagyományok felelevenítését, csillagtúrákat, körutakat tartalmazzák.
Természetesen belföldi turizmussal is foglalkozunk, egész Ukrajna
területéről érkeznek hozzánk vendégek, akik falusi vendéglátás keretében megismerkedhetnek a magyar falvakkal, hagyományainkkal,
a magyar gasztronómiával. A belföldi turisták kuriózumként kezelik a kárpátaljai magyar falusi vendéglátást, hiszen nem kell külföldre utazniuk, hogy megismerhessék
a magyar kultúrát.
– A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) egyik alapítójaként hogyan értékeli az elmúlt
egy évet?
– 2008 és 2013 között nagyfokú fellendülést tapasztalhattunk a
kárpátaljai turizmus tekintetében,
azonban nem volt egy olyan szer-

zá Kárpátalja jelenlegi arculatának
kialakításához.
Tarpai József ezután sorra szólította meg a pódiumon helyet foglaló azon szerzőket, akik a különböző fejezeteket írták. Közülük
először Nagy Sándor hívta fel a figyelmet Kárpátalja különösen ér-

ma is látogatható. Popovics Béla
szülőföldünk múltja megismerésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyarságból, hazaszeretetből, önfeláldozásból egyaránt van
kitől példát vennünk, mondta, elegendő, ha csak Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, vagy Kazinczy Fe-

tékes kincseire. Az épített örökség legszebb darabjai közé sorolhatjuk várainkat, várkastélyainkat,
nemkülönben fatemplomainkat. Ez
utóbbiaknak igencsak hányatott
sors jutott osztályrészül, ennek ellenére több mint hetven közülük

renc nevét említjük. Kaszinec Ottokár, a Munkácsi Egyetem turisztikai tanszékének tanára az idegenvezetői képzés fontosságáról szólt,
hisz csak így biztosított Kárpátalja
történelmének hiteles bemutatása a
hozzánk látogató turisták számára.
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vezet, amely összefogta volna az
ebben az ágazatban szereplőket.
Így született a KMTT létrehozásának ötlete. Fő feladatunknak tekintjük szakmailag segíteni a kárpátaljai magyar turisztikai vállalkozókat, népszerűsíteni Kárpátalját, mint turisztikai régiót. Jómagam az Ukrajnán belüli kapcsolatokért felelős alelnök
tisztséget töltöm be, melynek keretében a belföldi kapcsolatok építésével foglalkozom. Két programsorozatnak
– Magyar Konyha Hete és Jó
gyakorlat a falusi turizmusban – vagyok a felelőse, amelyek, büszkén mondhatom,
nagy sikernek örvendenek.
A 2020-as évet tekintve azonban több nehézségünk akadt,
a karanténintézkedések miatt
gyakorlatilag minden programot le kellett mondanunk.
Igyekeztünk több alternatív
megoldással szolgálni munkatársaink, vendéglátóink
számára. A turizmus nagyon
érzékeny gazdasági ágazat,
a legkisebb változásra rögtön reagál. Így jelenleg kivárunk, a lehetőségekhez mérten szervezzük a betervezett programokat. Reménykedünk, hogy
mielőbb rendeződik a helyzet és
folytathatjuk munkánkat.
– Mit jelent önnek a munkája?
– A munka számomra olyan,
mint a mindennapi kenyér. Szakmám gyakorlását hivatásként
élem meg, mindig újabb és újabb
célokat tűzök ki magam elé. Szeretem a kihívásokat, ez a szakma pedig tele van kihívásokkal,
két egyforma feladat nincs, sokszor rögtönözni kell. Ez az én világom, amelyet nagy örömmel
végzek.
– Milyen tervei vannak?
– Magánemberként minél
több időt szeretnék tölteni a családommal, sokat foglalkozni az
unokákkal, odafigyelni rájuk,
együtt játszani, tanulni velük. A
turizmust illetően ez a szakma
olyan, mint a vírus: megfertőződtem vele és mindig újabb és
újabb projektekbe vágok bele.
Jelenleg egy kárpátaljai receptes
füzet megjelentetésén dolgozom
„Édes Kárpátalja” címmel.

Kurmay Anita

A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása,
hangsúlyozta Varjú Zoltán, aki a
továbbiakban a hitelesség megtartásának a fontosságára hívta fel a
figyelmet. Ez a kötet szerzői számára mindvégig alapvető kritériumnak számított.
Horváth Zoltán az aktív turizmus egyre nagyobb
térnyerése kapcsán elmondta, hogy a különböző turisztikai útvonalak tekintetében
mérhetetlenül gazdag a vidékünk. Továbbá igencsak izgalmas, hogy Kárpátalján a
természeti szépségek, látnivalók felfedezésével együtt
rácsodálkozhatunk az itt található épített örökség sokszínűségére is.
Turóczi Gábor, a kötet
nyomdai előkészítője beszámolt róla, hogy az adott
szövegrészek mellé igyekezett a tárgyalt témakörről készült legjobb fotókat
beilleszteni.
A közönségtalálkozón elhangzott, hogy hasonló alkalmakra hamarosan vidékünk több településén is sor kerül.
A kiadvány a Kárpátaljai Magyar Turisztika Tanács honlapján
bárki számára hozzáférhető.

Kovács Elemér
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Közösség

Emléktáblát kapott szülőfalujában Kecskés Béla

A tiszta szó költőjére
emlékeztek

Beregsom könyvtárának falán Sütő Kálmán mellett immáron a település másik neves szülöttének, Kecskés Béla pedagógusnak, költőnek is emléktábla őrzi nevét, jelezve, hogy az utókor megbecsüli munkásságukat, tovább őrzi és örökíti hagyatékukat. Az emléktáblát – melynek bronz domborműve ugyanannak a Lengyel Tibor
nyíregyházi szobrászművésznek az alkotása, aki a Sütő Kálmánét is
készítette – a Beregszászért Alapítvány ajándékozta a településnek.
A családias ünnepség vendégeit Popovics Nikoletta könyvtáros üdvözölte, majd ismertette Kecskés Béla életútját, aki augusztus 7-én lett volna 80 éves,
de sajnos már közel negyedszázada elköltözött az élők sorából.
Beregsom hűen őrzi neves fiainak emlékét. 2006-ban a MÉKK
és az Együtt baráti köre, valamint Deme Ibolya akkori könyvtáros kezdeményezésére létrehozták a Somi Irodalmárok Emlékmúzeumát, amelyben a Sütő
Kálmán, Kecskés Béla, Balogh
Balázs, Somi Nagy Zoltán munkásságához fűződő dokumentumokat, tárgyi emlékeket őrzik. A
könyvtáros arról is tájékoztatott,
hogy évente szavalóversenyt
szerveznek, ahol a jelentkezők
Kecskés Béla és Sütő Kálmán
verseit adják elő. Ezúttal pedig
Demeter Csenge és Nagy Karolina mondott el egy-egy Kecskés-verset.
A kárpátaljai magyar kultúra
egyik formálójára emlékezünk
ma, aki nemcsak költőként, de
pedagógusként is arra törekedett, hogy átörökítse a magyar
irodalmat, a magyar történelmet, a magyar kultúrát, fogalmazott köszöntőjében Hajgató
Tamás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. A diplomata annak a remé-

nyének adott hangot, hogy a jövőben is lesznek a falunak olyan szülöttei, akik megőrzik és továbbörökítik kultúránkat, anyanyelvünket,
hogy a következő ezer esztendőben is hangozzék itt a magyar szó.
Jakab Attila református lelkész
arra hívta fel a figyelmet, hogy
nem keseregni, nem panaszkodni kell, hisz a jövő nem a veszte-

ségek számbavételében van, hanem imádkozni kell, szoros kapcsolatban lenni Istennel, hisz az ő
kezében van a sorsunk. A történelem számtalanszor bebizonyította,
hogy ahol kapcsolat van Istennel,
ott fejlődés is van. Fontosak az emlékek, kellenek az emléktáblák, de

Nyelvtanulásban segít a Speak Up Nyelvközpont

Állj ki magadért!

A nyelvtanulás fontossága számos tekintetben megmutatkozik.
Egy ember annál értékesebb, minél több nyelvet beszél, hiszen
ennek köszönhetően kiválóan meg tudja értetni magát a más kultúrákban élő személyekkel is. Idegen nyelvtudás hiányában igen
sok mindent veszíthetünk az életben, hiszen lehetőségek tárháza
zárulhat be előttünk.
A beregszászi Czigler R.
Alexandra már kiskora óta
a nyelvek szerelmese. Nemrég megalapította a Speak Up
Nyelvközpontot, ahol nemcsak
kicsik, de felnőttek is elsajátíthatnak egy-egy idegen nyelvet.
Vele beszélgettünk kezdetekről,
kihívásokról.
– Mit tudhatunk az ifjú
hölgyről?
– Beregszászban születtem,
a helyi 4. számú Kossuth Lajos Középiskolában tanultam.
Az angol nyelv mindig is nagy
szerepet játszott az életemben,
anyukám szerettette meg velem. Séta közben mindig színeket, számokat ismételgettünk,
amit egy idő után meg is tanultam. A középiskola után az Ungvári Nemzeti Egyetem jogi karán tanultam tovább nemzetközi jog szakon. Egy ideig dolgoztam is a szakmámban, de rá kellett jönnöm, hogy nem az az én
utam. Azonban a tanulmányaimhoz is szükségem volt az idegen
nyelv gyakorlására, soha nem
álltam le ezzel, így jött a gondolat, hogy még jobban mé-

lyítem a tudásomat. Beiratkoztam
egy budapesti tanfolyamra, ahol a
Cambridge-CELTA tanárképzésen
vehettem részt.
– Majd megalapította a nyelvközpontot.
– Férjemmel egy kétéves kislány szülei vagyunk, így olyan tevékenységet kerestem, amelyet a
kicsi mellett is el tudok végezni.
Kezdetben csak én vállaltam a tanítást, otthon magántanárként ismertettem meg az angolt azokkal,
akik kedvet kaptak hozzá. Majd,
ahogy egyre több tanítványom lett,
jött egy gondolat, és létrehoztam a
nyelvközpontot. Jelenleg három
oktatónk van, a negyedik kolléga
szeptembertől csatlakozik hozzánk,
emellett keresek egy olyan elhivatott szakembert, aki az ukrán független tesztelésre tudná felkészíteni a diákokat.
– Kiknek és milyen módszerrel
tanítják a nyelveket?
– Azt szoktam mondani, hogy
hozzánk háromtól kilencvenkilenc
éves korig bárki jelentkezhet. Vannak kis csoportosaink, az iskolások
számára pedig órák után tartjuk a
foglalkozásokat, emellett olyan fel-

gyar Művelődési Intézet (KMMI)
oldalán fent vannak a világhálón,
s azokat bizony ma is sokan olvassák, ami azt bizonyítja, hogy a költő nem halt meg. Az emlékezet tüzét pedig a somiak is táplálják, fogalmazott Dupka György.
Kecskés Béla a mi sorsunkat
a mi nyelvünkön beszélte ki, fogalmazott a pályatárs, Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író,

pítványunk ajándékát, őrizzék a
falu híres szülötteinek emlékét,
ne hagyják feledésbe merülni a
magyar múltat, mert csak így
lesz magyar jövőjük is. Különösen fontos, hogy a fiatalabb
nemzedékek megismerjék azokat az értékeket, amelyeket e
község nagyjai, de más lakosai
is megteremtettek, folytassák a
hagyományt, tartsák meg ma-

tővé válni. Más fegyvere nem volt,
csak a csönd, ám a csönd is lehet
éles fegyver, az ellenállás kifejezője. Ő ezzel határolta el magát az
akkori parancsuralmi rendszertől.
Csak az enyhülést hozó gorbacsovi „glasznoszty” idejében szólalt
meg újra. Versei a Kárpátaljai Ma-

költő. Ő ma is az értékrend megőrzésére biztat. Versei bizonyítják,
hogy akart és tudott hinni abban,
hogy hulljon bármilyen mélyre az
értéket közvetítő szó, az képes kicsírázni és lombot hozni. Kecskés
Béla a tiszta szó költője volt, az ő
szava nem üres fecsegés, fogalmazott Nagy Zoltán Mihály. Aki hitet tett amellett, hogy a költő szava ma is bátorít, ma is erőt ad a
kárpátaljai magyarságnak, amikor anyanyelvünk korlátozására,
nemzeti létünk elsorvasztására
irányuló galád törekvések zajlanak. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy a mi feladatunk emlékezni
és emlékeztetni azokra a kiválóságokra, akik gazdagították a magyar kultúrát.
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg levelében Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány elnöke is: „Fogadják szeretettel ala-

gyar azonosságtudatukat, legyenek büszkék a múltra, építsék a
jelent és a jövőt!”
Kecskés Béla „élete végéig azon dolgozott, hogy az itteni értékeket ápolja, gyarapítsa, a magyar nyelv szépségeit
megismertesse és annak szeretetét átadja másoknak. Hisszük,
hogy munkája sokakra van hatással, és a kárpátaljai írók, költők, pedagógusok és a kulturális
élet szereplőinek erőfeszítésével
Kárpátalja továbbra is otthona
marad nyelvünknek és nemzetünknek” – fogalmazta meg levélben gondolatait Kecskés Béla
özvegye és gyermekei.
A megemlékezés végén
Nagy Zoltán Mihály és Dupka
György leleplezte az emléktáblát, a résztvevők pedig elhelyezték a tisztelet koszorúit.

nőttek jelentkezését is várjuk, akik
kedvet éreznek magukban egy-egy
nyelv elsajátításához. A tanulmányi
idő végén pedig Ukrajna által elfogadott okleveleket tudunk kiállítani. Társalgási angol, üzleti angol,
nyelvvizsga felkészítő órákat tartunk, melyeknél minden esetben az

– Hogyan jött a névválasztás?
– A „Speak Up” kifejezés többek között azt is jelenti: Állj ki
magadért. Többször megtapasztaltam, hogy vannak olyanok,
akik – még ha nem tökéletes formában is – ismerik a nyelvet, de
nem mernek megszólalni. Ezzel

élményközpontú megismerésre alapozunk kommunikatív feladatokkal. Úgy gondolom, fontos, hogy a
tanár is megfelelőképpen elhivatott
legyen, szívvel-lélekkel dolgozzon,
csak úgy tudjuk a tanulót is motiválni a megismerésre.

pedig egyfajta önbizalmat szeretnék nekik adni, hogy merjenek beszélni, gyakorolják a nyelvet, idővel tökéletesebb lesz a kiejtésük.
– Akadtak-e nehézségek a távoktatás során?

– Nem volt egyszerű a tavalyi év. Az iskolák is átálltak az online oktatásra, így nekünk is át kellett állnunk. Természetesen akadtak nekünk
is nehézségeink a kezdetekkor, de úgy gondolom, hogy
jól megoldottuk mindegyiket.
A gyerekek is élvezték ezeket
a foglalkozásokat, jelenléti
oktatásnál pedig igyekszünk
minden higiéniai szabályt betartani, hogy elkerülhessük a
betegséget.
– Mit jelent önnek a nyelvközpont?
– Mint említettem, az angol
számomra egy jó hobbi volt, később igazi hivatássá lett a tanítása, az pedig igazán remek, hogy
megalapíthattam a nyelvközpontot. Itt kiélhetem a kreativitásomat, megvalósíthatom önmagamat. Mindig van min gondolkodni, van mit fejleszteni. Nekem is fejlődnöm kell, különböző tanfolyamokat látogatok,
vagy az online térben veszek
részt kurzusokon.
– További tervek…
– Szeretnék egy több tantermes épületre szert tenni, mivel, hála Istennek, már sokan
vagyunk, azonban nehéz megszervezni az óraösszeállításokat.
Emellett szeretnék más nyelvek tanulásának is teret adni,
ilyen lenne a német vagy a spanyol például. Aki kedvet kapott
a nyelvtanuláshoz, az bátran jelentkezzen hozzánk!
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

fontosabb, hogy az ő örökségüket
tovább vigyük. Ne csak legyünk
ezen a világon Isten kegyelméből, de tennünk is kell magunkért,
a másikért, a nemzetért, a megmaradásért, hangsúlyozta a tiszteletes.
Hála Istennek, vagyunk, akik
ápoljuk Kecskés Béla emlékét,
gondozzuk szellemi hagyatékát,
kezdte beszédét a MÉKK elnöke. 2006-ban az iskola falán állítottunk emléket a vérbeli pedagógusnak. Kecskés Béla a múlt század hatvanas éveiben a kezdő irodalmárok tanítómestere volt, emlékezett vissza Dupka György, aki
felidézte a személyes találkozások, baráti beszélgetések emlékét
is, beszélt az első szamizdat folyóirat, az Együtt indításáról, melynek
bölcsőjét Kecskés Béla is ringatta,
illetve szólt arról is, miért írt keveset, miért hallgatott hosszú éveken át a költő: mert a szívből jövő
magyar szót nem fogadta szívesen
az akkori hatalom, ő pedig nem
akart a pártot dicsőítő udvari köl-
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Tükör
Feromoncsapdák kihelyezésével segítenek a helyi gazdák a kártevők feltérképezéséhez

Kárpátalja célkeresztben

A Minden, amit a feromon
csapdák használatáról tudni ér
demes című, bemutatóval egybekötött tanácskozáson Szanyi
Szabolcs egyetemi adjunktus, a
Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület vezetője beszámolt róla, hogy Kárpátalja azért fontos munkaterület,
mivel Magyarországon számos
kártevő tesztelése nem lehetséges. A monitoringozás ott azért
nem kivitelezhető, mivel
ezek a károsítók a rendszeres kémiai növényvédelem
hatására egy időre eltűntek a szakemberek szeme
elől. Ilyen például a babzsizsik. Ezért fontos, hogy
a kárpátaljai gazdák bevonásával egy olyan csapdahálózatot alakítsanak ki a
megyében, amelynek a segítségével mind a régóta
itt levő kártevők szaporodását regisztrálni tudják,
mind a mediterrán térségből hozzánk érkező fajok
nyomon követését is megoldják. Nem kétséges, hogy
ez utóbbi feladat hatalmas
kihívást jelent a növényvédelmi szakemberek számra,
hisz ahhoz, hogy felismerjük az
új jövevények károsító hatását,
és elkezdjük a hatékony védekezést, nos erre sok-sok ismeretre
és rengeteg időre van szükség.
A monitoringozás hatékonysága
érdekében a Papilio Természetés Környezetvédelmi Egyesület
ingyenesen feromoncsapdákat
ajánl fel a kárpátaljai gazdák-

szerre számos rovarfélét vonzanak – tájékoztatott Szanyi Szabolcs – Ezek hátránya, hogy kezelésükhöz, a belőlük való olva
sáshoz szakemberre van szükség, mivel esetenként a csapdákba befogott egy, másfél tucatnyi
faj egyedeinek megkülönböztetése nem oly egyszerű.
A gazdákkal való találkozás-

kor többször is felmerült a biológiai egyensúly megtartásának
a kérdése. Megfogalmazódott az
az alapelv is, hogy amíg a kártételi küszöb alatt tartják egy-egy
kártevő egyedszámát azok természetes ellenségei, addig tartózkodnunk kell a kémiai beavatkozástól. Íme egy jellemző
momentum: Kárpátalján – a magyarországi sorstársakkal ellentétben – a szőlősgazdák nem védekeznek szőlőmoly ellen, mivel
annak kártétele nálunk elenyésző. Amíg ez így marad, addig
remélhetőleg sikerül megtartani
a biológiai egyensúlyt.
A szervezők megígérték,
hogy hasonló találkozókra kerül
sor az év további hónapjaiban.
A fórum a Tudomány a Környezetünkért Közhasznú Alapítvány és a Papilio Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület
szervezésében a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával,
a Vegyszermentes mezőgazda
ság kialakításának lehetőségei
Kárpátalján projekt keretében
jött létre.

kúra metszem, átmérője kb. 1
m. Nagyon könnyű kezelni, akár
díszfának is beillik. Ültetvénybe a sor- és tőtávolság 3-szor
1,5 – 2 m. Telepítéskor mintegy
5 cm-rel mélyebbre ültetik, mint
ahogy a faiskolában volt, így a
bokrok megújuló képessége optimális lesz. Gyökérzete sekélyen helyezkedik el.
A fekete berkenye bokra hajlamos az elsűrűsödésre, ezért
évenkénti metszést igényel.
Metszése hasonló a ribiszkééhez. Korán fordul termőre. Már
2 éves növényről szedhető a gyümölcs, a teljes termőrefordulásra
5 évtől számíthatunk. Az évenkénti várható termésmennyiség
kb. 10t/ha. Az ültetvény várható élettartama 20-25 év.
A fekete berkenye terméseit
a madarak is szívesen fogyasztják, ezért termőültetvényekben
gyakori a madárkár.
A virágzó és a csodálatos
őszi vörösszínű bokor díszítő
értéke is figyelemre méltó, ezért
parkokba is ültethető akár dísznövényként.
A kelet-európai országokban
az Aróniát vérnyomáscsökkentő és érstabilizáló hatása miatt
gyógyszeralapanyagként használják.

nak, amennyiben azok vállalják
a csapdák kihelyezését és a befogott egyedek folyamatos regisztrálását. Ezzel mindenki jól jár,
hisz a gazda okszerűen tudja megszervezni a védekezést, tehát akkor permetez, amikor erőteljesen
megnövekedett a csapdákban befogott kártevők egyedszáma. Így
jóval kevesebb pénzt kell költenie
növényvédő szerekre. Emellett az
általa szolgáltatott adatokkal se-

gíti a kutatókat, akik az agrárium
egy-egy ágazata számára pontos
és megbízható ajánlásokat tudnak
megfogalmazni.
– De miért is jók a feromon
csapdák? – tették fel a jelenlévők
közül többen a kérdést.
– Azért, mert valamennyi fe
romoncsapda fajspecifikus, így
a befogott egyedek mindegyi-

– Őszibarackosainkban hamarosan várható a földközi-tengeri
gyümölcslégy megjelenése, a paradicsomültetvényekben pedig a paradicsomlevél-aknázó molyé. Ez a
közeljövő, ám a jelen is sok izgalmas kihívással terhes – magyarázza a kutató. – Például több adatra
lenne szükségünk ahhoz, hogy már
a dióburok-fúrólégy károsít a helyi

rég számoltak be arról, hogy a kukoricamoly annyira elterjedt errefelé a csemegekukorica-táblákban,
hogy bármikor is vessék el a szaporítóanyagot, a lepke minden időpontban károsít. A világra kitekintve pedig elmondhatjuk, hogy van
már olyan díszbogárfaj, amelyik
szerte Amerikában hatalmas kőriserdőket rágott tarra.
Az előadó rövid történeti áttekintést nyújtott a különböző csapdák elterjedéséről. Szólt arról, hogy
az első fénycsapdákat már a XIX.
század végén és a XX. század elején alkalmazták. Mérföldkőnek
számított az első feromoncsapdák
megjelenése. Ez a múlt század ötvenes éveinek elejére datálódik.
Ekkor állították elő a selyemlepke
feromonját.
A kétezres évek elején már
olyan csapdák jelennek meg szerte a világban, amelyek az illető faj
táplálkozásával vannak összefüggésben: az ilyen illat vonzza mind
a hímeket, mind a nőstényeket, így
még pontosabb növényvédelmi
előrejelzés elkészítésére van mód.
– Természetesen már találunk
olyan csapdákat is, amelyek egy-

sabb, párásabb klímájú területeket kedveli.
A vegetáció kezdetét a gyökérsarjak fakadása, fejlődésének indulása jelzi. Virágzása április végén
kezdődik és 15-20 napig tart. Fehér
vagy krémszínű hímnős virágai sátorvirágzatban nyílnak. A csúcsrügy-

mése almatermés, többnyire gömbölyű, fénylős feketés, hamvas viaszbevonattal. A nemesített fajták bogyói erősen tapadnak a kocsányhoz, még túléretten is az ernyőn maradnak.
A berkenye virágzatában a bogyók azonos időben érnek, ezért a

ből kb. 20 virág, míg az oldalrügyből 15 virág fejlődik. A virágokban
sok pollen és nektár található, ezért
a méhek szívesen látogatják. Rovarmegporzós, jól öntermékenyül. A
termés kifejlődéséhez és beéréséhez
90-95 nap szükséges.
A fekete berkenye gyümölcseit az éves vesszőkön hozza. Ter-

termés egymenetben betakarítható. Ültetvényekben a bokorforma
terjedt el. Házi kertekben a törzses koronaforma ajánlatos. Többféle alany is szóba jöhet (sorbus
aucupária). Én egyszerűbb megoldást választottam. A vörös madárberkenyére szemeztem 1 méter magas törzzsel. A koronát gömb ala-

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Fekete berkenye

A fekete berkenyét (Aronia melanocarpa), mint gyümölcstermő
növényt először Szentpéterváron láttam az egyetemi éveim alatt.
Ott már abban az időben több száz hektáros telepítések voltak. Jelenleg is a skandináv államokon kívül Oroszország északi részén,
Szentpétervár vonzáskörzetében vannak a legnagyobb fekete berkenye (arónia) ültetvények. Mivel az európai unióban az élelmiszerek mesterséges színezése tiltott, egyre jobban előtérbe került a
fekete berkenye, mint természetes élelmiszerszínező anyag. Jelenleg Észak-Európán kívül termesztése gyorsan terjed Lengyelországban, Németországban, Csehországban és Szlovákiában. Magyarországon jelenleg honosítás alatt áll és folynak a fajtakísérletek. A rendszerváltás előtt Kárpátalján is voltak ipari ültetvények.
A XX. század elején figyeltek fel terméseire, melyekből finom kompót, lekvár, kandírozott
gyümölcs, süteményekbe töltelékanyag készíthető. A gyümölcs héjában található nagy
mennyiségű festékanyag pedig kitűnő természetes élelmiszerszínezék, mely jól használható üdítőitalok, tejtermékek,
vagy akár likőrök, desszertborok színezésére is. Antocianin-,
flavonoid-, és C-vitamin-tartalma háromszorosa a fekete ribiszkéének. Kellemes, a fekete
áfonyára emlékeztető ízű dzsemet és ivólevet készítenek belőle. A fekete berkenye jelen-

diósokban, vagy valamelyik másik hagyományos kártevő, illetve,
hogy szembe kell-e már néznünk
az amerikai szőlőkabóca kártételével. A legpesszimistább forgatókönyv szerint bizony a közeljövőben arra is fel kell készülni a gazdáknak, hogy valamelyik növényt
egyszerűen már nem lesz érdemes
termeszteni. A helyi termelők nem-

ke az adott kártevő hímjei közül kerül ki, így a beazonosításukhoz nem szükséges szakember – hangzott a válasz. – Egyébként egy feromonkapszula hatása
viszonylag elég sokáig, négy héten át tart. Olykor egész növényfajok megmenekülése múlhat a gyors felismerésen és
az idejében elkezdett védekezésen – tette hozzá Szanyi
Szabolcs. Majd egy negatív
példát is hozott: 2017-ben
ugyan sikerült a kutatóknak
beazonosítani a selyemfényű puszpángmolyt, amely
akkorára hatalmas pusztítást végzett a térség puszpángállományában. A kártevő támadása oly erőteljes
volt, hogy ma már szerte a
vidéken nem is találni puszpángbokrot.
– A mediterrán térségből mely kártevők megjelenése várható? – ezt a kérdést már a jelenlévő újságírók tették fel.

Kárpátalja sok szempontból ismeretlen terület a növényvédelmi
szakemberek számára, s ezért lényeges, hogy ebből a szempontból
is mihamarabb a figyelem középpontjába kerüljön. Egyrészt azért,
mivel régóta igen sok kártevő és kórokozó él itt, amelyeknek egy
részét mind ez ideig nem azonosítottak be. Másrészt pedig az időjárási anomáliák és főként a globális felmelegedés következtében
megjelenő új kártevők fontos útvonala a megyénk. Ebből következően az egész Kárpát-medence agráriuma szempontjából elengedhetetlen, hogy tudjuk, hol és milyen jellegű védekezésre kell felkészülnünk, hangzott el azon a gazdafórumon, amelyre a Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület szervezésében a Somi-hegyen Jakab Sándor gazdaságában került sor.

tős mennyiségű B2-, B9-, E- és
P-vitamint, valamint viszonylag
sok cukrot tartalmaz. Található
még benne pektin, cseranyagok,
mikroelemek, csekély mennyiségben szerves savak.
A fekete berkenye fás részei és
rügyei nagyon fagytűrők, Szibériában a mínusz 350C-os fagyokat is
károsodás nélkül vészeli át. A legkülönfélébb talajokon is szépen
díszlik, nem igényes a talaj mechanikai összetételére sem. Optimális számára a gyengén savanyú talaj. Mészre érzékeny. Fényigénye magas, ezért ügyelni kell
a terület fekvésére, a megfelelő
sor és tőtávolságra. A csapadéko-
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Bodnár István
kertészmérnök, Bakta
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2021.
augusztus 11.

Heti műsor

Köszöntjük Ábrahám, Rókus nevű olvasóinkat!

Hétfő

Augusztus 16.

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

Köszöntjük Jácint nevű olvasóinkat!

Kedd

Augusztus 17.

16:05 A hegyi doktor

Köszöntjük Ilona nevű olvasóinkat!

Szerda

Német családi film
sorozat

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

Augusztus 18.

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

Köszöntjük Huba, Lajos nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Augusztus 19.
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi film
04:55 Teleshop
sorozat
05:20 Fókusz
20:35 Egynyári kaland
06:00 Reggeli
Tévéfilm
09:05 Teleshop
21:35 Egynyári kaland
11:45 Született detektívek
Tévéfilm
sorozat
Amerikai krimisor. 22:25 Kenó
Amerikai krimiso
Amerikai krimisor.
sorozat
Török
tévéfilmso
20:30
Skandináv
Lottó
rozat
rozat
12:40 A mi kis falunk 22:35 Munkaügyek 12:40
A
mi
kis
falunk
A Durrell család 12:40 A mi kis falunk
rozat
20:40 Az élet dicsérete
Magyar vígjáték
12:40 A mi kis falunk 20:35 Angol
Magyar vígjáték
IrReality Show
tévéfilmso
19:40 A hegyi doktor
Angol tévéfilmsor.
sorozat
Magyar vígjáték
Magyar vígjáték
sorozat
Magy. vígjáték-sor.
rozat
Német családi film 13:50 Keresztanyu
21:35 Veszélyes
sorozat
sorozat
13:50 Keresztanyu
21:30 A bizalom ára
sorozat
gazdagság I-II.
Magyar filmsorozat 23:10 Az utolsó vacsora
13:50 Keresztanyu
13:50
Keresztanyu
Magyar filmsorozat
Angol bűnügyi tévé
23:20 A légy
Német tévéfilmsor. 15:25 Meryem
Magyar filmsorozat
Magyar filmsorozat 20:35 Önök kérték
15:25 Meryem
filmsorozat
Rajzfilm
válogatás
23:05 Kenó
Török filmsorozat
15:25 Meryem
15:25
Meryem
Török filmsorozat
22:20 Kenó
23:25 Gravitáció
21:30 A vörös ajtó
23:15 Hogyan nőjünk 16:40 Meryem
Török filmsorozat
Török filmsorozat
16:40
Meryem
Animációs film
22:30 Kemény leckék 16:40 Meryem
Olasz krimisorozat
Török filmsorozat
fel a szüleink
16:40 Meryem
Török filmsorozat
Lengyel bűnügyi té
23:26 Holtpont
22:25 Kenó
Török filmsorozat
Török filmsorozat
18:00
RTL
Híradó
–
akarata
ellenére
18:00
RTL
Híradó
–
véfilmsorozat
Animációs film
22:35 A legendák hivatala
Olasz játékfilm
18:00 RTL Híradó –
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Esti kiadás
23:25 Hölgyek
23:35
Hölgyek
Bűnügyi tévéfilm
00:50
Hölgyek
Esti kiadás
Esti
kiadás
18:55 Fókusz
18:55 Fókusz
paradicsoma
paradicsoma
sorozat
paradicsoma
18:55 Fókusz
18:55
Fókusz
20:00
Keresztanyu
20:00
Keresztanyu
Olasz romantikus
Olasz romantikus
23:35 Hölgyek
Olasz romantikus
Magyar filmsorozat
20:00 Keresztanyu
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsorozat
tévéfilmsorozat
tévéfilmsorozat
paradicsoma
tévéfilmsorozat
Magyar filmsorozat 00:25 Hat nővér
Magyar filmsorozat
21:30 A mi kis falunk 00:30 Hat nővér
21:30 A mi kis falunk
Olasz romantikus
01:50
Hat
nővér
Magyar
vígjáték
21:30 A mi kis falunk
21:30
A
mi
kis
falunk
Magyar
vígjáték
Spanyol romantikus
Spanyol romantikus

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
Török tévéfilmso
06:00 Reggeli
rozat
09:05 Teleshop
A hegyi doktor
11:45 Született detektívek 19:40 Német
családi film
Amerikai krimiso

Magyar vígjáték
sorozat

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

02:00 Autogram

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka,
benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció so
rozat

13:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció so
rozat

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella
sorozat

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus
sorozat

16:45 A bosszú
csapdájában

tévéfilmsorozat

Magyar vígjáték
sorozat

01:25 Új idők, új dalai
01:50 Divat & dizájn 22:45 Gyertek át!
23:50 RTL Híradó 02:20 Noé barátai
Késő esti kiadás
00:30 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
05:00 Híradó
krimisorozat
05:15 Angol nyelvű hírek 01:45 Itthon nyaralunk
05:20 Német nyelvű
- Hajdúszoboszhírek
lói nyár
05:25 Orosz nyelvű hírek 02:30 Bosszú
05:30 Kínai nyelvű hírek
Török filmsorozat
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'21
05:10 Családi titkok
07:10 Hajnali
06:30 Mokka,
gondolatok
benne Tények
07:20 Magyar válogatott 08:45 Mokkacino
08:15 Táncház:
09:40 Teleshop
Kodoba Béla,
10:45 Csapdába csalva
Ternipe együttes 11:15 Tények Plusz
08:50 Élő népzene
12:00 Tények délben
09:25 Jó ebédhez
12:30 Walker, a
szól a nóta
texasi kopó
09:50 Jó ebédhez
Amerikai akció so
szól a nóta
rozat
10:20 Görögkatolikus 13:35 Walker, a
Szent Liturtexasi kopó
Amerikai akció so
gia közvetítése
rozat
Máriapócsról
14:35 Derült égből apa
11:35 Madárkák
Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
Török telenovella
13:15 Közelebb sorozat
Roma magazin
18:00 Tények
13:40 Domovina
18:45 Tények Plusz
19:55 Szerencsekerék 14:15 Nyár 21
21:20 Doktor Balaton 16:15 Itthon vagy!
16:35 Öt kontinens
Dráma sorozat
22:00 Bezár a bazár! 17:10 Ízőrzők: Hidas
17:40 Ízőrzők:
23:50 Mintaapák
Pincehely
Magyar családi
18:05 ...és még
sorozat
egymillió lépés
00:35 A rezidens
Amerikai dráma so 19:00 Jó ebédhez
rozat
szól a nóta
01:40 A vidéki doktor 19:25 Jó ebédhez
Német romantikus
szól a nóta
sorozat
20:00 Az örökzöld
örökzöldek
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
04:40 Nyár 21
21:35 Dokuzóna
05:55 Hajnali
22:25 MMA portrék
gondolatok
23:25 Hazajáró
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:45 M2 matricák 06:40 Kenó
Hevül a vegyület
06:45 Közelebb 00:50 M2 matricák Roma magazin
Hevül a vegyület
07:15 Domovina
00:55 Himnusz
07:45 Itthon vagy!
01:00 Híradó
08:10 Fogd a kezem! 01:20 Angol nyelvű
Török tévéfilmso
hírek
rozat
01:30 Az örökzöld
09:05 Isztambuli
örökzöldek
menyasszony
Török tévéfilmso
rozat

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:20 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:45 Született detektívek

04:25 Múlt és Jelen
05:00 OTP Bank Liga
06:55 OTP Bank Liga
13:25 Strandröplabda OB
14:30 Triatlon:
Montreal - férfi
verseny
Török tévéfilmso
16:45 Góóól!
rozat
17:45 OTP Bank Liga
15:05 Zoo
19:50 Góóól!2
Szlovák családi
20:45 UEFA
filmsorozat
Európai
16:05 A hegyi doktor
Szuperkupa
Német családi film
00:45 OTP Bank Liga
sorozat
17:00 Gasztroangyal 02:40 OTP Bank Liga

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 Szerencsekerék
21:20 Doktor Balaton
Dráma sorozat

22:00 Bezár a bazár!
23:50 Mintaapák

Magyar családi so
rozat

00:35 A rezidens

Amerikai dráma
sorozat

01:40 A vidéki doktor
Német romantikus
sorozat

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!
Török tévéfilmso
rozat

09:05 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmso
rozat

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 A világ egy
terített asztal
13:15 A fák történetei
14:15 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmso
rozat

15:05 Zoo

Szlovák családi
filmsorozat

tévéfilmsorozat

00:35 Hat nővér

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
Török tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
19:35 A hegyi doktor
09:05 Teleshop
Német családi film
11:45 Született detektívek

sorozat

Spanyol romantikus

tévéfilmsorozat
22:45 Toplista: NegySpanyol romantikus
venöt
feletti
tévéfilmsorozat
sztárapukák
01:30 Új idők, új dalai
23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
00:25 CSI: A
05:20 Német nyelvű
helyszínelők
05:00 Híradó
hírek
Amerikai-kanadai
05:15 Angol nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
krimisorozat
05:20 Német nyelvű
05:30 Kínai nyelvű hírek
01:35 CSI: A
hírek
05:35 Itthon vagy!
helyszínelők
05:25 Orosz nyelvű hírek
Amerikai-kanadai
05:55 Család'21
05:30 Kínai nyelvű hírek
krimisorozat
06:15 Élő egyház
05:35 Itthon vagy!
02:50 Bosszú
06:45 Kárpát-medence
05:55 Esély
Török filmsorozat
07:05 Hajnali
06:20 Kék bolygó
gondolatok
06:45 Magyar gazda
07:15 Magyar válogatott
07:15 Hajnali
08:15 Táncház:
gondolatok
05:10 Családi titkok
Frankfurtban
07:25 Magyar válogatott 06:30 Mokka,
08:50 Élő népzene
08:15 Táncház: Méta
benne Tények
09:25 Jó ebédhez
Táncház, erdélyi 08:45 Mokkacino
szól a nóta
muzsikusok
09:40 Teleshop
09:50 Jó ebédhez
08:55 Élő népzene
10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
09:25 Jó ebédhez
11:15 Tények Plusz
10:25 Rome Reports szól a nóta
12:00 Tények délben
Vatikáni híradó
09:50 Jó ebédhez
12:30 Walker, a
10:50 Neked szól!
szól a nóta
texasi kopó
10:55 Kereszt-Tények
Amerikai akció sor. 11:05 Jó emberek
10:25 Református
13:35 Walker, a
magazin
11:20 Találkozás
texasi kopó
10:55 Evangélikus
11:45 Ki vágta fejbe
Amerikai
akció
sor.
magazin
Hudák elvtársat?
11:20 Biblia és irodalom 14:35 Derült égből apa
Tévéfilm
Mexikói telenovella
11:40 Aranykor
12:50 V4 híradó
sorozat
Tévéfilm
15:40 A nagykövet lánya 13:00 Híradó
12:50 V4 híradó
13:15 Hrvatska
Török romantikus
13:00 Híradó
Kronika
sorozat
13:15 Srpski ekran
13:40 Ecranul nostru
16:45 A bosszú
13:40 Unser Bildschirm
14:15 Nyár 21
csapdájában
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
Török telenovella
16:15 Itthon vagy!
sorozat
16:35 Hazajáró
16:35 Térkép
18:00 Tények
17:05 Ízőrzők:
17:10 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Somogytúr
Nagydobos
19:55 Szerencsekerék 17:35 Ízőrzők: Tevel
17:35 Ízőrzők:
21:20 Doktor Balaton 18:10 ...és még
Somodor
Dráma sorozat
egymillió lépés
18:00 ...és még
22:00 Bezár a bazár! 19:00 Jó ebédhez
egymillió lépés
23:50 Mintaapák
szól a nóta
18:45 Jó ebédhez
00:35 A rezidens
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
Amerikai dráma
szól a nóta
sorozat
19:10 Jó ebédhez
20:00 Önök kérték
01:40
A
vidéki
doktor
szól a nóta
válogatás
Német romantikus
19:45 Kabarémúzeum
21:00 Híradó
sorozat
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Mária országa
21:35 Pastorale
22:25 MMA portrék
22:30 MMA portrék
23:25 Hazajáró
04:00
Nyár
21
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
05:55 Hajnali
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
gondolatok
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák 06:00
Híradó
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
06:30
Nemzeti
Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
Sporthíradó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
06:40 Kenó
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:45
Hrvatska
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
Kronika
01:25 Kabarémúzeum
válogatás
07:15 Ecranul nostru
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.
05:00 Triatlon: Mont
06:50 Fradi Tv
real - férfi verseny 09:05 Isztambuli
09:20 UEFA Bajnokok
menyasszony
07:35 Pecatúra
Ligája összefoglaló
Török tévéfilmsor.
08:05 Múlt és Jelen
12:00 Puskás Suzuki
10:00 Nyár 21
10:30 FIFA VB
labdarúgó kupa
12:00 Déli harangszó
2022 magazin
13:25 Puskás Suzuki
12:01 Híradó
11:00 Góóól!2
labdarúgó kupa
12:35 Nemzeti
12:00 UEFA Európai
16:50 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Szuperkupa
Ligája összefoglaló
12:50 A világ egy
14:00 Triatlon
17:10 Aranyoroszlánok
terített asztal
16:45 Pecatúra
13:15 A fák történetei 17:45 Felvezető műsor:
17:15 FIFA VB
Labdarúgás
14:15 Sorsok útvesztője
2022 magazin
19:50 Értékelő műsor:
Török tévéfilmsor.
17:45 Triatlon: Mont 15:05 Zoo
Labdarúgás
real - férfi verseny
20:30 Felvezető műsor:
Szlovák családi
20:00 Fradi Tv
filmsorozat
Labdarúgás
20:30 Felvezető műsor: 16:10 A hegyi doktor 22:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
Német családi film
Labdarúgás
22:50 Értékelő műsor:
sorozat
23:15 UEFA Bajnokok
Labdarúgás
17:00 Gasztroangyal
Ligája összefoglaló

sorozat

tévéfilmsorozat

22:45 Főnök
inkognitóban
23:55 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:00 Híradó
00:30 CSI: A
05:15 Angol nyelvű hírek
helyszínelők
05:20 Német nyelvű
Amerikai-kanadai
hírek
krimisorozat
05:25 Orosz nyelvű hírek
01:40 Bosszú
05:30 Kínai nyelvű hírek
Török filmsorozat
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
05:10 Családi titkok
07:10 Hajnali
06:30 Mokka,
gondolatok
benne Tények
07:20 Magyar válogatott
08:45 Mokkacino
08:20 Táncház: Pomázi
09:40 Teleshop
tekerős-találkozó,
10:45 Csapdába csalva
Téka kézműves és
11:15 Tények Plusz
táncházas tábor
12:00 Tények délben
08:50 Élő népzene
12:30 Walker, a
09:20 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akció sor.
10:20 Új nemzedék
13:35 Walker, a
10:45 Isten kezében
texasi kopó
Amerikai akció sor. 11:15 Lakótelepi
mítoszok
14:35 Derült égből apa
Tévéfilm
Mexikói telenovella
sorozat
12:50 V4 híradó

15:40 A nagykövet lánya 13:00 Híradó
Török romantikus
13:15 Alpok-Dunasorozat
Adria
16:45 A bosszú
13:40 Slovenski Utrinki
csapdájában
14:15 Nyár 21
Török telenovella
16:15 Itthon vagy!
sorozat
16:35 Szerelmes földrajz
18:00 Tények
17:05 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Kaposújlak
19:55 Szerencsekerék
17:35
Ízőrzők: Pátka
21:20 Doktor Balaton
18:10 ...és még
Dráma sorozat
egymillió lépés
22:00 Bezár a bazár!
19:00 Jó ebédhez
23:50 Mintaapák
szól a nóta
Magy. családi sor.
20:00 Szenes Iván írta
00:35 A rezidens
Am. dráma sorozat 21:00 Híradó
01:40 A vidéki doktor 21:25 V4 híradó
Német romantikus 21:35 Tervek nélkül
sorozat
semmik leszünk
22:30 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
04:00 Nyár 21
00:30 Hetedhét kaland
05:55 Hajnali
00:40 M2 matricák gondolatok
Hevül a vegyület
06:00 Híradó
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
01:00 Híradó
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
01:30 Szenes Iván írta
06:45 Slovenski Utrinki 02:20 Lakótelepi
07:15 Alpok-Dunamítoszok
Tévéfilm
Adria
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:05 Isztambuli
menyasszony

04:40 Puskás Suzuki
labdarúgó kupa
Török tévéfilmsor.
05:50 Puskás Suzuki
10:00 Nyár 21
labdarúgó kupa
12:00 Déli harangszó 07:20 Strandröp12:01 Híradó
labda OB
12:35 Nemzeti
12:20 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Ligája összefoglaló
12:50 A világ egy
16:40 Aranyoroszlánok
terített asztal
17:15 Pecatúra
13:20 A fák történetei 17:45 Dvsc
14:20 Sorsok útvesztője 18:20 Vívás
Török tévéfilmsor.
18:50 UEFA Bajnokok
15:10 Zoo
Ligája összefoglaló
Szlovák családi
19:10 UEFA Bajnokok
filmsorozat
Ligája összefoglaló
16:05 A hegyi doktor
Német családi film 19:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
sorozat
21:50 Értékelő műsor:
16:50 SzerencsePerc
Labdarúgás
17:00 Gasztroangyal
22:15 FIFA Strandfoci
18:00 Híradó
világbajnokság
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
03:20 Dvsc
18:45 Isztambuli
03:50 Vívás

2021.
augusztus 11.

Heti műsor
Köszöntjük István nevű olvasóinkat!

Péntek

Augusztus 20.

21:00 Tűz és fények
játéka
21:35 Budavári
Palotakoncert
04:05 Mikulás haverok
22:30 Szörényi Levente
Amerikai-kanadai
kalandfilm
- Bródy János:
06:00 Teleshop
István, a király 06:30 Kölyökklub
Rockopera
08:10 Star Wars:
00:10 Kenó
Ellenállás
00:15 Királyok, sírok,
Amerikai animációs
gének
kalandfilmsorozat
01:10 Divat & dizájn
08:40 Micimackó
01:40 Noé barátai
Amerikai animációs 02:15 Új idők, új dalai
kalandvígjáték
10:05 Micimackó
visszatér

Köszöntjük Sámuel, Hajnal nevű olvasóinkat!

Szombat
04:05 A fogtündér

Augusztus 21.

13:30 Magyarország
finom
13:55 A Dassler-fivérek
Tévéfilmsorozat

Am.i romantikus
vígjáték

15:30 Gyula vitéz
télen-nyáron

Am. animációs
kalandfilmsorozat

17:00 Főmenü: Paprika
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse
Szombat
19:40 Herkules

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Star Wars:
Ellenállás

09:10 Teleshop
10:10 Anyák gyöngye
Am. vígjátéksor.

10:45 A dadus

Am. vígjátéksor.

Magyar filmvígjáték

Angol animáci
ós film

Amerikai animációs
05:00 Híradó
kalandvígjáték

11:30 Autogram
12:15 Privát kopók

Am. kalandfilm

13:25 Örökké a csajom 22:50 Kenó
Am. romantikus film 23:10 Hölgyek
15:55 Tök alsó
paradicsoma

11:45 Alaszka aranya

13:50 Belle bűvös világa
Amerikai animációs
kalandvígjáték

15:55 Repcsik

Amerikai animációs
kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Apád-anyád
idejöjjön!

Amerikai vígjáték

21:45 Zárójelentés
Magyar film

00:25 Egyesült Királyság
Angol-amerikaifrancia-cseh ro
mantikus film

02:50 Bosszú

Török filmsorozat

05:00 Garfield és barátai
Amerikai animációs
sorozat

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 „Magyarok fénye, ország reménye” - Szent
István alakja a
magyar történelemben
08:25 Táncház: Felvidéki muzsikusok,
énekesek és táncosok, a Vajdasági
Táncházmozgalom
Története
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:25 Katolikus krónika
10:50 Önkéntesek
11:30 István király

05:30 Magyar népmesék
05:35 Magyar népmesék
05:50 Magyar népmesék
05:55 Magyar népmesék
06:10 Magyar népmesék
06:15 Magyar népmesék
Magyar tévéjáték
06:30 Magyar népmesék 12:50 V4 híradó
06:35 Az erdő kapitánya 13:00 Híradó
Magy. animációs film 13:15 P'amende: Úton
08:10 A kőszívű
13:45 Öt kontinens
ember fiai
14:15 Az esendő szent
Magyar dráma film
- Kő Pál Szent
09:55 A kőszívű
István király
ember fiai
szobra a GelMagyar dráma film
lért-hegyen
11:55 Szaffi
14:30 Zenés TV SzínMagy. animációs film
ház: Hunyadi
13:45 Macskafogó
László
Magy. animációs film
16:20 Itthon vagy!
15:55 Zimmer Feri
Magy. vígjáték film 16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Lipót
18:00 Tények
17:55 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Nagykörű
19:55 Szerencsekerék
21:20 Doktor Balaton 18:30 A Hídember
Dráma sorozat

Magy. életrajzi film

22:00 Bohém rapszódia 21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
Angol, amerikai
21:35 Kodály mindendráma film
kié - A Kodály01:00 Felkoppintva
Amerikai vígjá
módszer nemzették film
közi adaptációi
23:00 A máriagyűdi
kegyhely
23:25 Hazajáró
04:00 Nyár 21
00:00 Hagyaték
05:55 Hajnali
00:35 Hetedhét kaland
gondolatok
00:45 M2 matricák 06:00 Híradó
Hevül a vegyület
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
06:40 Kenó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:50 P'amende: Úton 01:30 Kodály minden07:20 Öt kontinens
kié - A Kodály09:45 Az esendő szent
módszer nemzet- Kő Pál Szent
közi adaptációi
István király
szobra a Gellért-hegyen
10:35 Magyar történel- 07:00 FIFA Strandfoci
mi arcképcsarnok
világbajnokság
12:00 Déli harangszó 14:20 UEFA Bajnokok
12:01 Híradó
Ligája összefoglaló
12:35 Nemzeti
14:35 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
Ligája összefoglaló
12:55 Ízőrzők - Temati- 14:55 Pecatúra
kus epizódok
15:30 Dvsc
13:30 Szent István em- 16:00 FIFA Strandfoci
lékezete a XX.
világbajnokság
században
19:25 Mtk tv
15:05 Isten kezében
20:00 Felvezető műsor:
15:40 A Szent Korona
Röplabda
kálváriája
20:15 Női Röplabda
16:20 Szent IstvánEurópa -bajnokság
Rend díjazottak 21:55 Értékelő műsor:
16:55 Szent Jobb körRöplabda
menet – Közvetí- 22:15 FIFA Strandfoci
világbajnokság
tés Budapestről
23:35 Mtk tv
19:30 Híradó
00:05 Női Röplabda
20:00 Budavári
Európa -bajnokság
Palotakoncert

Kanadai filmsor.

Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 Vasököl

21:20 Pio atya - Ég és
föld között
Életrajzi film

Olasz romantikus
tévéfilmsorozat

00:10 Hat nővér

Spanyol romantikus
tévéfilmsorozat

01:05 Új idők, új dalai
01:30 Divat & dizájn
Amerikai-angol ka 02:00 Novum:
landfilm
VR Tours
01:50 A fekete ötven
árnyalata
Amerikai akciófilm

22:50 Hadak útján

Amerikai vígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs
sorozat

06:55 Garfield és barátai
Amerikai animációs
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs
sorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű
hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali
gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Püspökkenyér
08:05 Evangélium
08:35 Hogy volt?! válogatás
09:30 Ég, föld, férfi, nő
10:25 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
11:00 Öt kontinens
11:30 Mérsékelt égöv
Magyar filmdráma

12:50 V4 híradó
09:05 Hupikék törpikék 13:00 Híradó
Belga animációs
13:25 Múlt és Jelen
sorozat
14:00 Kékek
09:35 Hupikék törpikék 14:45 Építők
Belga animációs
15:10 Dvsc
sorozat
15:45 OTP Bank Liga
10:05 Nagyító
18:05 OTP Bank Liga
10:40 #KandászMamik 20:10 OTP Bank Liga
- Szülőszoba és 22:00 Szenvedély
minden, ami
Magyar játékfilm
család 2021
00:05 Dokuzóna
11:20 Az álomotthon
00:55 Himnusz
11:55 PURA VIDA 01:00 Híradó
tiszta élet
01:20 Angol nyelvű
12:35 Poggyász
hírek
13:10 Csapdába csalva 01:30 Ég, föld, férfi, nő
13:50 Made in Hungária 02:20 Gyula vitéz
Magy. vígjáték film
télen-nyáron
16:20 Columbo
Magyar filmvígjáték
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Esti mesék
Amerikai vígjá
ték film

22:15 Parker

Amerikai akció film

00:50 X-Men

Angol-amerikai ak
ció film

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
07:50 Térkép
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 A világ madártávlatból
10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
13:00 Ízőrzők - Takarékos konyha

05:05 FIFA Strandfoci
világbajnokság
06:20 Vívás
08:55 Bringasport
09:15 Szabadidő
09:50 Építők
10:15 Kékek
10:50 Dvsc
11:20 Aranyoroszlánok
11:50 FIFA Strandfoci
világbajnokság
15:15 Női Röplabda
Európa bajnokság
17:25 Mtk tv
17:55 FIFA Strandfoci
világbajnokság
19:15 OTP Bank Liga
19:45 Felvezető műsor:
Röplabda
20:15 Női Röplabda
Európa bajnokság
21:55 Értékelő műsor:
Röplabda
22:30 Góóól!
23:25 FIFA Strandfoci
világbajnokság
04:30 Szabadidő

Köszöntjük Menyhért, Mirjam nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Augusztus 23.

07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
05:00 A pampák királya 07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
Brazil filmsorozat
08:10 Mesék Mátyás
06:00 Teleshop
királyról
06:35 Kölyökklub
Magyar animációs
08:50 Star Wars:
sorozat
Ellenállás
Amerikai animációs 08:20 Hupikék
törpikék
kalandfilmsorozat
Belga animációs
09:25 Teleshop
sorozat
10:25 A Muzsika
TV bemutatja! 08:50 KutyaSuli
09:30 Több mint TestŐr
10:55 A dadus
Amerikai vígjáték 10:05 SuperCar
10:45 Életmódi
sorozat
11:20 VándorViadal
11:30 A dadus
Amerikai vígjáték 12:00 Extreme-E
sorozat
magazin
12:15 Privát kopók
12:35 6:3 avagy, játszd
Kanadai filmsor.
újra Tutti!
13:25 Drágám, add
Magyar vígjá
az életed!
ték film
Amerikai vígjáték
14:40 Transformers 3.
15:20 Egyik kutya,
Amerikai akció film
másik eb
18:00 Tények
Ukrán krimisor.
18:55 Szerencsekerék
16:35 Egyik kutya,
20:00 Totem
másik eb
21:45 Totem – a színfaUkrán krimisor.
lak mögött
18:00 RTL Híradó –
22:15 A sebezhetetlen
Esti kiadás
Amerikai miszti
19:00 Cobra 11
kus film
Német akciófilm-so 00:40 Harc a
rozat
szabadságért
20:00 Lecsó
Am. dráma film
Amerikai animációs
kalandvígjáték
Amerikai akciófilm
Amerikai akciófilm

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék
törpikék

Belga animációs
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs
sorozat

06:55 Garfield és barátai
Amerikai animációs
sorozat

07:20 Magyar népmesék

Tévéfilmsorozat

16:00 Hatoslottó
sorsolás
16:05 Hogy volt?! válogatás
17:05 Magyarország
finom
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:45 Mallorcai
bűnügyek

Angol bűnügyi tévé
filmsorozat

19:35 Indul a bakterház
Tévéfilm

20:50 Pio atya - Ég és
föld között
Életrajzi film

22:35 A könyvelő
01:20 Kickboxer

ifjúsági műsor
10:10 Evangélikus
ifjúsági műsor
10:20 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
10:30 Metodista
magazin
11:00 Az utódok
reménysége
11:25 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:20 Gutenberg - a
nyomtatás
születése
14:10 Édes anyanyelvünk
14:20 A Dassler-fivérek

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:50 Nyár 21
08:05 Isten kezében
08:30 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus krónika
09:05 Neked szól!
09:10 Rome Reports Vatikáni híradó
09:35 Találkozás
09:50 Jó emberek
10:00 Református

22:20 Kenó
22:35 Mosás, vágás,
ámítás

Francia romantikus
vígjáték
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07:05 Hajnali
gondolatok
07:15 Világ
07:40 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Noé barátai
09:00 Novum
09:30 Önök kérték
válogatás
10:25 Ízőrzők - Takarékos konyha
10:55 Térkép
11:20 Hazajáró
11:55 Magyarország,
segítettél
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Bringasport
14:20 Mtk tv
14:50 Góóól!
15:50 OTP Bank Liga
18:10 OTP Bank Liga
20:15 OTP Bank Liga
22:05 Ily korban
szabadon
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?! válogatás

05:30 FIFA Strandfoci
világbajnokság
06:50 Női Röplabda
Európa -bajnokság
08:50 Múlt és Jelen
09:20 Jövünk!
09:50 Építők
10:15 Kékek
10:45 OTP Bank Liga
12:50 OTP Bank Liga
14:50 OTP Bank Liga
16:55 Gyémánt Liga:
Eugene
18:00 FIFA Strandfoci
világbajnokság
19:20 OTP Bank Liga
19:45 Felvezető műsor:
Röplabda
20:00 Női Röplabda
Európa -bajnokság
21:40 Értékelő műsor:
Röplabda
22:00 OTP Bank Liga
22:30 Góóól!

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű
hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
A műsor és a kezdési
05:35 Itthon vagy!
időpont megváltoztatá05:55 Térkép
sának jogát minden
06:20 Élő egyház
tévéadó fenntartja!
06:45 Esély

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

Az uborka baktériumos
szögletes levélfoltossága

Ez a súlyos uborkabetegség, érdekes módon, nem az uborkatermesztés „őshazájában”
– Verbőcön és Feketepatakon
– okoz igazán gondot. Valamiért
az itteni mikroklíma nem kedvez
ennek a fertőzésnek.
Nagyobb fertőzési gócaival a tiszántúli falvakban, nevezetesen
Péterfalván, Nagypaládon és Fertősalmáson
találkoztunk, elsősorban a szabadföldi termesztésben.
Mivel kártétele vetekedhet a rettegett peronoszpóráéval, érdemes részletesebben is
megismerkedni ezzel a baktériumos fertőzéssel.
Hogyan terjed?
A baktériumok elsősorban a
talajban telelnek át, s a felfröccsenő vízcseppekkel fertőzik a növényt. Ezért van az, hogy elsősorban a szabadföldi uborkát támadja meg. Ezen kívül elsődleges fertőzési forrás lehet még a fertőzött vetőmag is. Mivel a kórokozó megtalálható a vetőmag felületén és a belsejében is, csávázással nem tudunk védekezni ellene.
A fent említett elsődleges fertőzési forrásokon túl a betegség
növényről – növényre is terjedhet
az úgynevezett „vektorok” által.
Ez a matematikában használatos
szakkifejezés itt azokat az állatokat (főleg rovarokat) jelölik, amelyek a fertőzés átvivésében szerepet játszanak. Ez lehet lucernapoloska, levéltetű, tripszek stb., de
akár az uborkatáblában szorgoskodó gazda keze is!

Hogyan ismerjük fel?
A baktériumos szögletes levélfoltosság kezdeti tünetei nagyon
hasonlítanak a perenoszpóra tüneteire. Mindkét esetben a levél
színén sárga, az erek által határolt
szögletes foltok jelennek meg. A hasonlóságnak ezzel vége is.
A foltok hátoldalán a
perenoszpóránál koromszerű penészgyep
alakul ki, míg a baktériumos szögletes levélfoltosságnál ugyanitt
nedves időben csillogó-, száraz időben sebszerűen beszáradó nyálkaréteg látható. Ezen
kívül a beszáradó baktériumos fol-

réztartalmú gombaölő szerek fékezik a betegség terjedését. Ezért
igen nagy hangsúlyt kell fektetni
a megelőzésre.
Ez magában foglalja az alábbiakat:
A feketefóliás talajtakarás,
valamint a csepegtetőcsöves öntözés csökkenti az elsődleges fertőzés veszélyét.
Csak megbízható, gyárilag csomagolt vetőmagot vásároljunk!
Rendszeresen irtsuk a kártevőket!
A Vektafid használatával egyfajta védőréteg alakítható ki a levelek felületén.
A fertőzött területeken a szedést, valamint a növényápolási munkákat időzítsük a délutáni
órákra, amikor a baktériumnyálka beszáradt.
Folynak kutatások az uborkában is engedélyezett Aliett permetszer baktériumos betegségek
elleni felhasználására. Az alma

Hogyan készítsük a gyümölcscefrét?

Út a pálinkához

Az érett, nem rothadt és penészes, de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas (férges, zúzott, rágott stb.) gyümölcsöt szedje össze és
folyamatosan töltse jól zárható műanyag vagy fémhordóba!
Az összegyűjtött cefrét 2–3 naponta csömöszölni kell, azaz a tetején képződő „kalapot” össze kell keverni a többi anyaggal.

A cefrében levő cukor folyamatosan alkohollá alakul át. Amikor
a gyűjtőedény megtelt, lehetőleg légmentesen le kell zárni mindaddig, amig lepárlására sort nem kerítünk. 100 kg jó minőségű cefréből 8–12 liter 50%-os gyümölcspálinka nyerhető.
A cefrét minél előbb ajánlatos kifőzetni, mert sokáig meleg helyen tartva ecetes erjedés keletkezhet benne. Az edény töltése során
a cefre anyagában elszaporodó és ott repkedő muslicák nem károsak, csupán kellemetlenek!
A gyümölcspálinka: hungarikum!

Hogyan szabadulhatok meg
a legyektől?

tok idővel kitöredeznek, míg a peronoszpórás fertőzésre ez nem jellemző.
Védekezés:
A vegyszeres védekezésre igen
korlátozottak a lehetőségeink. Az
egyetlen engedélyezett antibiotikumon – Kasumin 2 L – kívül csak a

Mezőgazdasági körkép

Őszi kalászosok

Az őszi kalászosok termeszté- sen csökkent (0,5-1%). Ezzel azt
se Kárpátalján már régi hagyo- értük el, hogy Kárpátalján a földmány. De nem azért, hogy ma- jeink egyharmad része már nem is
gas terméshozamot érjünk el, alkalmas a mezőgazdasági termelésre. A talajaink elsavainkább azért, mert ez
nyodtak (pH = 3-4), ami
az egyik legjobb előlehetetlenné tette ezeken
vetemény. Különöa talajokon a mezőgazsen, ha a közeljövődasági termelést. Úgy
ben meg tudjuk hogondolom, hogy idén ezt
nosítani és a gyakormindenki fontolóra foglatban megvalósítani
ja venni és minél töbaz úgynevezett szalTel.: 2-41-74
ben fogják használni ezt
matrágyázást.
a módszert.
Ez abban rejlik,
Térjünk át konkrétan az őszi kahogy a szalmát, ami az aratás
után a földeken marad, úgy hasz- lászosok termesztésére. Úgy gonnosítjuk, hogy előtte biotrágyát dolom, a 2021-es év nem sok terpermetezünk ki, amit utána be- méshozamot produkált. A legtöbb
dolgozunk és itt a konkrét par- gazdánál a terméshozam 3,5-4 toncellán szerves anyagot kapunk na/hektár. Igaz, ez már jó termésbelőle, amivel helyettesítik az nek bizonyult, de a termelőknek a
istállótrágyát. Ez lényegesen nö- közeljövőben itt is sok problémával
veli a talaj humusztartalmát, így kell majd megbirkózni, ha azt akarjavulnak a talaj minőségi muta- ják elérni, hogy az őszi kalászosok
tói is, és csökkenthetjük a műtrá- termesztése rentábilis legyen. Ehgyák használatát, növelve talaja- hez el kell érnünk az 5-6 t/ha terink tápanyagellátását. Úgy gon- méshozamot. Erre megvan mindolom, ez minden gazda számá- den lehetőség, és vannak rá példák
ra elérhető, nem drága és nagyon is – igaz, akkor többet kell ráfordíhasznos. Sajnos eddig még na- tani. Először is jó minőségű vetőgyon kevesen használják ezt a magot kell vetnünk. Erre soha ne
módszert, pedig már a cikkeim- sajnáljuk a pénzünket! Tudom, idén
ben többször írtam róla. De akik is a jó minőségű magok drágák volalkalmazták ezt a módszert, már tak (1000–1200 hrivnya mázsája),
az első év után pozitív eredmé- de ez biztosítja két-három évig a jó
nyeket értek el. Ez az eljárás utol- terméshozamot.
A másik kérdés, amiben sántisó és egyedülálló lehetőség a termőföldjeink megóvására, mert kálunk: a betegségek elleni védeaz utóbbi években a földjeink kezés, ami egyes években elviszi
kimerültek, ami abban mutatko- a termés 30-40%-át. Úgy gondozott meg, hogy a szervesanyag lom, hogy ezekből mindenki meg(humusz) mennyisége lényege- értette, hogy a betegség elleni vé-

tűzelhalásos betegségére (szintén baktérium okozza) már engedélyezve van, igaz, a gombás betegségek elleni dózis kb. 3-4 szeresét kell használni.

Gál István
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

dekezés (két-három permetezés)
egy vegetációs időszak alatt nélkülözhetetlen a jó és minőséges
terméshozam eléréséhez. Ehhez
megvannak a lehetőségeink, mert
a gazdaboltokban meg lehet vásárolni a kellő gombaölőszereket.
Különös figyelmet kell fordítani a tápanyagutánpótlásra,
mert sajnos az jött a divatba,
hogy a legtöbb termelő kimondottan csak nitrogéntartalmú
műtrágyákat használ tavasszal
a fejtrágyázás során, foszfor- és
kálium-műtrágyákat a gyakorlatban keveset alkalmaznak, ezzel gyengítve a növények fagyellenálló-képességét. Már most
észre lehet venni a parcellákon
az erős tápanyaghiányt, ami abban mutatkozik meg, hogy a növények sárgás-zöldek, gyengén
fejlődnek és ilyenkor a betegségek is jobban támadják őket.
Tudom, hogy a komplex műtrágyák ára nagyon magas (15-16
ezer hrivnya egy tonna), de e
nélkül lehetetlen kellő eredményeket elérni. Aki el akarja érni
azt a határt, ami biztosítja a jó
jövedelmezőséget, akkor maradéktalanul be kell tartanunk
minden technológiai folyamatot.
Akiknek anyagi okokból nem
volt lehetőségük megvásárolni a komplex műtrágyákat, még
most sem késő, de még a téli hónapokban is lehet használni ezeket, mert csak így tudjuk elérni,
hogy a növényeink jól bokrosodjanak és jól vészeljék át a telet.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

A házilégy az egész földön elterjedt rovar, amely főként az emberi településeken és azok közelében szaporodik el.
Valamikor tömegesen jelent meg a falusi lakóházak, a konyhák
és az istállók falán és mennyezetén, minthogy a kerti ház padlásterében. Zümmögésével, mászkálásával és csípésével tette kényelmetlenné az emberek életét.
Bomló anyagokkal táplálkozik, betegségeket (tífusz, vérhas, himlő stb.) is terjeszt, ezért ma is indokolt és szükséges az ellene folytatott hadjárat. A legeredményesebb megelőző védekezés a legyek
elterjedése ellen a tiszta környezet, az ételmaradékok eltüntetése,
az élelmiszerek és készételek gondos tárolása. A lakott helyiségeket szellőztetni kell, és nyáron nappal – a lehetőségek szerint – sötéten ajánlatos tartani.
Ősi módszer a légypapír felaggatása a legyek által kedvelt helyekre (konyha, WC, kamra, állattartó épületek). A legyek ellen különféle
riasztó és irtó vegyszerek szerezhetők be, amelyeket a kötelező óvatossági rendszabályok betartása mellett kell a lakásban alkalmazni.
A házi legyeket ősszel a légypenész nevű mikroszkopikus gomba támadja meg és elpusztítja őket. Tavasztól őszig azonban a legyek
roppant szaporák, tojásaik 14 nap alatt kelnek ki, egy évben számos
generációjuk keseríti meg az emberek (és a háziállatok) életét.
A légynél nagyobb rovar a kék dongólégy, amely hangos zümmögéssel vadul kering a szobában és olykor teljes erővel vágódik az ablaknak. A házilégyhez hasonlóan szennyezi be és fertőzi a környezetét.

Mikor lehet metszeni a diófákat?

A diófák – természetüknél fogva – szép, szabályos koronát alakítanak ki, ezért a termő diófákat nem kell koronaalakító metszésben részesíteni.
Előfordul azonban, hogy egy-egy ága a fának elszárad vagy akadályozza a közlekedést, akkor ezeket le kell fűrészelni.

A száraz ágaktól az év bármely időszakában megszabadulhatunk,
az élő ágakat azonban csak augusztus végén-szeptember elején ajánlatos levágni. Ekkor ugyanis a mélypontra süllyed a diófa gyökérnyomása, amely más időszakban olyan heves, hogy a metszéskor keletkezett seben keresztül a fa úgyszólván elvérzik!
A nyár végén végzett metszés hatására viszonylag kevés nedvet
veszít a fa, a seb pedig gyorsan beparásodik. A fűrészelt, roncsolt sebfelületet a szokásos módon simára kell faragni és be kell kenni sebvédő anyaggal. Szükség esetén a kezelést meg kell ismételni.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Három gyereket tartóztattak le a felsőnémeti
határátkelőnél

A szlovák határrendészet munkatársai
letartóztattak három kiskorú gyermeket a felsőnémeti határátkelő közelében,
számol be a mukachevo.net.
A gyerekek külföldi állampolgárok, s
mint kiderült, okmányok nélkül, törvény-

telenül keltek át a határon.Az információk szerint két gyerek Líbiából, egy pedig
Algériából érkezett.
A hatóságok átadták őket a szociális
gondozóknak, mindannyiukat egy ideiglenes gyermekközpontban helyezik el.

Több mint 50 ezer hrivnyás bírságot kapott
egy bedrogozott sofőr Munkácson

Az eset augusztus 7-én Munkácson az
elkerülő úton történt. Az esti órákban
a járőrök közlekedési szabálysértés miatt megállítottak egy Skoda típusú személygépkocsit.
Okmányellenőrzés közben kiderült, hogy a Munkácsi Bíróság 2021. februárjától megfosztotta a sofőrt a vezetői
jogától. Mivel nem tett eleget a bírósági

ítéletnek, a járőrök a helyszínre a nyomozókat hívták ki. Ezenkívül kiderült, hogy
az illető drogosan vezetett. Állapotát a
narkológus is megerősítette.
A járőrök több jegyzőkönyvet állítottak ki a szabálysértő ellen. A bírság ös�szege 54 400 hrivnyát tett ki – olvashatjuk a Kárpátaljai Járőrszolgálat facebookoldalán.
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Kialudt a láng…

Az utóbbi negyedszázad legsikeresebb
magyar olimpiai szereplése Tokióban

Hat aranyérem mellett 7 ezüstöt és
ugyanannyi bronzérmet szerzett a 176
fős magyar olimpiai csapat a vasárnap
Tokióban befejeződő nyári olimpiai játékokon, ami az 1996-os atlantai 21 érem

a hatodik 1 pontot ér) a versenyek során.
A 156 főből álló ukrán olimpiai csapat
egyetlen aranyérmét a döntőben Lőrincz
Viktort legyőző kötöttfogású birkózó,
Zsan Belenyuk szerezte. Rajta kívül hat
A női kajak négyes szerezte az
utolsó magyar aranyat Tokióban!

Korrupt határőrt tartóztattak le Kárpátalján
Augusztus 4-én letartóztatták a munkácsi határőregység egyik dolgozóját,
akit kenőpénz elfogadásán értek, adja
hírül a pmg.ua.
A nyomozás során kiderült, hogy a
határőrszolgálati ellenőr 2520 dollárt

kapott azért, hogy akadálymentesítse
egy jelentős mennyiségű dohányáru-szállítmány átjuttatását a határátkelőn.
A férfit előállították, az ügyben tart a
nyomozás.

Kenderültetvényre bukkantak egy korábban
elítélt férfinál

A megyei rendőrség kábítószer-bűnözés elleni osztályának munkatársai és
az ungvári járási nyomozók vizsgálják, hogy milyen céllal termesztett kábítószert tartalmazó növényeket egy
köbléri (Kibljári) lakos.
Augusztus 3-án az illetékes rendőrök kendertermesztésen érték az ungvári járási Köblér egy 42 éves, koráb-

ban elítélt lakosát, számol be a 0312.
ua. A helyszínen a rendőrök 48 tő
kannabiszt és a növények gondozásával foglalkozó személyt találtak. A
miniültetvényt lefoglalták és szakértői
vizsgálatra küldték.
A kannabisz illegális termesztésének
tényével kapcsolatban a nyomozók büntetőeljárást indítottak.

Motoros vesztette életét Kárpátalján
Halálos kimenetelű baleset történt
augusztus 3-án éjszaka Bányfalu és
Beregvár között, írja a pmg.ua.
A szemtanúk elmondása szerint egy
motorkerékpár és egy kamion ütközött
össze, a motor sofőrje a helyszínen életét vesztette.

A balesetről több felvételt is közzétettek a közösségi oldalakon. A rendőrség beszámolója szerint a Shineray motorbiciklit egy 34 éves bányfalui férfi vezette.
A baleset pontos körülményeit még
vizsgálják.

Kiskorú gázolt el egy gyalogost
Augusztus 1-jén, 18 óra 30 perckor a
rendőrök bejelentést kaptak az orvosoktól, hogy egy 58 éves nőt kórházba
szállítottak közúti balesetre jellemző sérülésekkel, számol be a pershij.com.ua.
A rendőrség megállapította, hogy a baleset a huszti járási Alsókalocsa (Kolocsava)
faluban történt. Kiderült, hogy a súlyosan
sérült gyalogost 16 éves falubelije gázolta
el. A kiskorú kihasználva szülei távollétét,

a család Land Rover típusú terepjárójának
volánjához ült, és elment egy körre a faluban. A tinédzser azonban nem tudott vezetni, így mintegy két kilométer megtétele után elvesztette uralmát a jármű felett,
és elgázolt egy járókelőt. A nőt az intenzív
osztályra szállították.
A rendőrség büntetőeljárást indított az
ügyben. Az autót a rendőrség büntetőparkolójában helyezték el.

Kórházban ért véget egy konfliktus
Augusztus 1-jén 22 óra 30 perckor érkezett bejelentés az ungvári rendőrségre
arról, hogy a Zanykovecka utca egyik
sokemeletes épületének lépcsőházában
konfliktus alakult ki két személy között,
adja hírül a pmg.ua.
A nyomozócsoport a helyszínen megállapította, hogy hirtelen vita alakult ki a
két csoport között, akik különböző társa-

ságokban szórakoztak. A vita során egy
45 éves büntetett előéletű ungvári előrántott egy kést, és megszúrta vele 27 éves
ellenfelét. Az áldozat áthatoló sérüléssel
került kórházba.
A 45 éves késelőt a rendőrök őrizetbe vették és ideiglenes letartóztatásba helyezték. A bűncselekmény tényét illetően a nyomozók büntetőeljárást indítottak.

Okmányok nélkül tartózkodtak Kárpátalján a
külföldiek

Augusztus 5-én a nagybereznai járási Havasköz (Люта) falu közelében a
járőrök okmány nélküli külföldieket
fedeztek fel.
Éjfél körül a rendőrök közlekedési szabálysértés miatt megállítottak
egy Opel Astra típusú autót. Öt férfi ült a kocsiban. A dokumentumok
ellenőrzése során a rendvédelmisek

megállapították, hogy mindegyikük
illegálisan tartózkodik Ukrajna területén. Őrizetbe vették azt a férfit is, aki szállította az állítólagos
migránsokat.
A járőrök a helyszínre a nyomozókat hívták ki és átadták nekik az ügyet
– olvashatjuk a Kárpátaljai Járőrszolgálat Facebook-oldalán.

Még több információ a karpatinfo.net-en

után az utóbbi 25 év legsikeresebb ötkarikás teljesítményének számít. Az éremtáblázaton mindez az igen előkelő, 15.
helyre volt elegendő, Európából csak
Nagy-Britannia, az orosz csapat, Hollandia, Franciaország és Németország
előzte meg a magyar küldöttséget.
A magyar sportolók 156 olimpiai pontot gyűjtöttek (az 1. hely 7, a második 5, a
harmadik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, míg

ezüstérmet és 12 bronzérmet szereztek az
ukrán sportolók, ami az éremtáblázaton a
44. helyhez volt elegendő.
Nem csak az éremtáblázaton elfoglalt
hely, de a megszerzett 122 olimpiai pont
is az utóbbi 30 év mélypontjának számít,
amiért aligha a sportolókat, sokkal inkább
a megfelelő szintű felkészülést, és a sportágakra szánt állami finanszírozás hiányosságait lehet okolni.

Néhány sorban

1-0, Debrecen – UTE 2-2, Puskás Akadémia – Paks 1-6.
Két játéknap után a Paks és a Mezőkövesd vezet 6-6 ponttal.
***
Labdarúgásunk harmadik vonalában a
3. forduló után se nincs még veresége az
újonc Munkácsnak. A Vitalij Sumszkij által irányított Latorca-partiak a hétvégén
rendezett bajnoki találkozón fordulatos
90 perc során döntetlenre végeztek az eddig ugyancsak remekül szereplő Kárpáti
Halics gárdájával.
A vendég lembergiek szerezték meg
a vezetést, ami után a hazaiak részéről
Szteny duplázott, de negyedórával a vége
előtt a Kárpáti ismét egyenlített, beállítván ezzel a 2-2-es végeredményt.
Három fordulót követően a Munkács
FC és a Kárpáti 7-7 ponttal vezeti a tabellát.
A kárpátaljai együttes a hétvégén sorra kerülő 4. fordulóban a Niva Vinnicához látogat.
***
A másodosztályban a bajnokságot két vereséggel kezdő Ungvári FC-nek harmadszorra sem sikerült a pontszerzés. Mihajlo
Ivanicja csapata hétfőn este hazai környezetben szenvedett 2-0 arányú vereséget az
Obolony Kijevtől.
***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-kupában
kialakult az elődöntő párosítása.
A negyeddöntőben Kígyós kettős
győzelemmel (4-1, 3-1) jutott tovább
Mezővárin, míg a Beregvidék FC ugyancsak kettős sikerrel (5-3, 4-3) vette a
szőlősvégardói akadályt.
Egy párharcban, a Baktyanec
Mezőgecse – Fancsika párosításban büntetők döntöttek a továbbjutó kilétéről.
Egy hete Fancsikán sima 4-1-es hazai győzelem született, ám a visszavágón
5-2-re nyert a Baktyanec. A büntetőrúgásokat a mezőgecseiek végezték el jobban, így ők jutottak a legjobb négy közé.
A fináléba kerülésért a Baktyanec
ellenfele a játék nélkül elődöntős
Tiszakeresztúr lesz, míg a másik ágon
akár előrehozott döntőnek is beillene a
Kígyós – Beregvidék párosítás.

Az első játéknaphoz hasonlóan, a 3. for-

dulóban is elmaradt a Minaj FC labdarúgó-csapatának soron következő találkozója az országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Vaszil Kobin együttese az Európai Konferencialigában érdekelt Kolosz
Kovalivkát látta volna vendégül, de ezt a
mérkőzést későbbi időpontban pótolják.
A harmadik játéknap legnagyobb meglepetését az egy hete Ungváron vereséget
szenvedő FK Olekszandrija szolgáltatta
azzal, hogy Kijevben vendégként 2-1-re
legyőzte a legutóbbi ezüstérmes és a keddi BL-selejtezőjét Genkben ugyanilyen
arányban megnyerő Sahtar Donyecket. Érdekesség, hogy a végeredmény már a 21.
percben kialakult: Tretyakov vezető találatára a donyecki Kornyijenko még válaszolt ugyan, de a 21. percben esett Kovalec
gól az Olekszandrija győzelmét jelentette.
A címvédő és BL-főtáblás Dinamo Kijev a Zorja Luhanszk vendégeként nyert
nehezen, és az ugyancsak két meccset játszó Gyesznához hasonlóan hibátlan még
a bajnokságban.
Eredmények: Metaliszt Harkiv –
Csornomorec Odessza 3-2, Ruh Lviv
– Veresz Rivne 2-1, Dnyipro – Mariupol
2-1, Sahtar Donyeck – Olekszandrija 1-2,
Vorszkla Poltava – FK Lviv 4-1, Zorja
Luhanszk – Dinamo Kijev 1-2. A Gyeszna
Csernyihiv – Inhulec Petrove találkozót
lapzártánk után rendezik.
Az egyformán 7 pontos Vorszkla
és Dnyipro mögött a Dinamónak és a
Gyesznának 6-6 pontja van.
Az egy mérkőzésen szerzett 3 pontjával még szintén hibátlan Minaj FC szerdán Kijevben lép pályára a Dinamo elleni
elmaradt találkozóján, míg három nappal
később a Zorja lesz az ellenfele a 4. fordulóban, amelynek ugyancsak az ukrán főváros ad otthont.
***
Az NB-I-ben a 2. fordulót rendezték,
amelyből a Mol Fehérvár – FTC találkozót szeptember 22-re halasztották.
Eredmények: Kisvárda – Gyirmót 2-1,
Mezőkövesd – ZTE 3-2, MTK – Honvéd

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.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
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.
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.
Bátyúban nagyon jó helyen
– közel a középiskola, üzletek, vasútállomás – eladó
egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban eladó egy
68 m2-es, összkomfortos, 3
szobás, hőszigetelt fém-műanyag nyílászárókkal felújított családi ház. A fűtés gázkazános cirkó megoldású, a
melegvíz-ellátást gázbojler
biztosítja. Ár megegyezés
szerint. Mob.: 050-6949178.
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.

Szolgáltatás
Utcáról, kertből, udvarból veszélyes fa kivágását és sövény nyírását vállalom Beregszászban és környékén, több év tapasztalattal, garanciát is vállalok.
Még vállalok betonozást, hegesztést és építkezést. Mob.:
050-1948976.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.

Munka
Konyhai kisegítőt és mosogatót keresünk az Újlak határában lévő Kiserdő kávézónkba, heti 3-4 napos munkaidővel. Tel: 095-6264332.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére
Csetfalván. Fizetés teljesítmény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a
szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. Keretes
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Kecskeméti áruszállító cég keres sofőröket
EU-ban történő munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal, B kategóriás jogosítván�nyal 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.

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.
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.
Takarító kolléganőt felveszünk betanítással:
1000 Ft/óra, bruttó. Feladatok: üzlet polcainak
portalanítása, lemosása; termékek portalanítása, fényesítése; kirakati polcok, üvegek tisztítása kint és bent; padló tisztán tartása, felmosása, fényesítése; mosdó, zuhanyzó, WC takarítása, teljes fürdőszoba; kozmetikai helyiség
teljeskörű takarítása;
termékek címkézése, beárazása; pénztár kezelése; üzlet nyitása, zárása; vásárlók teljeskörű
kiszolgálása; eladói tevékenység is. Feltétel:
magyar útlevél. Jelentkezés: fényképes bemutatkozóval és elérhetőséggel: faurhada@
gmail.com.
Kárpátaljai munkalehetőség! Ukrajnából végezhető adminisztratív munka!
K i m a g a s l ó b é re z é s !
Mob.: +3670-9449690.
E-mail: toborzas@
livita.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.
Megbízható beregszászi nő azonnali kezdéssel
vállal akár mezőgazdasági, ház körüli vagy gyári
betanított munkát. Lehetőleg olyan munkaadók keressenek, akik megbízhatóak és az elvégzett munkáért ki is fizetik a munkabért. Mob.: 066-3257356
(Éva).
Beregszászban idősgondozást vagy takarítást vállalok egy családnál. Tel:
066-6647212.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű
állapotban faajtó eladó
tok nélkül. Ára 2500 hr.
Mob.: 066-2910418, 0682126127.

Alig használt WC kagyló
eladó Beregszászban. Ár:
1000 hrivnya. Mob.: 0662910418, 068-2126127.

Bútor
Beregszászban eladó egy jó
állapotban lévő sarokülő,
fotelek nélkül. Ára: 5000
hr. Mob.: 099-2725331,
097-9621454.
Beregszászban használt, de
jó állapotban lévő 2 rekamé
és 2 fotel eladó, ugyanitt egy
3x2m-es szőnyeg. Tel: 0959206222.

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

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.

Kárpátaljai Lelki
Elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során, ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni az összekuszálódott szálak között,
ha úgy érzi, nincs értelme az életének,
ha sötét gondolatok gyötrik!
Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!

Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

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!

Hírdetések
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 (középeurópai 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.

HIRDETMÉNY

2021 szeptemberétől megnyitja kapuit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által alapított
P. Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi bázisóvodája, a főiskola gyakorló óvodája. Bázisóvodánk az ukrán oktatási törvényeknek megfelelően működik, napi
10 órás munkarenddel, mely során a gyerekek háromszori étkezésben részesülnek.
Alaptevékenységünk mellett több szolgáltatással készülünk az ide beiratkozni kívánók számára: angol és
ukrán nyelvi szakkörök; sakkjátszótér; élő mesemondás; interaktív foglalkozások; népi játékok, népzene,
néptánc foglalkozások; kézműves műhelyfoglalkozások. Valljuk, hogy a sikeres jövő megalapozása az óvodában kezdődik.
Intézményünk állami finanszírozásban nem részesül. A szolgáltatások, az étkeztetési és ellátási költségek napi szülői hozzájárulása 30 UAH.
Azon gyerekeket várjuk, akik 2021. augusztus végéig betöltik 3. életévüket.
Jelentkezni a p.frangepankatalingimnazium@
gmail.com e-mail címen lehetséges születési anyakönyvi kivonat scannelt csatolmányával, melyet 2021.
szeptember 1-ig szükséges elküldeni.
Intézményünket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola működteti, ezért az ott dolgozó és tanuló személyek gyermekei elsőbbségben részesülnek a
beiratkozáskor.
Címünk: Beregszász, Lucskai utca 6.

XVIII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

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

www.karpatinfo.net

A Beregszászi Rezeda Folkműhely
felvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre

Jelentkezni a következő foglalkozásokra lehet:
– népi gyermekjátékok és néptánc alapképzés 6-10 korig
két csoportban (Rügyecske 6–7 évesek, Bimbócska
8–10 évesek)
– néptánc képzés 10–18 éves korig
Rezeda utánpótlás csoport 11–14 évesek
Rezeda Néptáncegyüttes 15–18 évesek
– népi harmonika
– vonós hangszerek (hegedű, brácsa, nagybőgő)
– népi énekoktatás
A Beregszázi Rezeda Folkműhely immáron öt éve
várja az autentikus magyar néptánc, népzene és népi
éneket megismerni vágyókat. Az elmúlt évek során a
Rezeda nagy családdá alakult. Táncegyütteseink, zenészeink, énekeseink számtalan hazai és külföldi fesztiválok állandó részesei. Folkműhelyünk sikeresen szerepel mind a kárpátaljai, mind az anyaországi népzene,
néptáncversenyek alkalmával, kiváló minősítő helyezéseket elhozva. A Rezeda Folkműhely az anyaországi
módszertan szerint igyekszik megismertetni az ifjúsággal népi hagyományainkat.
Amennyiben szeretné, hogy az ön gyermeke is a Rezeda család tagja legyen. Bátran keressen minket: rezeda.beregszasz@gmail.com vagy a +380686180739-es
számon.
Élmény, Közösség, Népi Kultúra – Rezeda!

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.

Újságárusokat
keresünk!

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

E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com
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PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt
hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 20212022-es tanévben.
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat
elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt,
ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat
tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.
Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk.
A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát
tenniük, amit az általános iskola 5–6, 5–7 és 5–8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.
A 10. osztályba felvételizőknek matematikából,
magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján.
A felvételi eljárás során lehetőség van többletpontok beszámítására.
A felvételire való jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi
menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap) 2021. augusztus 13-ig.
A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok:
– a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban
csatolt ajánlólevele,
– a születési bizonyítvány és
– a kódszám másolata.
Akik az áprilisi felvételi során nyújtották be jelentkezésüket, azoknak csak e-mailben kell jelezniük felvételi szándékukat, az online jelentkezési lapot nem kell
újra kitölteniük, a dokumentumok ismételt benyújtása
nem szükséges.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2021. augusztus 13.
A felvételi vizsgák időpontja: 2021. augusztus 17.,
7.30 óra.
A felvételi vizsga díjtalan.
A részletes információért kérjük, keresse fel az intézmény weboldalát, a www.nbrl.com.ua internetes címen.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.
Mobil: +380 (99) 423 41 45
Szeretettel várja a felvételizőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!
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Kaleidoszkóp

Beregardóban augusztus 11-én ünnepli születésnapját

Ködöböc Ilona.

Ez alkalomból Istentől megáldott boldog életet, erőt, egészsé
get kíván számára a kollektíva.
„Születésed napján köszöntünk mi téged, és kívánunk neked erőt, egészséget. Sose légy szomorú, sose fájjon semmi, tudjál az élet útján kön�nyű szívvel menni. Ha gyűlnek a gondok, ha nehéz olykor az élet, tudd, hogy a család, a barátok
nagyon szeretnek téged.”

Megemlékezés
Timoscsuk Mihály

halálának évfordulója alkalmából,
aki 2014. augusztus 13-án, születése napján hősi halált halt Ukrajna védelmében. A megemlékezésre
Beregszászban a Sevcsenko úton található görögkatolikus templomban
kerül sor augusztus 13-án (péntek)
7:30 órai kezdettel.

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.

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, a 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 ne csak a mennyiség
növekedjen, 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, amennyiben 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, amen�nyiben a karanténhelyzet 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.

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

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

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez a hét rendkívül mozgalmas lesz a Kos lelkeknek. Ugyanakkor
az anyagi megtakarításai sajnos nagyon megszenvedik ezt az időszakot, ezért azt
ajánljuk, figyeljen oda a kiadásaira. A napokban egy távoli rokona látogatja meg, ami egy kicsit zavarni fogja, de legyen nagyon szívélyes vele és fogadja
kellő vendégszeretettel. Ezen a
héten nagyon fontos, hogy nyugodt maradjon.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez egy csodálatos
időszak a Bika lelkeknek, hogy megerősítsék a családi
kötelékeiket, hiszen ez jelenti Önnek a lefontosabbat
az életben. Tervezzenek közösen egy családi kirándulást
valahova a közelbe és töltsék
együtt az idejüket. Kerülje
a meggondolatlan döntéseket ezen a héten, mert azok
könnyen katasztrófához vezethetnek.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Augusztus második
hete nagyon kettős
érzelmet hoz az Ikrek
csillagjegynek. Lehet, hogy
valamilyen karrierrel kapcsolatos problémába fog ütközni és nehéz lesz előre lépnie
a szakmai ranglétrán. Ügyeljen jobban az idősebb családtagjai egészségére, különösen az édesanyájáéra. Azt tanácsoljuk, vegyen ki egy-két
nap szabadságot és pihenjen
egy kicsit.

Rák (6.22.- 7. 22.)
A hét első fele különösen remekül telik
Önnek és a szeretteivel való kapcsolata is szorosabbra fordul. Álljon készen egy új barát megismerésére, hiszen ez a barátság
akár örökké tarthat. Ne hagyja, hogy az élet nehézségei
pesszimistává tegyék, maradjon mindig vidám és optimista. Lehet, hogy az elkövetkező napokban egy jó ügy
érdekében pénzt adományoz.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Ez a hét hatalmas
anyagi előrelépést jelent az Oroszlánoknak,
hiszen új jövedelemforrásra
tehetnek szert, amit pedig további befektetésre használhatnak fel. Nagyon stabil anyagi helyzetben lesz ezáltal, ami
nagy biztonságérzéssel látja el.
Mitöbb, itt az ideje, hogy egy
rövid kirándulást tegyen a családjával, vagy a barátaival. Ez
az időszak kiváló arra, hogy elfeledje a múlt hibáit.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ez egy fantasztikus
időszak a Szűz lelkeknek, hiszen most nagyon sikeresek lehetnek. Fontos, hogy ha alkalmanként hibát ejt, az nem a világ vége.
Az élet ugyanúgy folytatódik
tovább, ezért fontos, hogy ne
térjen le emiatt az Önnek kijelölt útról. Keressen újabb
barátokat és tartsa fent a kapcsolatát a közeli hozzátartozóival. Ne feledje, a nehéz időszakok hamar elszállnak.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Az elkövetkező hét lehetővé teszi az anyagi
előre lépését és lehet,
hogy különösen nagy
jövedelemre tesz szert. Itt az
ideje valami új dolgot tanulnia. Az élet számtalan lehetőséget biztosít az Ön számára
ehhez, szóval hozza ki mindenből a legtöbbet. A hét közepe felé azonban legyen nagyon óvatos, mert lehet, hogy
egy komoly egészségügyi
problémától szenved.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Augusztus ezen hete
hatalmas sikert fog
hozni a magánéletében. A főnöke és a
munkatársai is értékelik és elismerik a munkájában, és emiatt akár fizetésemelésre is számíthat. Ha a vállalkozás iránt
érdeklődik, vagy van egy jó ötlete, akkor itt az ideje belekezdenie a saját vállalkozásába.
Emellett itt az idő egy új bútort
vagy egy autót vennie, amit
már régóta szeretett volna.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
A Nyilas csillagjegyek most hatalmas
változásokat tapasztalhatnak meg és nagyon bizonytalan lehet a helyzetük. Emellett rengeteg kihívással szembesülhetnek a magánéletükben is. Azt tanácsoljuk, őrizze meg a türelmét és
igyekezzen mindig nyugodt
maradni ahelyett, hogy vitába bocsátkozna másokkal.
Mindezt az egészsége is nagyon megszenvedheti.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ezen a héten a szakmai és a magánélete
is nagy utat tesz előre.
Remek lehetőségeket
kap a munkahelyén, ami miatt sokkal fontosabbnak érzi az
állásában betöltött szerepét. A
felettesei is elismerik az igyekezetét és bőségesen megjutalmazzák érte. Azt tanácsoljuk, hogy tartsa fent a szoros
viszonyt az Önhöz közelálló
szeretteivel, még akkor is, ha
időnként felbosszantják.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Az elkövetkező hete
egy érzelmi hullámvasút lesz. Nagy valószínűséggel egy otthoni veszekedés nagyon rossz hatással lesz a mentális egészségére. Emellett kihívásokba ütközik a munkahelyén is, de végül
felveszi a kesztyűt és remekül
teljesít. Sajnos ezen a héten
azonban egy kedvezőtlen időszak köszönt be az életébe. Lehet, hogy valamilyen krónikus
betegségére derül fény.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ez a hét remek alkalom arra, hogy belevesse magát a szociális élet nyújtotta élvezetekbe.
Mindenáron támogatni akarja
azokat, akik segítségre szorulnak, ezért most aktív résztvevője lehet egy szociális segítőcsoportnak. A hete első fele nagyon fárasztóvá válik, hiszen a
hektikus munkanapjai elképesztően megterhelők. Azt tanácsoljuk, vegyen ki egy kis szabadságot és menjen el nyaralni.

Egészségvédelem
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Nyári nyavalyák: így kerüljük el őket Hozzuk ki a legtöbbet a

Megfázás, gyomor-bélhurut, tüdőgyulla
dás, hörghurut, ételmérgezés: ne hagyjuk,
hogy a könnyen megelőzhető betegségek
elrontsák nyaralásunkat!
Megfázás

Megfázásos megbetegedést a vírusok közel kétszáz fajtája
okozhat. Első tünetek között megtalálható a tüsszögés, a torokfájás és az orrfolyás is. Nyáron gyengítheti szervezetünk ellenálló képességét, ha túl sok hideg italt fogyasztunk, de nedves
fürdőruhában is könnyen megfázhatunk. Bár nyáron kevesebbet tartózkodunk zárt térben, a gyerekek nincsenek iskolában,
óvodában, ahonnan könnyen hazahozhatják a vírusokat, de a
nyári vírusokat nem szabad félvállról venni, mert fertőzőképesebbek, a légkondicionáló száraz levegője sem sokat segít.
A legegyszerűbben úgy tehetünk ellene, gyakran mosunk kezet, 8 órát alszunk naponta, kellőképp hidratálunk és elég folyadékot és szezonális gyümölcsöt fogyasztunk.

Gyomor-bélhurut

Az influenzával ellentétben a gastroenteritis tünetei a gyomor-bélrendszerre korlátozódnak, és magukban foglalhatják
a vizes hasmenést és a hasi görcsöket is. A gyomorfertőzés

kaphatjuk el leginkább. Köhögéssel, hátfájdalommal indul,
hasonlít a megfázásra. Ilyenkor annyit tehetünk, hogy egész
nap pihenünk, és vitaminban gazdag ételeket eszünk. Noha
az antibiotikumok nem hatnak a vírusos tüdőgyulladásra,
a bakteriális felülfertőződés elkerülése érdekében gyakran alkalmazzák őket. A légkondik miatti túl nagy hőmérséklet-különbséget hibáztathatjuk leginkább, és azt, hogy
ezekben a berendezésekben elszaporodnak a baktériumok.

Hörghurut

Nyáron is előfordul a heveny hörghurut, melynek tünetei hasonlóak a megfázáshoz: nátha, torokfájás, száraz, később hurutos köhögés, hőemelkedés, rossz közérzet. Különböző influenzavírusoknak „köszönhetjük” e légzőszervi betegséget. További kockázatot jelentenek a környezeti
tényezők, elsősorban a légszennyezés (szmog), a dohányfüst, a helytelen táplálkozás és a nem megfelelő életvitel.
A hörghurut szövődménye lehet a tüdőgyulladás is, így ha
szeretnénk megelőzni, fogyasszunk gyógyteákat, minél
több vizet és az illóolajok is segíthetnek.

Ételmérgezés

Ha erős hányingerünk van, fáj és felpuffad a hasunk, görcsöl, émelygünk, nagy valószínűséggel ételmérgezésben szenvedünk. Az ételmérgezéssel összefüggésben elsőként a tojásra, a tejtermékekre, vagy húsokra gondolunk, pedig a zöldség-, vagy gyümölcsfélék is okoznak panaszokat. Egy egész
nyaralást tud tönkretenni az ételmérgezés, ezért fokozottan
figyeljünk a csapvíz megfelelő használatára, néhány országban nem javasolt fogyasztásuk. Afrikai vagy ázsiai országok
konyhája is tehet róla, trópusi helyeken csak olyan ételeket
fogyasszunk, amit ismerünk, vagy megbízható helyen rendeljünk. Az eltérő baktériumkultúra miatt elég gyakori betegség,
így a biztonság kedvéért tegyünk meg néhány egyszerű dolgot. A gyümölcsöket ásványvízben mossuk meg, és a fogunkat is hasonlóképp. Húsokat csak magasabb kategóriájú étteremben próbáljunk ki, a kézfertőtlenítő kötelező. Mindenképp
legyen nálunk gyógyszer, amit otthon vásároltunk.

dinnyeszezonból

Nem is gondolnánk, milyen sokoldalú
egy olyan gyümölcsből, melynek a víz
tartalma 95%-os. Frissítő koktélokat, li
monádét, hűsítő levest és fagyit, különle
ges salátákat és még „pizzát” is készít
hetünk belőle, amiért minden gyerek ra
jongani fog.
Egészségünk nyári őre

Kezdjük azzal a részével, amit a legtöbben nem szeretnek benne, és ki is dobnak, a dinnye magja. Viszont, ha
megrágjuk, nem bánjuk meg, hiszen az összes esszenciális aminosavat tartalmazza, bővelkedik vasban, cinkben,
kalciumban és B-vitaminokban. A dinnye magjában lévő
karotin védi szemünk egészségét, emellett antioxidáns és
öregedésgátló tulajdonságairól is ismert. A kálium és a
magnézium segítenek az inzulin helyes működésében és a
vérnyomás csökkentésében, és vizelethajtó hatással is bír.
A kánikulában az egyik leghasznosabb gyümölcsünk,
hiszen hatékonyan csökkenti a testhőmérsékletet és a vérnyomást is.. Magas víztartalma serkenti a felesleges folyadék felszabadulását izzadság formájában. A görögdinnye 95%-a víz, ráadásul nagyon alacsony a kalóriatartalma, és könnyen átmossa a bélrendszert.

Lyme-kór

tünetei a gyomorfájdalom, hányinger, hányás, teltségérzet,
haspuffadás, étvágytalanság. Járhat hasmenéssel, akár lázzal
is. Mindenképpen figyeljünk rá, hogy minden gyümölcsöt
alaposan mossuk és szárítsuk meg, fogyasztásig tároljuk hűtőben, elkülönítve a több élelmiszertől. A főzés szintén segíthet a fertőzések megelőzésében, magas hőmérsékleten a legtöbb kórokozó elpusztul. Ha eleget iszunk, diétázunk és pihenünk, nagyon hamar elmúlik a gyomorfertőzések többsége.

Tüdőgyulladás

A tüdő baktériumok okozta megbetegedése a tüdőgyulladás, melyről nem is gondolnánk, hogy ősszel és nyáron

Egy apró kullancscsípés is súlyos betegséget, akár Lymekórt okozhat, mely olyan baktérium által okozott betegség,
melyet a baktériummal fertőzött kullancsok terjesztenek. A
legjellegzetesebb tünet a csípés helye körül körkörösen kialakuló, vörös, kokárdaszerű vagy egybefüggő bőrelváltozás, mely megjelenthet egy nappal a csípés után, de akár
hónapokkal később is. Jelentkezhetnek az alábbi tünetek:
hőemelkedés, enyhe izomfájdalom, levertség, nyirokcsomó duzzanat, torokfájás. Ha sokat voltunk a természetben,
erdő közelében, vagy akár csak a strandon is, érdemes átnézni a hajlatokat, ugyanis a kullancsok elsősorban füves, gazos területen, árnyas erdőkben, vízparton a leggyakoribbak.

10 ok, amiért igyuk a kávét
Az első csésze fekete az, amitől beindul az agy, ami megadja a kezdőlökést a nap indulásához. Ráadásul magas
antioxidáns tartalma, valamint egyéb jótékony összetevői
is egészségessé teszik a mértékkel történő kávéfogyasztást.
Agy
A koffein nevű vegyülete talán a legismertebb a kávénak. Többek között ez az anyag segíti elő az agy vérellátását, így a gondolkodást és az éberséget.
Nem véletlen, hogy reggel annyira jól tud esni a kávé, hiszen így az ébredési folyamat ideje lényegesen lerövidíthető.
Szív és vese
Bizony, a belső szerveink többségére jótékonyan hat a kávé.
Serkenti a szív és a vesék működését, ezzel hozzájárulva a kiválasztás gyorsításához. Ez azonban vízelvonással jár, így két
fekete között mindenképpen pótolni kell a folyadékot. A szív
esetében nem csak a vérellátás optimalizálásáról beszélhetünk.
A napi 1-5 kávé 24%-kal csökkentheti az egyik legfontosabb szervünk betegségeit, ezzel is hozzájárulva az emberek élettartamának növekedéséhez.
Vastagbél
A normál mennyiségű kávé jótékonyan befolyásolja a
vastagbél működését is. A megfelelő vérellátásnak és a rendszerességnek köszönhetően ez a folyadék elősegíti a kiválasztást, így ennek a bélszakasznak a funkcióját is helyrebillenti.
Daganatok
Napjainkban az egyik legjobban rettegett betegségtípus
a daganat. Sajnos, a nem megfelelő életmód és természeti hatások következtében egyre több embernek kell megküzdenie velük.
A kávéfogyasztás azonban bizonyítottan csökkenti az
ilyen típusú betegségek kialakulásának kockázatát a test
több területén.
Cukorbetegség
A napi rendszeres fekete fogyasztása hozzájárul ahhoz,
hogy sikerrel kerüld el a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázat.
Ez persze csak akkor igaz, ha nem kerül az éltető nedűbe

csészénként 3 púpos kanál cukor, mert ebben az esetben a hátasa éppen fordított lesz. Ha betartjuk az arany középutat, akkor akár 10%-kal is kisebb lesz a kockázata ennek a kórnak.
Epe
A kávé fogyasztása fokozza a kiválasztást, és ezáltal hatással van az epe működésére is. A napi megfelelő men�nyiségű folyadék bevitele mellett akár 20%-kal csökkenti
az epekő kialakulásának kockázatát.
Parkinson kór
Bizony, a kávéval nagymértékben csökkenthető a
Parkinson kór is. Ez a remegéssel járó kegyetlen betegség
a rendszeres fekete fogyasztás következtében akár 80%-kal
kisebb valószínűséggel alakul ki, mint ha nem fogyasztunk
az élénkítő folyadékból.
Alzheimer kór, időskori demencia
A kávé azzal, hogy javítja az agy vérellátását, nem csak
a napi rutin végrehajtásában, illetve a felébredésben van
segítségünkre.
Az olyan betegségek, mint az Alzheimer kór, vagy az
olyan természetes folyamatok, mint az időskori demencia
is ritkábban alakulnak ki azoknál, akik rendszeresen hódolnak a kávéfogyasztásnak.
Fogak
Azoknak, akik rettegve gondolnak a fogorvosra nagyon
jó hír, hogy a kávé segít elkerülni a fogszuvasodást. A benne található trigonelli nevű vegyület pusztítja azokat a baktériumokat, melyek a lyukas fogakért tehetőek felelőssé.
Mielőtt azonban a fogkefénket is kávéscsészére cserélnénk,
azt is tudnunk kell, hogy a folyadékban lévő festékanyag megtapad hófehér ékességünkön, és bizony erősen el is színezheti azt.
Reuma
A reuma az ízületek gyulladásos megbetegedése, mely
erős, mozgás hatására jelentkező fájdalommal jár.
A kávéban rengeteg az antioxidáns (lényegesen több, mint
a teában, de sok citrusfélével is könnyedén felveszi a versenyt),
amely jótékonyan hat a testben megjelenő összes gyulladásos folyamatra, így természetesen a reumatikus panaszokra is.

Számtalan módon felhasználhatjuk

Frissítő fagyi: Görögdinnyéből, cukorból vagy mézből, habtejszínből és citromléből igazán hűsítő fagyit készíthetünk. Az összetevőket keverjük minél habosabbra, így finomabb és könnyebb állagú fagylaltot készíthetünk, amit fogyasztás előtt 6 órán keresztül tároljuk
a fagyasztóban.
Leves: Magozzuk ki a dinnyét, pépesítsük turmixszal, melegítsük fel, akár fahéjjal is feldobhatjuk, ízesítsük még szegfűszeggel, majd jön a tejszín, és a keményítő, és már élvezhetjük is a nyár legfrissítőbb levesét!
Diétás saláták: Keverjük az alábbi ízeket, ha ínycsiklandó és kicsit sem unalmas salátát tervezünk enni:
mentás-gyömbérrel készítsünk pohárkrémet, keverjük
a görögdinnyét sonkával, olajbogyókkal, kesudióval és
sárgadinnyével. Illik még hozzá a feta sajt, a citrom, ha
mediterrán salátára vágyunk, kagylóval, rákkal, rummal
is kipróbálhatjuk.
Koktélok: Kellemes nyári estéken, ha egy finom koktélra vágyunk, fehérborral, rummal, lime-mal sangriát varázsolhatunk a dinnyéből, de pár perc alatt összedobhatunk egy hűsítőt pezsgővel vegyítve is, miután pépesítettük mixerrel a gyümölcsöt. Ezen kívül variálhatjuk még
kókusszal, gyömbérrel és citrommal is nyári italunkat.
Salsa: Pillanatok alatt elkészíthető finomság a din�nye salsa is, amihez paradicsom, hagyma, jalapeno, koriander és olaj szükséges még. Az összetevőket aprítsuk
fel, keverjük össze a dinnyével, és már kész is!
Limonádé: Daraboljuk fel a dinnyét, de ne turmixoljuk
túl, szűrjük át, majd ízesítsük mentával, citromlével, öntsük fel szódával, tegyük hűtőbe, és már fogyaszthatjuk
is a dinnye limonádét.
Dinnyekrém: 2 tojássárgából, 10 dkg cukorból, 5
dkg mézből masszát készíthetünk, keverjük bele a din�nyét, alaposan hűtsük le, és nagyon finom krémet kapunk.
Torta: Készítsünk el egy egyszerű túrótortát, túróval,
mascarponeval, joghurttal, majd a tetejét dekoráljuk din�nyeszeletekkel, hagyjuk megdermedni a hűtőben, majd
a végén mentalevelekkel díszítsük.
Pizza: Igazán mutatós és különleges recept a
dinnyepizza. A gyerekek kedvenc uzsonnája lehet, ha
rákenünk egy kis görög joghurtot, majd megszórjuk egy
kis áfonyával, szederrel, málnával, ribizlivel, és mandulával. Vágjuk olyan cikkelyekre, mint a pizzát, és mindenki odalesz érte.
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A három megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Milyen a legújabb novellám? – kérdezi az író a
szerkesztőtől.
– Int Napóleon karja.
– Hogy érted? Milyen volt Napóleon kardja?
–…

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: BH, BN,
EB, ÉS, FB, GÁ, IG, JA,
LT, MR, ÓB, RZ, SM, SR,
TÍ, TZ, ZÓ.
Hárombetűsek: DEA,
EKA, ILL, NYI, RAI, SAH,
SÍK, SZÓ.
Négybetűsek: AKÓS,
ALÓL, ALPI, ARAB,
BOLT, BUSZ, DIRI, ETAP,
ISAR, KOMA, LOLI, POLI,
RAAB, RÁNG, SALA,
SZIK.
Ötbetűsek: ALGÁK,
BÁLNA, EOZIN, EZÓTA,

☼
☼

HAMAR, INOTA, JÓZSA,
JUCUS, LACUS, LAPOS, MUROK, ÓG-MÓG,
RADIO, SÁMÁN, SZÓDA,
TREAT, ZSÓKA.
H a t b e t ű s e k : Á TUTAL, DONGÓK, HOS�SZÚ, IRÁNTI, KIRGIZ,
MIRJÁM, PIRULÓ.
Hétbetűsek: ABASÁRI,
ABLAKOS, ÁRUSÍTÓ, BÓKOLÁS, FELTÁRÓ, HATALMI, LELIBEG, LEUTAZÓ, ÓRABOLT, STATIKA.
Nyolcbetűsek: ELADÓSOR, KARAKARA, REGEBELI, TRIKOLÓR.
Kilencbetűsek: BUKÓSISAK, MASZKÍROZ.
Tizenegy betűsek: AKROBATIKUS, ALMÁSSZÜRKE, ARANYTINÓRU, LEINER LAURA.

Rákellenes hatása van a cukkininek?
9 ok, amiért fogyasztani kellene

A cukkini a nyár egyik legkedveltebb zöldsége, de szerencsére egész évben megtalálható a boltok polcain.
Igen, ez tényleg nagy előny, különösen akkor, ha még
egészségesebbé és változatosabbá akarod tenni az étkezéseidet, ugyanis igazi csodazöldség.
Hidratál
A cukkini 95%-a víz,
így kiváló hidratáló és vértisztító hatással rendelkezik. Erősen lúgosító hatása is van, ami segít megakadályozni a szervezet
túlsavasodását, és helyreállítja a sav-bázis egyensúlyt, ezáltal pedig számos betegség kialakulásának kockázatát csökkenti.
Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag
A cukkini kitűnő A-,
B1-, B2- B6-, – és C-vitamin forrás, de foszfort,
cinket, káliumot, magnéziumot és kalciumot is tartalmaz. Béta-karotin tartalmánál fogva védi az érfalakat, csökkenti az asztmás
tüneteket, valamint gyulladáscsökkentő hatásánál
fogva enyhíti az ízületi és
a reumatikus panaszokat.
Bármilyen diétába
könnyen beilleszthető
Tarts bármilyen diétát,
vagy legyen szó csak arról,
hogy meg akarod őrizni az
alakodat, a cukkini remek
választás. Kevés zsiradékot és szénhidrátot tartalmaz, 100 g-ban mindössze
17 kcal található, így bármelyik étkezésed alkalmá-

Helyettesíti a tésztát
Ha különlegesebbé és
egészségesebbé akarod
tenni egy-egy étkezésedet,
akkor nincs más dolgod,
minthogy a hagyományos
spagettit cukkini spagettire cseréled. Ehhez nincs
is másra szükséged, minthogy meghámozod, majd
gyaluval vékony szeletekre vágod, és már fogyaszthatod és a kedvenc tésztafeltéteddel. Mivel az íze
semleges, így egyáltalán
nem lesz furcsa, ha legalább alkalmanként nem
búzalisztes tésztát teszel
az asztalra.
Feldobja a húsos
ételeket
Van otthon egy felesleges cukkinid? Semmiképpen ne dobd ki, vagy
ne várd meg, hogy elszáradjon, hiszen ha nem is
szeretnél kimondottan
cukkinit készíteni, gyakorlatilag bármilyen paradicsomos vagy húsos
raguhoz felhasználhatod,
de sütőben szeletelt húsokra is ráhalmozhatod.
Sajttal leszórva garantáltan puha marad, és máris változatosabb lesz a receptjeid tára.

val bátran fogyaszthatod.
Segíti a bélműködést
A cukkini nyákszerű
és keserű anyagai fokozzák a bélműködést, illetve
megakadályozzák a puffadást és a székrekedést,
így egy kiadós cukkinis
ebéd elfogyasztása után
biztosan nem kell attól
tartanod, hogy megfekszi a gyomrodat. Mivel
antioxidánsokban is gazdag, csökkenti a bélben a
káros sejtmutációk kialakulásának a kockázatát.
Védi a szemet
A cukkini luteint és
zeaxantint is tartalmaz, ezáltal pedig erősíti a szemet,
és csökkenti az idősödéssel
gyakran együtt járó szemproblémák kialakulásának
kockázatát.
Minden része
hasznosítható
Ha van zöldség, amit
maximálisan felhasználhatsz, az a cukkini. Mivel az egész növény ehető, alapos mosás után bármelyik részét fogyaszthatod. A virága például salátaelemként is remekül
funkcionál.

Desszertnek is kiváló
Ha sós verzióban nem
ízlik a cukkini, akkor a
kedvenc süteményeidbe is belecsempészheted.
Készíthetsz belőle például cukkinis-csokis kekszet, cukkinis mákos süteményt, cukkinis kakaós csigát vagy mondjuk egy isteni csokis brownie-t.
Arcpakolást készíthetsz belőle
A cukkini nemcsak belül, de kívül is remekül
tud hidratálni. Néhány kanál reszelt cukkini, méz és
joghurt keverékéből például isteni arcpakolást készítetsz, végeredményként pedig szebb és frissebb lesz az
arcbőröd.
Rákellenes hatása
lehet
Több, állatokon végzett kutatás is azt bizonyítja, hogy a cukkini remek fegyver a rákos megbetegedések ellen. Emberi kutatásokra még szükség van, de annyi biztos,
hogy a sok más jótékony
hatása is éppen elég okot
ad arra, hogy minél többet
egyél belőle.

2021. 31. szám meg
fejtése: A tudás ellen harcolni a legnagyobb vétek.

Pluszegy vicc: – An-

Szedres-diós
krémes

kocka

Piskóta: 3 tojás, 210 g cukor, 115 ml olaj, 115
ml tej, 248 g liszt, 15 g kakaópor, ¾ csomag sütő
por, csipet só;
Krém I: 30 szeder, 15 dkg cukor, 1 dl víz, 1 cso
mag vanília ízű pudingpor, 1 dl víz, 20 dkg vaj;
Krém II: 4 dl tej, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníli
ás pudingpor, 10 dkg darált dió, 1 citrom reszelt héja,
20 dkg vaj.
Elkészítése: A piskótát megsütjük egy 25 x 36 cm
nagyságú tepsiben, és 170 °C-on, 50 percig sütjük. Kétféle krémet készítünk. Az szedert a cukorral és a vízzel
felfőzzük, majd botmixerrel pürésítjük, átszűrjük és a
vaníliás pudingot az 1 dl vízzel elkeverjük és besűrítjük vele a gyümölcsöt, majd 20 dkg vajjal összekeverjük. A másik krémhez a tejet a cukorral a vaníliás pudinggal felfőzzük, hozzáadjuk a darált diót és a citrom
héját, majd a kihabosított vajjal összekeverjük ezt is.

nak, hogy nekem
csak egy testvérem
van.

