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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
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ugusztus 14én, szombaton
nyolcadik alkalommal került ös�szeöntésre a kárpátaljai gazdák által felajánlott, a Magyarok
Kenyere – 15 millió

búzaszem program kere t é b e n ö s s z e g y ű j t ö t t
kenyérnek való. Az ünnepélyes eseménynek az
idén is a Nagydobronyi
Irgalmas Samaritánius
Gyermekotthon adott
otthont.

Köszöntőjében Katona Viktória, a gyermekotthon lelkésze arról beszélt,
hogy gazdasági szempontból nehéz és válságos időszakon vagyunk túl, amely
során akár a félelem és kétségbeesés is úrrá lehetett

Népi kultúra és hagyományőrző
napok Mezőváriban

volna, de ehelyett az Úr
megáldotta a minden nehézségek ellenére vető és
arató gazdák munkáját,
ezért most hálát adhatunk a Teremtőnek.
Folytatás a 2. oldalon
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BorzsaVári TMH
civil szervezet idén
először rendezett Mezőváriban népi kultúránkat, hagyományainkat
ápoló, továbbadó napokat. Az eseménynek a
Kárpátaljai Református Egyház tulajdonában lévő Egy Ház a Nemzetért nevet viselő épület
adott otthont.
A három nap fő foglalkozása a néptánc, népi
ének, népzene és népi játékok tanulása volt. Napközis táborunkba vártuk a településünk és a
környező falvak fiataljait, gyermekeit. Nagyobb létszámban volt
jelen a helyi Cseperedő
táncegyüttes, a csomai
táncegyüttes, illetve a
sárosoroszi Boróka tánccsoport. Velük máskor is
dolgoztunk együtt.
Folytatás a 3. oldalon
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Kárpátaljai búzaösszeöntés nyolcadszor

Az államalapításra emlékeztek Beregszászon

„Magyarnak lenni nagy s
szent akarat”

A „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány – Szent István-naphoz közeledve – augusztus 16án a Rákóczi Főiskolán színházi előadással, majd koszorúzással méltatta a magyar államalapítás ünnepét.
A rendezvény kezdetén a Rezeda Néptáncegyüttes szívet melengető produkcióját láthattuk.
Bemutatójuk után Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, emlékeztetve, hogy augusztus 20-a államalapításunk és az
új kenyér ünnepe is egyben. Kiemelte, hogy István király uralkodása idején augusztus 15-ét,

Nagyboldogasszony napját tekintette kiemelt ünnepnek. 1038ban, halálos ágyán az ezt megelőző napon ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának, és a király Nagyboldogasszony napján
halt meg. 1092-ben a Szent László vezette szabolcsi zsinat rendelte el István király oltárra emelése napjának, vagyis augusztus
20-nak ünneplését, emlékeztetett az igazgató asszony.
Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja a nemzeti újrakezdés éve kapcsán abbéli reményének adott hangot, hogy
a hosszú karanténidőszak után
sok színes, kulturális program
valósulhat meg ennek fényében.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke államalapító szent ki-

,,Mid van, amit nem kaptál?
Elejét lásd az 1. oldalon

rályunk emléke ápolásának, megőrzésének fontosságára hívta fel
a figyelmet.
Az ünnepi köszöntőket követően a magyarországi Szent Mihály
Szekere Vándorszínház társulatának előadását láthattuk, melynek
színpadra vitelét Valter Éva álmodta meg, a főszerepben Valter Ferencet, a Magyar Állami Operaház
magánénekesét láthattuk. Az előadás hangulatát Spengler Krisztina zongoraművész tette még emelkedettebbé, Pál Veronika és Zátrok
Norbert pedig táncaikkal varázsolták el a közönséget. „Magyarnak
lenni nagy s szent akarat” című zenés produkciójukban nemzeti kul-

túránk fontos eseményeit elevenítették fel. Összeállításukban részletet láthattunk a Rege a csodaszarvasról című mondából, felcsendültek a gregorián himnusz dallamai,
megismerhettük Szent István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit, valamint Magyarország Alaptörvényének egy-egy
részlete is elhangzott.
Az előadást követően – melyet a közönség vastapssal jutalmazott – a jelenlévők közösen
énekelték el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
Az esemény záróakkordjaként a résztvevők elhelyezhették
az emlékezés koszorúit a beregszászi római katolikus templom
szomszédságában álló Szent István szobornál.

Kurmay Anita

Görögország százezer dózis vakcinát ad Ukrajnának
hálából a tűzoltásban nyújtott segítségéért
Görögország százezer dózis
AstraZeneca-vakcinát ad Ukrajnának hálából, amiért ukrán tűzoltók részt vettek a görög pusztító
erdőtüzek oltásában – hozta nyilvánosságra a kijevi kormány hivatalos honlapján.
A közlemény szerint Denisz
Smihal miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott görög kollégájával, Kiriákosz Micotákisz
kormányfővel. Utóbbi köszönetet
mondott azért, hogy Kijev száz ukrán tűzoltót küldött a görögországi
tüzek megfékezésében való segítségnyújtásra. Közölte, hogy tekintettel az ukrán tűzoltók magas szintű tapasztalataira, kezdeményezi az
együttműködést a két ország katasztrófavédelmi szolgálatai között.
A Jevropejszka Pravda hírportál
az ukrán katasztrófavédelemre hivatkozva csütörtökön beszámolt arról, hogy az ukrán tűzoltók szerdán
két jelentős kiterjedésű gyep- és tőzegtüzet oltottak el Évia szigetének
északi részén, Elinika közelében.
Az egészségügyi minisztérium
a Facebookon közölte, hogy javasolja a Sinovac kínai vállalat által
előállított Coronavac vakcina első
és második dózisának beadása közti intervallum 14 napra csökkenté-

sét a koronavírus különösen fertőző, először Indiában megjelent
delta variánsának gyors terjedése és az ukrajnai megbetegedések
fokozatos növekedése miatt, valamint a lehető legtöbb ukrán védettségének biztosítása érdekében.
Közleményében a tárca hozzáfűzte,
hogy a döntést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai és a
Coronavac vakcina hatékonyságáról a közelmúltban végzett vizsgálatok elemzése alapján hozták meg.
A hírportál adatai szerint mostanáig több mint 1,22 millió ukránt
oltottak be Coronavackal.
A hivatalosan közölt adatok szerint Ukrajnában csütörtökre 1247tel 2 262 601-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 24-gyel 53 173-ra. Eddig
2 194 791-en gyógyultak meg, az
aktív betegek száma viszont megint
nőtt, 184-gyel 14 637-re.
Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány
februári kezdete óta 4 427 898-an
kapták meg valamely védőoltás első,
2 580 552-en pedig a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú
Ukrajnában. Szerdán 162 049 embert oltottak be az országban.
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,,Ami nyolc évvel ezelőtt egy
szimbolikus gesztusként indult,
az mostanra a Kárpát-medence egyik legjelentősebb karitatív
akciójává nőtte ki magát. Ez idő
alatt megvalósult az a fajta gazdaösszefogás is, amelynek a lényege: ha nekem van, akkor neked is jut” – utalt a kezdeményezés jelentőségére Hidi László, a
Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke, aki emlékeztetett rá, hogy
a kárpátaljai gazdatársadalom a
kezdetektől részt vesz ebben a
nemes akcióban.
Mint mondta, az idei, átlagosnál gyengébb termés ellenére is
jelentős volt az adakozási kedv,
ami, számokra lefordítva: 1222
gazdától összegyűjtött közel 90
tonna búzamennyiséget jelent,
de a gyakorlat azt mutatja, hogy
még az elkövetkezendő napokban is érkezhet a kenyérnekvaló a
gyűjtőpontokra. Beszédének végén Hidi László köszönetet mondott a gyűjtésben aktív szerepet
vállaló KMKSZ-alapszervezeti
elnököknek, illetve a történelmi
egyházaknak.
Példa nélkülinek nevezte az
egy évtizede indult kezdeményezést Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének
elnöke, Hajdúnánás polgármestere, aki elsőként tolmácsolta Jakab
Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(MAGOSZ) elnökének üdvözletét.
Mint mondta, a Baranya megyéből induló, és az első évben
alig 10 tonna gabonát eredményező gyűjtőakció mára 1100
tonnánál tart, de ezt nem lehet
versenynek tekinteni, sokkal inkább a magyar-magyar összefogás egyik legjelentősebb megnyilvánulásának.

,,

Az elnök úr Pál apostol szavait idézve – ,,Mid van, amit nem
kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” – azt hangsúlyozta, hogy minden gazdagságunk az Úrtól van, és
ennek függvényében hálával tartozunk minden földi táplálékért.
Beszéde végén azt emelte ki,
hogy kalapot kell emelni a kárpátaljai magyarság előtt, hiszen az itt
élő közösség minden nehézség el-

lenére kitart a szülőföldje mellett,
vet és arat, őrzi és ápolja örökségbe kapott értékeit.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, a megyei
tanács képviselője köszöntötte az
egybegyűlteket. Az elnök asszony
példás összefogásnak nevezte ezt
a kezdeményezést, amelynek egyik
legfőbb üzenete, hogy vagyunk…
Van nemzeti identitásunk, kultúránk, hitünk, vannak közösségeink, akik megfogyva bár, de kitartanak ezen a vidéken. S nemcsak a
rászorulók megsegítésében tudunk
összefogni, de számíthat ránk a
nemzet is.
A közösségek fontosságáról
szólva, hangsúlyozta: egy mag nem
táplál ugyan, de a sok apró mag
nélkül nincs kenyér, ami maga az

Moszkvába és Kijevbe látogat
a német kancellár

Az orosz és az ukrán fővárosban tesz hivatalos látogatást a
jövő héten Angela Merkel német kancellár – jelentették be
pénteken Berlinben.
Steffen Seibert kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormányfő augusztus 20-án Moszkvába látogat, ahol találkozik Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
A program további részleteit a
hét elején ismertetik. Két nappal
később, augusztus 22-én Angela
Merkel Kijevbe utazik, ahol a
tervek szerint tárgyal Volodimir
Zelenszkij ukrán elnökkel. Programjának részleteit ugyancsak a
hét elején közlik.
A német és az orosz kormány
viszonya évek óta feszült, a többi között a hazájában elkövetett
mérgezéses támadás után Berlinben ápolt orosz ellenzéki aktivista, Alekszej Navalnij, a szövetségi parlament (Bundestag) ellen a német szervek megállapításai szerint Oroszországból indított informatikai támadások, valamint egy csecsen származású,
georgiai állampolgárságú férfi ellen Berlinben elkövetett, a német
főváros ügyészsége szerint orosz

vonatkozású politikai gyilkosság
ügye miatt.
Ugyanakkor a német kancellár rendre azt az álláspontot kép-

viseli, hogy fenn kell tartani a párbeszédet a moszkvai vezetéssel,
mert Oroszország közreműködése elengedhetetlen egy sor nemzetközi válság rendezésében, például a szíriai polgárháború lezárásában és Afganisztán stabilizálásában. Angela Merkel egyebek
mellett ezért javasolta Emmanuel
Macron francia államfővel közösen az EU-s társországok vezető-

élet! Beszéde végén példaként
említette a földet művelő gazdákat, akik az időjárási kihívások ellenére, fárasztó munkával
újra és újra elvetik a magokat,
és bíznak: így kell tenni most
mindannyiunknak!
Katkó László, a gyermekotthon igazgatója köszöntőjében a
hálaadás és az összefogás fontosságáról beszélt.
A hivatalos beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői imádkoztak és áldást kértek a gazdák által adományozott
búzára és a rendezvényre. A kenyérnek valót Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyház püspöke és Janig Péter

római katolikus lelkész áldotta
és szentelte meg.
A hivatalos megnyitó végén a leánygyermekeknek otthont adó intézmény lakói adtak elő szívet és lelket melengető zenés-táncos műsort,
majd az együvé tartozás szimbólumaként, az adományozók
– a hatalmas hordóhoz járulva – jelképesen is összeöntötték a Kárpátalja minden régiójából összegyűjtött búzát. Az esemény egyik nagyköveteként az
Aknaszlatináról kerékpárral érkező Tokár Károly (Katyó) most
is elhozta a bányásztelepülésről
a magyarok kenyerébe nélkülözhetetlen sót.
Az összeöntés ünnepélyes
pillanatai alatt a Komótos zenekar játszott.

Jakab Lajos

inek júniusban, hogy rendezzenek EU-Oroszország csúcstalálkozót. A javaslatot elvetették az
uniós kormány-, illetve államfők
brüsszeli tanácskozásán.
A német-orosz kormányközi
kapcsolatok legfőbb témái közé
tartozik az oroszbarát szakadárok kelet-ukrajnai tevékenysége
nyomán kialakult válság politikai rendezése is, az úgynevezett

normandiai országcsoport – Németország, Franciaország, Ukrajna, Oroszország – együttműködése révén.
A szeptemberi szövetségi
parlamenti (Bundestag-) választás után a politikából visszavonuló kancellár legutóbb 2020 januárjában tett hivatalos látogatást
Moszkvában.
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Közösség

Népi kultúra és hagyományőrző
napok Mezőváriban
Elejét lásd az 1. oldalon
Képviseltette magát Borzsova,
Nagybereg, Beregszász, Halábor
stb. ifjúsága is. Lőrinc Sándor és
Lőrinc Beáta, Nyíregyházáról
érkezett tánctanár páros vállalta,

hogy ebben a három napban egy
közös produkciót hoznak létre a
három tánccsoporttal. Ezt meg is
valósították, nem kis sikerrel léptek fel a záróesten.
Somogyi éneket tanultunk a tábor résztvevőivel,
illetve az óvodás csoporttal a kézimunkás foglalkozás után, amit nagyon kreatív óvónőink vezettek, és
gyerekjátékokat tanultunk.
Sajnos lassan elfelejtődnek
az énekes gyerekjátékok,
a párválasztók, a versenyszerű játékok. Ahhoz, hogy
gyermekeinket lefoglaljuk,
minden percét be kellett
tervezni a napnak, a szabadidőben pedig csakis fa
játékok álltak rendelkezésre: óriás jenga, nyári sítalp,
gólyaláb, kosárhinta…
Vendégünk volt két nap
erejéig a Sergő zenekar, akik fergeteges koncertet adtak kedd
este, ahová a környékről is sokan

érkeztek, de megmozgatta a falu
népét is. Ők és a BorzsaVári népi
zenekar tagjai két napon keresztül
korrepetálták a zenészeinket, akik
a végén nem kis bátorsággal álltak
a közönség elé.
Mitagadás, a mai gyerekek, fia-

talok már ritkán találkoznak a pokrócszövés részleteivel, a horgolással, a csuhéból készített játékokkal,

eszközökkel. Célunk az volt, hogy
ezeket a hagyományokat felelevenítsük, érdeklődést keltsünk azok-

Szaktábor pedagógusjelölteknek Beregszászban

Értem és szemléltetem

A „GENIUS” Jótékonysági
Alapítvány első alkalommal
hirdetett szaktábort főiskolai
oktatásban résztvevő pedagógusjelöltek részére. A tábor ün-

nepélyes megnyitójára augusztus 16-án került sor a Rákóczi
Főiskolán.
A jelenlévőket Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója köszöntötte. „A főiskolánkon
tábori gyakorlatra van szükség
ahhoz, hogy a tanulmányi félév
lezárt és hiteles legyen. Ennek

fényében hirdettük meg szaktáborunkat” – emelte ki. Majd elmondta, hogy a résztvevők a tábor tanúsítványát, mint nem formális vagy
informális oktatásban szerzett ered-

ményt kérhetik beszámítani.
„Célunk, hogy minél szélesebb
körű tudással vértezzük fel a jelentkezőket” – hangsúlyozta Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke,
a tábor szakmai felelőse. Ezt követően részletesen is ismertette a tábor programját.
A hét első napján a jelenlévők

ban, akik már igen régen nem
foglalkoznak vele, megmutassuk és alkalomadtán visszatanítsuk gyerekeinknek ezeket a fogásokat. A gyerekek nagy kedvence pedig az agyagozás és a
gyöngyfűzés volt.
Nem akármilyen élményben részesültek a résztvevők,
amikor Bak Dávid mesélt a
kicsinyeknek, amit a nagyok
ugyanúgy élveztek, aztán az
aprók táncát is ő vezette. Minden napnak a levezetéseképpen még egy közös táncház következett, és mikor
kellőképpen mindenki elfáradt, hazamehettek egy
kis pihenésre.
Nem lett volna teljes
a napunk, ha a konyhán
dolgozó önkéntes csapat
nem adott volna bele mindent, így mindennap finom ebéddel vártak mindenkit, és reggeltől estig
teljesítették minden kívánságunkat. Nagy köszönet
érte innen is.
Minden szakember,
aki közreműködött a tudása legjavát adta, a szeretete a gyerekek felé érezhető volt, ezért is mondhatom nagyon sikeresnek a három
napunkat.
Támogatónk az Emberi Erő-

forrás Minisztériumának Csoóri
Sándor Alapja.

Kovács Sándor

Kulin Ágnes előadását hallgatták
meg, aki azt mutatta be, hogyan
prezentálható egy alkotás a legjobban. Majd Szamborovszkyné
Nagy Ibolya, a Történelem és
Társadalomtudományi Tanszék
munkatársa a kooperatív, élmény- és cselekvő típusú szemléltető eszközöket tárta a hallgatók elé. Ezenkívül az öt nap alatt
elméleti-bemutató előadásokon,
tanulmányi kiránduláson, valamint olyan workshopon, műhelymunkán vehetnek részt a jelentkezők, amely során egyénileg kiválasztott témákat dolgoznak fel és a szervezett oktatásban
alkalmazható szemléltetőket készítenek el.
Az első alkalommal megszervezett tábor célja az oktatásban használható különböző tematikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének bemutatása.
A szaktábor augusztus 16–
21. között kerül megrendezésre, megvalósulását a Magyar
Kormány, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos
támogatja.

-nitta-
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V4 Nemzetközi Jazz-fesztivál Beregszászban először

Indítsuk újra Európát!

2021. július 1. és 2022. június
30. között Magyarország tölti
be a Visegrádi Csoport elnökségét. Ebből az alkalomból Magyarország Beregszászi Konzulátusa és Beregszász Polgármesteri Hivatala, a lembergi cseh
és lengyel, valamint az ungvári szlovák főkonzulátusok közreműködésével megszervezi az
első Beregszászi V4 Jazz-fesztivált. Az eseményre szeptember

Lóga Nagyija, Beregszász
alpolgármestere hangsúlyozta,
hogy a város polgármesteri hivatala mindig partner a kulturális események megrendezésében. A kétnapos fesztivált megelőzően augusztus 22-én idelátogat a Magyar Állami Operaház, előadásukban a Carmina Burana című darabot tekintheti meg a közönség, ezt követően augusztus 25-én Ukrajna

3-4-én kerül sor a Vérke-parti
város Amfiteátrumában.
„A rangos fesztivál első alkalommal, azonban hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre a négy ország kiváló jazz zenészeinek bemutatkozásával”
– mondta el Beke Mihály András, első beosztott konzul azon
a sajtótájékoztatón, amelyet augusztus 13-án szerveztek a beregszászi konzulátus Gulácsy termében, és amelyen az esemény főbb
részleteit ismertették.
Külön öröm számunkra, hogy
egy hosszú szünet után ismét kulturális program megvalósítására kerülhet sor a Vérke-parti városban, emelte ki Szilágyi Mátyás főkonzul. Kifejtette, a jazz
műfaja összeköti a V4 országait, és szeretnék Ukrajnát, ezen belül Kárpátalját is elhelyezni ezen
a térképen.

Hrihorij Verjovka Nemzeti Érdemes Akadémiai Népi Énekkara ad koncertet városunkban
– hívta fel a figyelmet az alpolgármester.
Ezt követően a jazz-fesztivál részletes programját Beke
Mihály András ismertette. Szeptember 3-án a cseh Rajnošek
B.And lép színpadra. Vezetőjük,
Bharata Rajnošek igazi multiinstrumentalista, számos hangszeren játszik. Majd az ungvári Pap Jazz Quartet mutatkozik be. Szeptember 4-én a szlovák AMC Trio, a lengyel Piotr
Wyleżoł Trio és a magyar Sárik
Péter Trió lép fel.
A fesztiválra a belépés ingyenes. A konzulátus a beregszászi
római katolikus templomtól óránként ingyenes buszjáratot indít a
koncert helyszínére.

K. A.

Első KVIT/FISZ Tábor Kárpátalján

Első alkalommal szervezte meg a
Kovács Vilmos Irodalmi Társaság
(KVIT) és a Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) közös nyári írótáborát
Kárpátalján. Az eseménynek a

hér Rita vezette. A foglalkozásokon az elméleti ismeretek mellett
nagy figyelmet fordítottak a szövegek elemzésére és a szerkesztésre.
A táborban tartotta meg tiszt-

makkosjánosi Helikon Hotel adott
otthont augusztus 12–14. között.
Az írótábor Gálfi Dezső vezetésével irodalmi városnézéssel indult. A sétán a beregszászi római
katolikus templomtól a vonatállomásig felkeresték azokat az emléktáblákat, amelyek beregszászi
születésű vagy kötődésű irodalmároknak állít emléket.
A háromnapos KVIT/FISZ Táborban a líraműhelyeket Marcsák
Gergely és Nagy Tamás irányította, a prózafoglalkozásokat Kovács
Eleonóra és Shrek Tímea. A forgatókönyvíró workshopot Bunda Fe-

újító közgyűlését augusztus 14-én
a KVIT, ahol a tagok Marcsák
Gergelyt választották meg a társaság elnökévé.
A programon olyan kárpátaljai
magyar fiatalok vettek részt, aki érdeklődnek az irodalom, az írás és a
filmművészet iránt. A háromnapos
eseményen a műhelymunkákon
megismerkedhettek a vers- és prózaírás, valamint a forgatókönyvírás technikájával, emellett lehetőségük nyílt saját írásaik bemutatására, valamint a KVIT tagjainak és
munkásságuknak megismerésére.

Kárpátalja.ma
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Közélet
A kárpátaljai oktatás helyzete a Kölcsey Pedagógusakadémián

„Ne félj, mert én veled
vagyok!”

„Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell.” (Jel2, 10)
„Az Úrnak kedveltje bátorságban lakozik Ő mellette, fedezi őt
minden időben.” (5Móz 33, 12)
Ne ámítsuk magunkat és
ne okozzunk csalódást senkinek! Isten megváltott, megtért
gyermekei, mi is itt élünk ezen
a bűntől megromlott földön. A
bűnnek pedig következménye
van! Testünk ellen követtünk el
bűnt. Mi magunk rontottuk meg
az egészségünket. A természet
csodálatos harmóniáját, szépségét is megrontotta az ember! A
rontás eredménye a pusztulás,
fertőzés, járványok, szárazság,
máshol árvíz, éhezés, nyomor.
Az ember szenved, mert e
beszennyezett földön kell élni.
Szenved még akkor is, ha a rontást, a pusztítást, a szennyezést,
a bűnt személyesen nem ő követte el. Az emberek szenvednek egymástól is, mert a szeretet kihalt a szívekből, indulat,
harag, gyűlölet uralkodik mindenhol a földkerekségen. A hívő
ember szenved, mert üldözik hitéért, Megváltójáért. Sok mártírja van a hitnek a mostani napokban is. A hívő ember szenved a
hitetlen családjától is, a munkahelyén, az iskolában. Szenvedés vár ránk kinn, az életben,
és benn, a családi körben is. Adjon erőt, bátorságot és türelmet
a szenvedésedhez, kedves Olvasóm, Isten biztató üzenete: „Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet, és
azoknak káromkodását... Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell! Légy hív mindhalálig és néked adom az életnek
koronáját!” (Jel 2, 9–10)
Nem lehetsz reménytelen,
mert nem is vagy egyedül! Ha
senkinek nem tudnál panaszkodni, sírni, akkor is számon tartja Isten a te életedet. Ő látja, kik között élsz, ismeri a pénztárcádat,
tested nyomorúságát, kínjait.
Ne félj, mert nem vagy magadra hagyott! Isten szeme előtt
van az életed.
A hívő ember nyomorúságban, szenvedésben élhet, de reménytelenségben soha! Isten biztosít téged és engem arról, hogy
megvéd, megtart és átvezet ezen
a keserves életszakaszon, siralomvölgyen.
Lehet, hogy félelmedben, kétségbeesve te is kérdezted már:
„Miért? Miért történik ez velem? Miért? Felelj nékem, Istenem!...” Néked is, nékem is csak
azt mondhatja, amit mondott elődeinknek, a mártíroknak, a bebörtönzötteknek, a szenvedőknek:
„Ne félj, mert én veled vagyok!”
Dániel félt-e az oroszlánok
vermében? József mit érzett, amikor ártatlanul börtönbe záratta
Potifárné? Istvánnak honnan volt
ereje imádkozni, amikor halálra
kövezték?
Szenvedtek, lehet hogy féltek
is, de imádkoztak és hittel néztek Istenre!
Az Úr nem vette le tekintetét a szenvedő Jóbról! Egyetlen mártírral, szenttel, szenvedővel sem hasonlíthatom össze
magam, de elmondhatom, hogy
amikor szenvedtem, amikor a hitem miatt ért a nyomorúság, akkor mindig éreztem, hogy át-

ölelt az Isten. Nem menekültem
meg a fájdalmaktól, de e fájdalom, szenvedés, veszteség közben testemben is, lelkemben is
éreztem Isten közelségét, jelenlétét. Igen, odaborulhattam az Isten kebelére!
Hogyan mondjam, írjam,
hogy elhidd, megérezd, kedves
Olvasóm, hogy Isten nem képzelet, nem fantázia, nem önámítás, nem mese! Ő valóság, Ő közel lévő Isten.
Miért biztatna az Isten: „Hívj
segítségül engem a nyomorúság
idején...”? Miért? Ha nem jönne, ha nem állna melléd és mellém, ha nem ölelne át védő karjaival, ha nem adna erőt Szentlelke által? Ő „elfedezi”, kedveltjeit, gyermekeit, megvédi.
Lázas kis unokám napok óta
szenved, nem alszik, csak akkor pihen, csak akkor nyugszik
meg, amikor édesanyja a karjaiba veszi, simogatja, csókolgatja. Suttog a fülébe: „Ne félj, kicsim, veled vagyok, meg fogsz
gyógyulni, szeretlek, nagyon
szeretlek!”
Ha mi tudunk szeretetet, biztatást, nyugalmat, enyhülést
adni kicsinyeinknek, Isten nem
tudna-é sokkal többet adni nékünk, megváltott gyermekeinek
szenvedésünk idején? Ő megígérte: velünk lesz! Istenre számíthatsz, számíthatok! A nagy kérdés: mennyire kívánom az Ő jelenlétét életemben? Milyen közel
engedem magamhoz Őt a szenvedésem idején?
Jób felesége a szenvedés láttán, a gyászban, a veszteség idején, halálos kínban vergődő férjének azt tanácsolta: „Átkozd meg
az Istent és halj meg!” ( Jób 2, 9)
A szenvedés, a nyomorúság
sok emberben pánikot, félelmet
vált ki. Amikor Jézus szenvedését
látta, megtudta Péter, ő is pánikba esett, megijedt, tagadott, menekült, mert félt az esetleg reá
váró szenvedéstől.
Jób szíve közel volt Istenhez, nem átkozódott és nem akart
meghalni, öngyilkos lenni! Szenvedett, tűrt és elfogadta Isten kezéből a szenvedés állapotát is. Áldott az a szenvedő, aki képes elfogadni, hogy az események, a
szenvedés, és még a halál felett is
Úr az Isten. „Az Úrnak kedveltje bátorságban lakozik...” Kedveltjévé választott az Úr, elfogadott téged, engem, pedig én igazán nem érdemeltem. Bátran hiheted, hihetem, hogy gondja van
ránk, és a szenvedés nem lehet
úrrá életünk felett. A sátán megrontotta a földet, az embert bűnre
csábította, a bűn miatt mindenki
szenved, de lelkünk Isten hatalma alatt van.
Nem értem én, miért szenvedett némán, szíve miért szakadt
meg a kereszten, tövisből miért
kapott ott koronát? De azt tudom, hogy megtört szívek Orvosa: bűn s félelem tüzét megoltja
Ő, megterhelt lélek láncait leoldja, ezért jött el Ő, a világ Megváltója. Köszönöm, hogy megváltottál, Tied lehetek minden
körülmény között is. Tarts meg
engem, Istenem! Imádom áldott
nevedet! Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

„Minden nemzet a maga
nyelvén lett tudós”

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) idén huszadik alkalommal szervezte meg a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémiát azzal a céllal, hogy a helyi magyarság oktatóit minél több tudással, technikai szakértelemmel vértezzék fel.
A rendezvény augusztus 9. és
13. között valósult meg a Rákóczi
Főiskolán, a résztvevők plenáris
előadásokon és szekcióüléseken
– robotika, régi zene és hangszerek, néphagyomány az óvodában,
legó az oktatásban – mélyítheték
tudásukat.

tanítási folyamatban, ennek alapján
tudjuk lemérni a tanuló tudásszintjét, később pedig az általunk adott
értékelések alapján ítélnek az emberek, szelektálnak a munkaadók a
jelentkezők közül – emelte ki. Kifejtette, hogy nagyon átgondolt oktatási és értékelési módszereket kell

Augusztus 11-én a nap első
felében a gyakorlati foglalkozásoké volt a főszerep. A résztvevők
különböző szekciókban kipróbálhatták azokat a módszereket, melyekről az előadások alkalmával
hallottak. Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke
tartott plenáris előadást A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es
külső független érettségi eredmények tükrében címmel. Előadásának bevezetőjében a pedagógiai
értékelési módszerekről szólt. Az
értékelésnek fontos szerepe van a

kidolgozni ahhoz, hogy megfelelő
eredmények szülessenek, vagyis a
tanulók megfelelő tudásszinttel kerüljenek ki az iskolából. „A kárpátaljai magyarság tragédiája pedig
az, hogy a külső független tesztelés (ZNO) alkalmával például ukrán
nyelvből és irodalomból mindenkinek ugyanazt a tesztsort kell megírnia, amit eredetileg egy ukrán anyanyelvű, ukrán filológiára felvételiző számára készítettek” – emelte ki.
Előadásának második felében
bemutatásra került A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső füg-

A búzaösszeöntés után is érkeznek a felajánlások

Adománygyűjtés aktív részvétellel
Ahol legnagyobb a szükség, ott a segítség. Már a kezdetek kezdetén
ezt a jelmondatot választották a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem adománygyűjtő program kárpátaljai résztvevői.
– Valóban nem véletlen, hogy
az itteni gazdák már a legelején
felkarolták ezt a nemes kezdeményezést – tájékoztat Őrhidi László, a Pro Agricultura Carpatika
Alapítvány vezetője, a program
kárpátaljai koordinátora. – Mindenki tisztában van azzal, hogy
ezen a vidéken igen sok a rászoruló, és a földműveseink azt is
tudják, hogy az egyházi szociális intézmények, szeretetkonyhák, gyermek- és öregotthonok
nem részesülnek állami támogatásban. Ahogy az egyházi fenntartású oktatási intézményeink,
líceumaink sem.
Örvendetes, hogy tavaly 1300
itteni gazdálkodó tartotta fontosnak, hogy hozzájáruljon az akció
sikeréhez, így több mint 103 tonna kenyérgabona gyűlt össze. Ez
a tétel jócskán meghaladta a más
elszakított nemzetrészek tagjai
által összegyűjtött búzamennyiséget. Köszönhető ez annak is,
hogy történelmi egyházaink teljes mellszélességgel a kezdeményezés mellé álltak. Idén is az a
célunk, hogy ne csak a mennyiséget növeljük, hanem hogy minél több gazda járuljon hozzá
akárcsak jelképes mennyiséggel
is mozgalmunk sikeréhez. Au-

gusztus 14-ig 89384 kg-ot adott ös�sze 1222 gazda, de azóta is folyamatosan érkeznek a felajánlások.
Továbbra is az a törekvésünk, hogy
vidékünkön minden magyarok lakta településről kerüljön a Magyarok

Kenyerébe az éltető szemből. Valljuk, a Magyarok Kenyere szimbolikusan és valóságosan is attól lesz
kerek, hogy mindannyian részesei
lehetünk, mindannyian hozzátehetünk, megdolgozhatunk érte. Ettől válik közös értékké, a nemzeti összetartozás egyik fontos szimbólumává.
– Sokan vélik úgy, hogy a jár-

getlen érettségi eredmények tükrében című könyv, mely Orosz
Ildikó és Pallay Katalin, a Rákóczi Főiskola tanára közös munkája, és amely átfogó képet ad a
kárpátaljai érettségizők teljesítményéről országos és kárpátaljai összehasonlításban. 2019-től
iskolatípustól és továbbtanulási szándéktól függetlenül minden érettségizőnek minimum 3
tárgyból független tesztvizsgát
kellett tennie. Ez volt az első év,
amely érettségi vizsgái országos
teljeskörű felmérésnek tekinthetők, és eredményei lehetőséget
teremtenek az oktatási intézmények teljesítményének összehasonlítására, emlékeztetett az elnök asszony. A kötetben részletes diagramokon láthatók, hogyan teljesítettek a kárpátaljai
magyar-, ukrán- és vegyes tannyelvű iskolák az adott évben. A
bemutatóból megtudhattuk, hogy
a megye szinte minden tárgyból
sereghajtó volt, de a statisztikából az is kitűnik, hogy ez nem az
anyanyelvű oktatás miatt, hanem
az oktatás színvonala miatt alakult így, hisz országos szinten az
érettségizők 15,48%-a nem érte
el az átmenő ponthatárt ukránból.
„Következtetésképpen azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő tudásszintet tudjunk mérni a tesztekkel, különböző iskolatípusokra különböző feladatsorokat kellene összeállítani. Emellett az anyanyelven való oktatás
engedélyezése is nagyon fontos
lenne, hisz csak így tudja a tanuló
megfelelő mértékben elsajátítani
a matematikát, történelmet, biológiát, összegezte Orosz Ildikó.
Az előadást követően ismét
gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt a jelenlévők. A nap
zárásaként pedig a Kárpátaljai
Megyei Magyar Dráma színház színészeinek előadásában a
Köszi, köszi… című kabaré-összeállítást tekinthették meg a pedagógusok.

Kurmay Anita

ványhelyzet miatt minden közösségi megmozdulás felértékelődött.
– Mostanság rendkívüli éveket élünk. A ránk szakadt világjárvány a működő gazdasági kapcsolatokat szétzilálta, a közösségi összetartozás erős kötelékeit megszaggatta, munkahelyeket szüntetett meg, ezzel sokakat taszított létbizonytalanságba, és emellett számos életet is
követelt. Ezekben az emberpróbáló időkben különleges szerepe
van a gazdaszolidaritásnak, annak, hogy felkaroljuk a lemara-

dozókat, segítséget nyújtsunk a
rászorulóknak, hogy egymás hitéből erőt merítsünk. Kárpátalján
idén kenyérgabonából a gazdák
többnyire közepes termést takarítottak be. Mindezek ellenére a
visszajelzésekből arra következtethetünk, hogy ismét sikeres lesz
az adománygyűjtő programunk.

Kovács Elemér
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Itthon–otthon
Gyermekmentés a Sámuel Alapítvánnyal

A család a megmaradásunk
záloga

Egy gyermek Isten ajándéka. Vannak, akiknek nem adatik meg ez
az áldás, de a többségnek igen. Elszomorító, hogy akadnak olyan
anyák is, akik olykor a nem megfelelő anyagi körülményeik miatt,
talán nemtörődömségből elhagyják gyermekeiket.
Kárpátalján többezer elhagyott gyermek él az utcán, gyermekotthonokban, olyan sorsba
kényszerítve, melyet nem érdemelnek meg. Ennek a sorsnak
a jobbításán dolgozik a Sámuel
Alapítvány immár húsz éve. Isten segítségével az alapítvány már
száz gyermek számára talált szerető, biztonságos otthont. Most
Sipos Gézával, az alapítvány elnökével beszélgettünk az eltelt
időszakról, valamint a jövőbeli tervekről.
– Ismerjük meg először is
Sipos Gézát!
– Beregsomban születtem, értelmiségi családban. Középiskolai tanulmányaimat a Beregszászi
4. számú Kossuth Lajos Középiskolában végeztem, majd felvételt nyertem az Ungvári Kereskedelmi Technikum levelezői tagozatára, ahol áruszakértői képesítést szereztem. Ezt követően közel harminc évig a kereskedelemben dolgoztam. Mivel édesapám
pártember volt, mi a testvéremmel nem voltunk megkeresztelve. Felnőttként sokat jártam el a
Beregszászi Református Templom előtt, és egyre jobban érdekeltek a benti események. Egyik
vasárnap úgy határoztam, hogy
meghallgatom az istentiszteletet. Akkor engem valami megfogott, és onnantól kezdve igyekeztem mind gyakrabban ellátogatni a templomba, majd részt
vettem felnőtt konfirmáción is,
előtte pedig megkeresztelkedtem. Elém került akkor egy ige,

ami a mai napig rendszeresen elkísér: „Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém
vagy!” (Ézs 43,1).
– Időközben megalakult a Sámuel Alapítvány.
– Egyházi és világi személyek, látva a Beregszászi járásban lévő utcagyerekeket, azon kezdtek el gondolkodni, hogyan is lehetne
nekik segíteni abban, hogy
jobb körülmények közé kerülhessenek. Így 2001-ben
megalapították a Sámuel
Alapítványt, 2006. augusztus elsejétől pedig én lettem az alapítvány vezetője. Maga a név a Szentírásban azt jelenti, hogy Istentől elkért. Mi pedig minden
nap kérjük az Urat, hogy segítse és vezesse munkánkat.
Célunk a gyermekmentés,
a gyermekek családba helyezése.
– Milyen út vezet a családba kerülésig?
– A Sámuel Alapítvány
együtt dolgozik a megyei
gyámügyi osztállyal, általuk ismerhetjük meg a segítségre szoruló
gyermekeket. Több módja van annak, hogy a gyermek családba kerülhessen. Az egyik ilyen a családtípusú gyermekotthon, amelyben a
szülők a saját gyermekeikkel együtt
maximum tíz gyermeknek adhatnak otthont. A második lehetőség
a befogadó család. Itt a szülők a
saját gyermekeikkel együtt összesen négy gyermeket nevelhetnek. A

Szántóföldi növénytermesztés: túl a félidőn

Közepes hozamok, tovatűnő
remények

Mindenképpen jó hír valamennyiünk számára, hogy raktáron az
idei kenyérnekvaló. Az is megnyugtató, hogy a mostani átlagosnak
mondható hozamoknak köszönhetően az ágazat legtöbb résztvevője némi nyereséget könyvelhet el. Ami a korábbi évek veszteségei után a jövőre nézvést bizalomra adhat okot. Bár növényvédelmi szempontból nem a legproblémásabb idényt hagytuk magunk
mögött, azért újra bizonyítást nyert, hogy a maradékelvű gazdálkodásnak még rövid távon sincs jövője.
Az aratás utáni gyorsmérleg
elkészítésére Kovács Árpádot,
a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége falugazdászát
kértük fel, aki lakóhelye környékén, az Ung-vidéki földművesek hatékonyabb gazdálkodását segíti elő.
– Nálunk, akárcsak Kárpátalja más, alföldi termelői kistérségeiben a szántóföldi növények
között a kukorica évről évre nagyobb szerephez jut – kezdi beszélgetésünket a szakember. – Ez
gyakran kényszerszülte megoldás, mivel a tengeri betakarítása ősszel gyakran elhúzódik,
így az őszi kalászosok vetéséről gyakran lekésünk. Mint tudjuk, az őszi búza vetésének optimális ideje az októberi hónap,
ám ebben az időben a legtöbb
sorstársam leggyakrabban még
hozzá sem látott a kukorica betakarításához, így esély sincs rá,

hogy abba a táblába abban az évben ősziek kerüljenek. Ami a kalászosok növényvédelmét illeti, az
idén nem állította komoly kihívás
elé a termelőket. Akik közül egyre
többen látják be, hogy a technológiai előírásokat – legyen szó a kártevők és kórokozók elleni védekezéséről, vagy a parcellák gyomirtásáról – maximálisan be kell tartani. Ugyanis csak ekkor számíthatnak elfogadható eredménnyel.
– Hogyan alakul a betakarított
termények további sorsa?
– Mivel környékünkön a legnagyobb probléma a megfelelő raktári kapacitások hiánya, a
gazdák túlnyomó része igyekszik már a kombájn alól értékesíteni a gabonát, arra számítva,
hogy a jelenlegi 6 hrivnyás kilogrammonkénti eladási ár pár
hónapon belül nem fog változni.
Tudvalevő, hogy nagy szükség
van a pénzre, hisz nyakunkon az

harmadik lehetőség pedig a gyámcsalád, ahol a gyámszülők és a befogadott gyermekek között vér szerinti, rokoni kötelék van. Emellett
feladatunk az örökbefogadás segítése, támogatása. Hangsúlyoznom
kell, hogy csak Ukrajnában élő szülőknek tudunk segíteni az örökbefogadás során. Többször megkerestek
már Magyarországról, hogy Kárpátalján született gyermeket szeretnének örökbefogadni és Magyarországon nevelni. Ez egy hosszú és bonyolult folyamat, amelyhez Kijev
elbírálására van szükség, és amelyben mi, a Sámuel Alapítvány még
nem tudunk segítséget nyújtani.
– Hogyan értékeli az elmúlt

tét. Látva azokat a fiatal felnőtteket, akik egykor szinte csecsemőként kerültek gondoskodó emberekhez, öröm és hála fogalmazódott meg bennünk. Hála az Úr felé,
aki lehetővé tette mindezt. Ez alatt
az idő alatt száz gyermek szerető
családba kerülését segíthettük elő,
amely nagy dolog számunkra, azonban még mindig több ezer gyermek
vár arra, hogy biztonságot adó otthona lehessen.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Az alapítvány vezérigéje így
hangzik: „Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én
nevemért, az engem fogad be” (Mk
9, 37). Első látogatásom egy gyer-

húsz évet? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak?
– Fennállásunk húsz éve alatt
volt számtalan nehézség, de nagyon sok áldás és öröm is. Két hónappal ezelőtt a Beregszászi Református Templomban gyűltünk össze
hálát adni az alapítvány működésének húszéves évfordulójáért, a gyermekekért és szülőkért. Pár percben
minden család, akiknek eddig segíteni tudtunk, elmondta történe-

mekotthonban nagyon nehéz volt.
Akkor szembesültem azzal, hogy
mennyi elhagyott gyermek él vidékünkön. Ekkor döbbentem rá arra,
hogy Istennek terve van velem, velünk, az alapítvánnyal, hogy segíthessünk az elhagyott gyerekeknek
szerető családot találni.
– Meséljen a családjáról!
– Feleségemmel két lánygyermek szülei vagyunk. A nagyobbik
lányom nevelt gyermekem, a felesé-

őszi vetés, annak minden költségével. A jó minőségű szaporítóanyag eddig sem volt olcsó, ám
most a műtrágya ára is az egekbe szökkent. Közel a duplájába
kerül mind a nitrogén tartalmú,
mind a komplex talajtáp a tavalyihoz képest.

szág belsejéből elárasztottak bennünket ezzel a terménnyel. Második kenyerünk ára így meglehetősen alacsony. Úgy tudjuk, nálunk
a szárazság, Ukrajna más részein pedig a kitartó esőzések miatt nem számíthatunk rekordtermésre. A jól értesültek szerint a

Illusztráció

– A burgonya hozama miként
alakul?
– Ezen a környéken régóta fontos növény a burgonya, amelynek jelentős része a közeli nagyváros, Ungvár piacain kerül értékesítésre. Ám a gazdák egyelőre
várnak a krumpli felszedésével,
mivel néhány héttel ezelőtt az or-

hágón túli megyék egy részében
azért hozták a gumók felszedését
előre, mivel a sok csapadék miatt
azok hosszú távú tárolása veszélybe került. Így alakult ki ez a szokatlan helyzet: máskor ugyanis a
nyár végén többnyire innen szállítottuk a burgonyát Nyugat-Ukrajna nagyvárosaiba.
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gem első házasságából, négy évesen lettem az ő édesapja. Nagyon
szeretjük egymást, mindenben támogatjuk a másikat. Ő már családos, van két lány unokám, a nagyobbik a nagyberegi líceum diákja, a kisebbik pedig Mezőváriban jár középiskolába. Kisebbik
lányom vőlegényével külföldön
vállalt munkát. Nem egyszerű azt
megélni, hogy csak ritkán látjuk
egymást, de akkor igyekszünk
tartalmas időt tölteni együtt.
– További tervek…
– Hála Istennek, egyre több
szülőpár jelentkezik örökbefogadásra, akiknek segíteni szeretnénk. A meglévő otthonok jelenleg is működnek. Várjuk a nevelőszülők jelentkezését is. Most
azonban egy új kihívással találtuk szembe magunkat. A húsz
évvel ezelőtt családra
talált gyerekek felnőttek. A jogi szabályok
szerint a tizennyolcadik életévüket betöltött
személyek – vagy ha
van tanulmányi jogviszonyuk, akkor 23 éves
kor után – kikerülnek a
családtípusú gyermekotthonokból vagy a befogadó családokból.
De mi nem szeretnénk
őket szem elől téveszteni, hagyni elkallódni. Figyelemmel szeretnénk kísérni felnőtt
életüket, ezért terveink
között szerepel, hogy
Beregszászon működtessünk egy
átmeneti otthont a 18+-os fiataljaink számára. Így, ha esetleg a fiatal
elmegy külföldre kipróbálni magát, van hová hazatérnie, vagy aki
itthon szeretne munkát vállalni, de
nem tud albérletet fizetni vagy saját házat vásárolni, neki is legyen
egy otthona.
– Isten áldása legyen szolgálatukon!

Kurmay Anita

– Végül essék szó legfőbb reménységünkről, a kukoricáról.
– Legfontosabb takarmánynövényünk példája jól mutatja,
hogy a szélsőséges időjárás milyen rugalmas hozzáállást követel meg a gazdáktól. Máskor április közepén, de legkésőbb a hónap végén mindenki azon igyekezett,
hogy növényünk
szaporítóanyaga mihamarabb a földbe
kerüljön. Ám idén
csak május második felétől kezdődően melegedett fel
a termőréteg annyira – 12-14 0C fok
fölé –, hogy biztonságosan el tudjuk
vetni a tengerit. Aki
türelmesen kivárta
ezt az időpontot, az
közepes, vagy ennél
valamivel jobb termésre számíthat. De
aki türelmetlen volt,
és mondjuk április 10-e táján vetett,
annak bizony a növényállománya nem
sok jóval kecsegtet. A hideg földben
ugyanis nagy nehezen kicsírázott a mag, de közben elhasználta minden tartalékát. Így képtelen
volt erős gyökeret ereszteni. Az
Ung-vidéki határt járva azért elmondhatjuk, hogy számos helyen
találunk olyan táblákat, amelyek
jó termést ígérnek.

Kovács Elemér
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Közösség

Lengyel György, a sokoldalú tolmács

„A családom ad erőt a
mindennapokhoz”

Nemcsak kiváló nyelvtudást, de kulturális ismereteket, napi szintű tájékozottságot, stressztűrő- és jó kommunikációs készséget kíván meg a tolmács szakma. Ez egy olyan hivatás, amely folyamatos önképzést, egy életen át tartó tanulást igényel. Egy jó tolmácsnak azt az érzetet kell teremtenie, mintha a két ember ugyanazon
a nyelven beszélne.
A kisbégányi születésű Lengyel György igazán tapasztalt
a szakmájában. Rendszeresen
tolmácsol különböző rendezvényeken, emellett fordítóként hivatalos vagy magánjellegű írások fordítását is vállalja. Vele
beszélgettünk tervekről, kihívásokról.
– Meséljen magáról!
– Kisbégányban születtem. Tanulmányaimat Nagy
bégányban kezdtem, majd Jánosiban érettségiztem le. Szerettem volna az Ungvári Állami
Egyetem mérnöki karára felvételt nyerni, azonban ez nem sikerült. Így sorkatonai szolgálatra mentem. Hazatérve vállalkozói szakirányban képeztem magam tovább a beregszászi Rákóczi Főiskolán, ahol a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett képzésén mélyítettem tudásomat.
Majd mesterfokozatot szereztem a Miskolci Egyetemen vállalkozásfejlesztési szakán. Tanulmányaim mellett több helyen
is munkát vállaltam, valamint
mindig fejlesztettem a nyelvtudásomat is. Sikerült munkahelyet kapnom az ukrán államkincstárban, ahol nyolc évet töl-

töttem. Ott az állami költségvetéssel, az adóbefizetésekkel foglalkoztam, ami nagyon érdekes volt
számomra.
– Ha jól tudom, tanárként is
kipróbálta magát.
– Az államkincstári munka azt
jelentette, hogy az állami köztisztviselőknek tilos volt saját vállalkozással vagy bármilyen egyéb munkakörrel foglalkozni. Tanári munkát lehetett mellette vállalni, így
két évet a Rákóczi Főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékének
munkatársaként töltöttem, valamint nyolc év után a tavalyi évtől
újra oktatok a főiskolán. Azt kell,
hogy mondjam, szűk tíz év alatt
sokat változott az oktatás, a diákok magatartása, felelősségtudata. Nem volt egyszerű számunkra
sem a távoktatás, de úgy hiszem,
kellően megoldottuk az elénk kerülő feladatokat.
– Emellett tolmácsként is dolgozik.
– 2012-ben jött egy lehetőség,
miszerint Magyarország Beregszászi Konzulátusának tolmácsaként dolgozhattam. Előtte nem tevékenykedtem ebben a munkakörben, de megfelelő szinten beszéltem a magyart és az ukránt, így

Keresztyén Balázs Olvasótábor tizedszer

Irodalom határok nélkül

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szervezésében
idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Keresztyén Balázs Olvasótábor, melyet augusztus 16–21. között
rendeznek meg a Rákóczi Főiskolán.
A tábor ünnepélyes meg-

lom összeköti életünk különböző szakaszait.
A szervezők sok érdekes
előadással és kézműves foglalkozással készültek a gyerekek
számára.
A hét nyitó napján a Kárpátaljai Hazajáró Egyesület tagjai
mutatták be vidékünk szépsé-

nyitójára augusztus 16-án
került sor. A jelenlévőket
Kudlotyák Krisztina szervező
köszöntötte. Keresztyén Balázs kiemelkedő pedagógus és
helytörténész volt, emelte ki.
A programról szólva elmondta, hogy a héten az irodalmat
a képzőművészetek, zenék,
filmek tükrében vizsgálják
majd. Mint mondta, az iroda-

geit, a különböző helyszínekhez
fűződő történeteket, mondákat.
Ezt követően a meseregényeket
és a filmeket veszik górcső alá.
A hét további napjain szuperhősökről, életre kelt szobrokról
olvashatnak a táborlakók, ezenkívül sok érdekes játék, élményközpontú foglalkozás, kvíz-est
várja a gyerekeket.

-nitta-

jelentkeztem. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam az évek során. Több eseményen tolmácsoltam már, kipróbálhattam magam
különböző helyzetekben.
– Mire kell figyeljen egy tolmács?
– Egy jó tolmácsnak szinte
mindenre oda kell figyelnie, és
szinte mindenhez értenie is kell
egy picit, legyen szó jogról, kultúráról, vagy ha egy orvosi konferencián tolmácsolunk, akkor az egészségügyről. Bő szókinccsel kell rendelkeznünk, és tudnunk kell rögtönözni. Magabiztosaknak kell len-

hogy ne vesszen el a felszólalásának a lényege.
– Idő közben fordítóirodát
alapított.
– 2019-ben kiléptem a konzulátus kötelékéből. Persze, ha valamilyen eseményre felkérnek tolmácsolni, a mai napig elvállalom.
Nagyon szerettem ott dolgozni,
azonban úgy éreztem, hogy ott
már szakmailag nem tudok tovább
fejlődni, és valami mással is foglalkoznom kell. Így elkezdtem hivatalos és magánjellegű iratokat
is fordítani, azonban a megrendelőkkel való találkozás elég ne-

nünk, hogy éles helyzetekben se
blokkoljunk le. Kissé könnyebb,
ha az előadó egy-két mondatot
mondd el, amit aztán tolmácsolni kell. A neheze akkor jön, amikor az előadó egy hosszabb részt
mond el, esetleg az egész beszédét, és nekünk csak utána van lehetőségünk lefordítani a mondandóját. Ilyenkor figyelni kell arra,

hézkes volt, ezért elkezdtem irodahelyiséget keresni. A sógorom
több mint öt éve készít egyedi felirattal ellátott ajándéktárgyakat,
és ő pedig bolthelyiséget keresett,
így jött az ötlet, hogy ötvözzük a
kettőt. Rá is találtunk a megfelelő helyre Beregszászban, ahol jelenleg a Donum4U ajándékbolt és
egyben a fordítóirodám is található

Elfelejtett gyümölcsféléink, ritkaságok, újdonságok

Csipkebogyó (csipkerózsa)

A rózsák kedvelt dísznövények.
Az utóbbi időben Európa számos
országában egyes fajait azonban
nagy C-, B2-, P-, K-, E-, vitamin,
továbbá karotintartalmuk, valamint illatos, jól feldolgozható gyümölcsük miatt termesztik.
A legelterjedtebb rózsafaj a
Rosa canina – gyepűrózsa. Hosszú
életű növény, akár 100 évig is elél.
Fagytűrő képessége nagyon jó, hiszen akár mínusz 230C-ot is elvisel.
A hideg, kötött talajok kivételével
gyakorlatilag mindenütt gazdaságosan termeszthető. A növény 2-5 méter magas, ágait 5-7 levélkéből álló
leveleinek levélnyelét, sőt még a levelek főereit is szúrós tüskék borítják. Júniusban tűnnek fel magányosan vagy 2-3-as csoportokban 4-6 cm
átmérőjű halvány rózsaszínű virágai.
Termései szeptemberben, októberben érnek, narancsskarlátvörös színűek, középnagyok (1,5-2 cm hos�szúak) alakjuk oválistól a kerekdedig terjedhet. A gyümölcsök sokáig
a bokron maradnak, így télen kitűnő
táplálékul szolgálnak a madaraknak.
Ősszel és kora tavasszal is ültethetjük. Ültetés után a vesszőket
négy-öt rügyre metsszük vissza. A
kihajtó vesszőkből a harmadik évben hat-nyolc vázágat hagyunk meg.
A vadrózsa az egyéves vesszőkön és
a kétéves gallyakon hozza termését.
Fás dugványozással szaporítják a
legtöbb helyen.
Üzemi telepítésben 3,5 sor- és
2,5 m tőtávolságra ültetik (1140 tő/
ha). Termőképessége a telepített fajtól függően 4-8 t/ha.
Szaporításuk történhet vegetatív és generatív módon. A vegetatív
szaporítás módszerei: tőosztás, bujtás, dugványozás, szemzés és a gyökérsarjakkal való szaporítás.
Generatív szaporítás során az
érett termésekből kiszedik az aszma-

gokat és mintegy 2 hónapig 20-250C-on
nedves helyen rétegezik, hogy a csírázást gátló anyagok lebomoljanak. Az
esetleg „megmozdult” magokat 2-40Con, nedves helyen tárolják a tavaszi vetésig. Ha magról szeretnénk szaporítani, számítani kell arra, hogy az utódok
tulajdonságai hasadni fognak.
Csak a teljesen érett, szilárd gyümölcsöket szabad leszedni. Az éretlen és a túlérett termések kevés C-vitamint tartalmaznak. A nemesített vadrózsa termése bokronként 8-10 kg. A
termések betakarítása kézzel történik
(4-6 kg óránként). A gépi betakarítás
a nagy termésveszteség miatt egyelőre mindenütt kudarcot vallott.
A csipkebogyó feldolgozott formában kerül a fogyasztóhoz. A begyűjtött vagy a termesztett terméseket
az élelmiszeripar túlnyomórész szárított formában, különböző frissítő teakeverékek gyártásához használja fel.
Gyógynövényként egészben szárítva vagy felhasítva, magvaitól, szőreitől megtisztítva, csipkebogyóhúsként
kerül forgalomba. A felhasítás műveletét ma már gépesítve, úgynevezett
aszmagoló géppel végzik. A szárítás
nem történhet napon, és a hőmérséklet beállítása igen fontos a C-vitamin
veszteség elkerülése miatt. A felezett,
aszmagoktól mentes termés tartósítása fagyasztással is történhet. A sötét,
puha termést csipkeíz vagy lekvár készítésére használják. Igaz, erre a célra
a szárított termés is alkalmas, hiszen
vízzel könnyen duzzad és felfőzhető.
A száraz drogból (akár aszmaggal
vagy a nélkül) langyos vízzel, fémmentes edényben áztatással készíthető a C-vitaminban és flavonoidokban
igen gazdag vizes kivonat. Az ilyen
„teát” mindig csak frissen, tiszta, vegyszermentes, garantált minőségű csipkebogyóból szabad készíteni.
A csipkebogyóíz és a vizes kivonat szerves savakban, nyomelemek-

(az ajándékboltról bővebben későbbi számunkban olvashatnak,
a szerk.). Úgy gondolom, hogy
szebben berendezni egy fordítóirodát nem is lehetne, minthogy
körülvesszük magunkat ajándéktárgyakkal. Hivatalos iratoktól kezdve, anyakönyvi kivonatokon, diplomákon át a könyvek
fordításáig szinte bármivel megkereshetnek az ügyfelek.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Nagyon szeretem. Feltölt
energiával. Kihívást jelent minden nap, minden fordítanivaló. Folyamatos tanulást igénylő munka ez, mindig képzem
magam, szeretek minden apró
részletnek utána járni. Mint
említettem, ukrán-magyar fordítóként dolgozom, és a különböző nevek átírása mindig kihívást jelent. Úgy gondolom,
bármilyen szakmáról is legyen
szó, csakis szívvel-lélekkel érdemes végezni.
– Meséljen a családjáról!
– Feleségemmel két gyermek, egy fiú és egy lány boldog szülei vagyunk. Az élet úgy
hozta, hogy mindig egymás mellett dolgoztunk, sok időt töltünk
együtt, és mi ezt nagyon szeretjük. Talán így könnyebb megélni
a problémás élethelyzeteket. Ők
adnak erőt a mindennapokhoz.
– Milyen tervei vannak?
– Továbbra is szeretném működtetni a vállalkozásaimat, vállalkozásainkat. Szeretnénk fejlődni, fejleszteni, bővíteni a kínálatot. A fordítások tekintetében is bátran kereshetnek a megrendelők, emellett a tanári munkámat is szeretném teljes odaadással végezni.
– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

ben, valamint magnéziumban, káliumban és C-vitaminban dús. Enyhe vizelethajtó hatása is van. A csipkelekvár (hecsedli) gyenge hashajtó, ezenkívül hasznos karotinforrás.
A rózsa friss termésének élelmiszeripari feldolgozása jelenleg kis
mértékű. A csipkebogyóból lekvárt,
levet, szirupot, szószt, kandírozott
gyümölcsöt, valamint gyümölcsbort
és likőrt is lehet készíteni. Vadhúshoz kitűnő köret, süteményekhez finom töltelék is főzhető belőle.
A gyümölcs mellett leveleit, virágszirmait is használják. A levelekből tea is készíthető. Virágszirmai éterikus olajokban gazdagok,
így ezekből már évszázadok óta rózsaolajat állítanak elő.
A beltartalmi vizsgálatok igazolták a csipkebogyó hatását. A csipkebogyó gyümölcshúsa B-karotint,
kis mennyiségben B1, B2, P, K,
H és E vitaminokat, nyomokban
flavonoidokat és anticianidokat,
valamint cserzőanyagot tartalmaz.
A C-vitamin tartalma a vad fajok
gyümölcseiben 300-800 mg/100
g, a termesztett fajoknál akár 3000
mg/100g. Ásványisó-összetétele
étrendileg kedvező hatású. Pektin
tartalma duplája a ribiszkéének
3,5g/100g, 14 g cukrot, 5 g almaés citromsavat, valamint 4 g fehérjét tartalmaz. Az aszmagokban sok
pektin, 0,2-0,3% illóolaj, 8% olaj,
többféle vitamin, köztük E2-vitamin található. Magas C-vitamin tartalma miatt, terhesség, szoptatás során, megfázásos megbetegedések
esetén fogyasztása fontos, a C-vitamin hiánytünetek megszüntetésére is alkalmas.
A vadrózsafajok díszítő értéke
sem elhanyagolható. Színpompás virágait, akár télen is a bokron maradó
terméseik miatt díszkertekbe, parkokba is ültethetők. Telepíthetők sövényként kertek, különböző létesítmények területeinek védelmére. Lejtős területek talajának megkötésére
alkalmasak. Sok faj jó várostűrő képessége miatt utak mellé is ültethető.

Bodnár István
kertészmérnök, Bakta
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Gazdaoldal
Másodnövények a kertjeinkben. Avagy mit vethetünk, ültethetünk nyáron a kiskertünkben? (V.)

A kapor termesztése

A kapor az egyik legelterjedtebb és egyben legtöbbet használt fűszernövényünk egyike.
De azon kívül, hogy egy kiválóan és sokoldalúan hasznosítható fűszernövény, még gyógynövényként is megállja a helyét. A
jelenlegi gyógyászatban is és az
ókori népi gyógyítás
alkalmával is használták.
A konyhában a
kapornak minden föld
feletti részét hasznosíthatjuk. A zöld részeket frissen vagy
szárítva, míg a beérett
terméseket (magvakat) őrölt vagy egész formában
tudjuk hasznosítani. Felhasználása vidékünkön is széles körben elterjedt, ugyanis főzelékeket, húsételeket, töltelékeket, süteményeket, illetve savanyúságokat is ízesítünk vele. Az ételízesítésen kívül egyes savanyúságok
elengedhetetlen eleme, ugyanis
tartósító hatása miatt is nagyon
sokan kedvelik és használják, innen ered egyik népies elnevezése is, az uborkafű.
A kaporról általában
A kaprot szabadföldön a leggyakrabban tavasszal (márciusban) előveteményként termesztik, de a rövid tenyészidejének
(3,5-4 hónap) köszönhetően másodnövényként, augusztusi magvetéssel is termeszthető. Ebben
az esetben csak levélfűszerként
a fiatal, zöld hajtásokat tudjuk
felhasználni és/vagy értékesíteni, mivel az idő előrehaladtával
az ősz folyamán már nem érkeznek beérni a magvak.
A kapor az ernyősvirágzatúak
családjába tartozó, egyéves, kis-

sé fásodó szárú növény. Viszonylag
mélyre ható (40-60 cm) karógyökereiből a felső 20-30 cm-es rétegben egyenletes elosztásban, de nem
túl sűrűn indulnak ki az oldalgyökerek. A gyengén fejlett gyökérrendszere miatt érzékenyen reagálnak a felső talajréteg vízforgalmára. Hengeres, mereven
felálló szárának hosszát
(60-140) a környezeti
tényezők nagyban befolyásolhatják. Ezek a szárrészek a gyökérnyaktól
kezdve bármelyik szakaszon elágazhatnak.
A kapor igényei
Egy közepesen melegigényes
(12-20 °C) növényről beszélhetünk, melynek a hőigénye a fejlődése során folyamatosan változik: kezdetben az alacsonyabb,
míg bimbós állapotban a magasabb
hőmérséklet előnyösebb számára.
Magjai már 4-5 °C-on csírázásnak
indulnak, de az optimális csírázási
hőmérsékleten (12-15 °C) sok levelet és jó gyökérzetet fejleszt. A
hidegre kevésbé érzékeny. Előveteményként, korai vetéssel az esetleges késő tavaszi fagyok sem tesznek kárt benne.
Fényszükséglete hasonlít a hőigényéhez. Kezdetben félárnyékban is szépen növekszik, virágzáskor viszont sok napfényt kíván. Tavaszi magvetéssel öntözés nélkül
is, de másodnövényként biztonságosan csak öntözéssel termeszthető, amikor különösen fontos a kelesztő öntözés.
A talaj iránt kevésbé érzékeny.
Szélsőséges talajtípusok (futóhomok, szik) kivételével mindenütt
termeszthető. Tápanyagban szegény talajokon is megterem, de ebben az esetben lényegesen keve-

sebb lesz a maghozama, és a szár
magassága sem éri el a kívánt méretet. A könnyen melegedő, jó vízgazdálkodású középkötött vályogtalaj az ideális számára. Agyagos
talajokon is megél, de a tenyészideje meghosszabbodik.
A kapor tápanyagigénye közepes, de bő lombozattal és terméssel (maggal) hálálja meg a
tápanyagban gazdag területeket.
Tápanyagutánpótlás tekintetében
figyelembe kell vennünk azt, hogy
a növénynek melyik részét szeretnénk értékesíteni. Ha a zöld, fia-

tal hajtásait, akkor a nitrogént, ha
viszont a maghozamot szeretnénk
növelni, akkor a kálium és a foszfor utánpótlására kellene nagyobb
hangsúlyt fektetni.
A kapor társítása
A kapor egy kiváló társnövény.
Jó mézelő és rovarcsalogató. Általában elősegíti a többi zöldség, különösen a káposztafélék, uborka,
cékla, saláta és hagyma fejlődését.
Kiválóan társítható még retekkel
és zellerrel egyaránt. Nem szereti

Milyen előkészületi munkálatokat kell
elvégezni az őszi kalászosok vetése előtt?

Befejeződött a 2021-es év araAratás után, ha van lehetőség, a
tása. Több visszajelzést kap- szalmát ne égessük el, hanem feltam arról, hogy a termés- aprítva ledolgozzuk biotrágyával.
hozam jóval kevesebb volt, Ezt a nagy biomasszát 2-3 hómint vártuk, pedig az időjá- nap alatt a baktériumok lebontrási viszonyok (taják szerves és szervetlen
vasz, nyár) kedvezanyagokra, amelyeket a
tek az őszi kalászonövény fel tud használsok jó fejlődésének,
ni már ősszel. Ami nade sajnos sok termegyon fontos: a baktérilő csalódott. Majd kéumtrágyák nem csak lesőbbi cikkeimben fobontják a növénymaradgok ezekről a hibákványokat, hanem a talajTel.: 2-41-74
ról írni, mi is törlakó kórokozókat is eltént, de ezúttal arról
pusztítják, ami csökkenszeretnék részletesen beszá- ti a gombabetegségek megjelemolni, hogy is kellene készül- nését a növényeken, különösen a
nünk az őszi kalászosok veté- fuzáriumgombákat, amelyek nagy
séhez, hogy ne ismételjük meg pusztítást végeznek már ősszel a
az előző hibákat és jó termést vetésekben. Így kevesebb műtráérjünk el.
gyát kell használnunk ősszel, ilAmit én a legfontosabbnak letve tavasszal, és persze a felhasztartok, az a talaj előkészítése. nált műtrágyát is a növények jobSok termelő fogja vetni az őszi ban hasznosítják.
kalászosokat többször ugyanA másik probléma, amire szeabba a táblába, ami nem aján- retném felhívni a figyelmet, az a
latos, már csak azért sem, mert vetőmag minősége. Csak jó miannyi gombafertőzés halmozó- nőségű, csávázott vetőmagot vesdott fel a talajban. A gyomnö- sünk, mert csak így tudunk elérni
vények is, amelyek ellen a jö- jó eredményeket! Lényeges jelenvőben nagyon nehezen tudunk tősége van annak a fontos tényemajd védekezni (pl. a parlag- zőnek is, hogy idejében vessük
fű). De ha már nincs más kiút, el az őszi kalászosokat. Először a
és csak vetni kell az őszieket tritikálét és árpát vessük el szepaz ősziek után (monokultúra), tember 15-20-tól október 10-ig, a
akkor tartsuk be legalább az búzát október 20-ig. Azok a termealapvető agrotechnikai köve- lők, akik saját vetőmagot használtelményeket!
nak, vetés előtt 3-5 nappal csáváz-

zák be a magokat. Erről a csávázásról még külön fogok írni. De
azért előre is szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy a magcsávázás kötelező.
Az utóbbi években sok cikk
jelent meg a szakirodalomban,
hogy kell-e már ősszel védekezni a gyomnövények és betegségek ellen. Annak, aki jó termést
akar elérni, mondhatom, megéri, mert különösen a korai vetések már ősszel begyomosodnak és a betegségek is elterjednek. Az ilyen növények nehezebben telelnek át, és a fertőzést magukkal viszik a tavaszi
időszakra. Egyszóval már tavasszal nehezebb lesz védekezni, különösen a betegségek ellen
(fuzáriumgombák, lisztharmat).
Az utóbbi években sok cikk
jelent meg a szakirodalomban a
lombtrágyák őszi használatáról.
Mondhatom, hogy ennek is nagy
jelentősége van, különösen azokon a táblákon, ahol tápanyaghiányt veszünk észre, ott érdemes
lombtrágyát használni, ami részben pótolja azokat a kémiai elemeket, amelyek hiányban vannak a talajainkban.
Kérdéseikre szívesen válaszolok. Tel.: 0503723469 vagy
0975166318.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

viszont a kömény közelségét. Ha a
sárgarépa soraiba vetjük, hatására a
sárgarépa gyorsabban és egyenletesebben kel ki, de ha a kapor nagyon
megerősödik, akkor a répa gyökértermésére negatív hatással is lehet,
terméscsökkenést okozva.
Termesztése
A kapor nevelése nem kön�nyű, de nem is nehéz. A kaprot
szabadföldön, másodnövényként alkalmazva, tápanyagigényes növényeket követően, augusztusi hónap folyamán vetjük.
Abban az esetben, ha a területen
előveteményünk volt és megkapta a kellő mennyiségű szerves trá-

gyát, újbóli trágyázás nem indokolt. A növényi maradványok eltávolítását követően aprómorzsalékos, kissé tömörödött magágyat készítünk. A magágyakba
15-20 cm sorokat húzunk, ahová
2-3 cm mélyen elvetjük a magokat, majd ezt követően az egyenletes kelés érdekében betakarjuk
földdel és kissé tömörítjük azt.
Ebben az időszakban igen érzékeny a kiszáradásra, ezért, különösen nyári vetéskor csak öntözéssel kel kifogástalanul.
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Rövid tenyészideje alatt
2-3-szori kapálással gyommentesen tarthatjuk az ágyást. Szárazságban a kelesztő öntözéseken kívüli öntözéseket is meghálálja, ellenkező esetben a levelek gyorsan száradnak és a
maghozama is csökken.
A gombás betegségek közül a fuzikládiumos varasodás
okozhatja a legtöbb gondot.
Ez könnyen összetéveszthető a
lisztharmattal. Bimbós állapottól kezdve lép fel. Ellene a leghatásosabb védekezési mód a
fertőzött növények eltávolítása
és megsemmisítése. A kártevők
közül a levéltetvek és a különböző lepkék lárvái veszélyeztethetik a töveket.
Betakarítása, értékesítése
A kapor összes föld feletti
része hasznosítható. A másodnövényként termesztett kaprot
leggyakrabban levélfűszerként,
összecsomózott állapotban frissen értékesítjük. Ebben az esetben a növényt 30-35 cm magasság elérésekor szedjük, ez még
a szárba indulás előtti szakasz.
Ekkor a hajtások zsengék, dúsan levelesek. Ezenkívül ezeket
a fiatal levágott hajtásokat szárítva, majd apróra összetörve zárt
edényben tárolhatjuk és/vagy értékesíthetjük.
Ha tavaszi magvetéssel
magtermesztésben gondolkodunk, akkor oda kell figyelni
arra, hogy a magvakat folyamatosan szedjük, mert az elvirágzás sorrendjébe szakaszosan érnek. Különösen az első
szedésre vigyázzunk, nehogy a
középső főhajtás legértékesebb
magjai elhulljanak. A megbarnult, de még nem pergő ernyőket metszőollóval vágjuk le és
a levélhez hasonlóan mesterségesen szárítsuk tovább.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Hogyan és mit aszalhatok?

Az aszalás a termények legősibb tartósító eljárása, valamikor napon tették hosszabb ideig eltarthatóvá a különféle élelmiszereket.
A technikailag fejlett társadalmakban már aszalókat építettek vagy
a konyhai sütőben aszalták meg a terményeket. A mai háztartások
számára kisebb-nagyobb kapacitású elektromos aszalóberendezések
szerezhetők be; ezek 5-6 fémből készült tálcával rendelkeznek, amelyeket az aszalás során cserélgetni kell mindaddig, amíg a termény
víztartalma 13-14%-ra csökken. Az ilyen aszalvány szellős, hűvös
helyen hónapokig jól eltartható.
Házilag kitűnően aszalható a kajszibarack, a meggy, a szilva, az
alma, a körte és a birs. A zöldségfélék közül a vöröshagyma, a sárgarépa, a pasztinák, a zeller, a petrezselyem gyökere és zöldje, a metélőhagyma, a póréhagyma.
Kiváló zamatú aszalványt adnak a vadon termő és a termesztett
gombák, valamint a fűszer- és gyógynövények is.

Egész nyáron szedhető
spenót a kertben

Az új-zélandi spenót az egyik legkönnyebben termeszthető zöldség,
amit érdemes kipróbálnia annak, akinek még sosem volt a kertjében.
Az új-zélandi spenót (Tetragonia tetragonoides) nem új növény
nálunk, de igen kevesen termelik, pedig igen hasznos és könnyen
termeszthető. A tokból kiszóródó magjai kikelnek és használható növényekké válnak akár emberi közreműködés nélkül is!
A kertben egy félreeső helyet kell a számára keresni, mert szárai
alaposan behálózzák a környezetüket. Talaj tekintetében nem válogatós, de kedveli a tápanyagokkal jól ellátott földet. Az augusztusban vetett magok kora tavasszal kikelnek és a pozsgás, ízletes leveleket egész nyáron lehet fogyasztani.
A kerti spenót gyorsan felmagzik és a levele ekkor már nem alkalmas fogyasztásra. Az új-zélandi spenót levelei egész nyáron és
ősszel is fogyaszthatók és a szárazságot is eltűrik. Minthogy az elszóródott magjai is kikelnek, úgy tűnik mintha évelő növény lenne,
de nem az, csupán „öntevékenyen szaporodik”.
Az új-zélandi spenót magja nagyon sok helyen kapható, júliusban-augusztusban is vethető, érdemes kipróbálni.
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Heti műsor

Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!

Hétfő

Augusztus 23.

18:45 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
04:55 Teleshop
Német családi film05:20 Fókusz
sor.
06:00 Reggeli
20:35
A Durrell család
09:05 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
11:50 Született detektívek 21:30 A bizalom ára
Amerikai krimisor.
Angol bűnügyi tévé12:50 A mi kis falunk
filmsor.
Magy. vígjátéksor. 22:20 Kenó
14:05 Keresztanyu
22:30 Kemény leckék
Magyar filmsor.
Lengyel bűnügyi té15:35 Meryem
véfilmsor.
Török filmsor.
23:15 Ő és én: Deák16:50 Szerelem van
Molnár Edina
a levegőben
23:25 Hölgyek
Török filmsor.
paradicsoma
18:00 RTL Híradó –
Olasz romantikus
Esti kiadás
tévéfilmsor.
18:55 Fókusz
00:25 A Dassler-fivérek
20:00 Keresztanyu
Tévéfilmsor.
Magyar filmsor.
01:55 Új idők, új dalai
21:30 A mi kis falunk 02:20 Divat & dizájn
Magy. vígjátéksor.

22:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

01:35 Autogram
02:20 Bosszú

Török filmsor.

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

13:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák
Magyar

20:40 Totem
22:15 Oltári történetek
23:20 Parker
Am. akció film

02:00 A vidéki doktor
Német romantikus sor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

09:10 Észak-RajnaVesztfália – a
mesterséges tavak földje
10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: DeákMolnár Edina
12:55 A világ egy
terített asztal
13:25 A fák történetei
14:20 Sorsok útvesztője
Török tévéfilmsor.

15:15 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:05 Európa utolsó
vadlovai – A
Dülmeni pónik
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó

Köszöntjük Bertalan nevű olvasóinkat!

Kedd

Augusztus 24.
menyasszony

Köszöntjük Lajos, Patrícia nevű olvasóinkat!

Szerda

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi film05:20 Fókusz
sor.
06:00 Reggeli
20:35 Önök kérték
09:05 Teleshop
válogatás
11:50 Született detektívek
Amerikai krimisor. 21:35 A vörös ajtó
Olasz krimisor.
12:50 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor. 22:30 Kenó
22:40 A legendák hivatala
14:05 Keresztanyu
Magyar filmsor.

15:35 Meryem

Török filmsor.

16:50 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Bűnügyi tévéfilmsor.

23:35 Ő és én: Beke Csilla
23:50 Hölgyek
paradicsoma
Olasz romantikus
tévéfilmsor.

00:45 A Dassler-fivérek
Tévéfilmsor.

02:15 Új idők, új dalai

Magyar filmsor.

21:30 A mi kis falunk

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
22:40 Szerelem van
05:20 Német nyelvű
a levegőben
hírek
Török filmsor.
05:25 Orosz nyelvű hírek
23:40 RTL Híradó 05:00 Híradó
Késő esti kiadás 05:30 Kínai nyelvű hírek
05:15 Angol nyelvű hírek 00:20 CSI: A
05:35 Itthon vagy!
05:20 Német nyelvű
05:55 Esély
helyszínelők
hírek
06:15 Kék bolygó
Amerikai-kanadai
05:25 Orosz nyelvű hírek
krimisor.
06:45 Magyar gazda
05:30 Kínai nyelvű hírek 01:30 Bosszú
07:10 Hajnali
05:35 Itthon vagy!
Török filmsor.
gondolatok
05:55 Öt kontinens
07:15 Magyar válogatott
06:20 Summa
08:10 Ő és én: Deák06:45 Család'21
Molnár Edina
07:05 Hajnali
05:10 Családi titkok
08:20 Táncház
gondolatok
06:30 Mokka,
08:50 Élő népzene
07:15 Magyar válogatott
benne Tények
09:20 Jó ebédhez
08:10 Ő és én: Boncsér 08:45 Mokkacino
szól a nóta
Gergely
09:40 Teleshop
09:50 Jó ebédhez
08:15 Táncház: Karsai 10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
Zsigmond
11:15 Tények Plusz
10:20 Metodista magazin
08:45 Élő népzene
12:00 Tények délben 10:45 Ő és én: Deák09:15 Jó ebédhez
12:30 Walker, a
Molnár Edina
szól a nóta
texasi kopó
10:50 Az utódok
09:40 Jó ebédhez
Amerikai akció sor.
reménysége
szól a nóta
13:35 Walker, a
11:20 Tornyot választok
10:15 Isten kezében
texasi kopó
Tévéjáték
Amerikai akció sor. 12:50 V4 híradó
10:40 Tanúságtevők:
14:35 Derült égből apa 13:00 Híradó
Magyarföld
Mexikói telenovella 13:15 Srpski ekran
11:05 Ő és én: Boncsér
sor.
Gergely
13:40 Unser Bildschirm
11:15 És akkor a pasas 15:40 A nagykövet lánya 14:15 Nyár 21
Török
romantiMagyar játékfilm
16:20 Itthon vagy!
kus sor.
12:50 V4 híradó
16:45 Térkép
16:45 A bosszú
13:00 Híradó
17:10 Ő és én: Beke Csilla
csapdájában
13:15 Közelebb 17:20 Ízőrzők:
Török telenovella
Roma magazin
Tápiószőlős
sor.
13:40 Domovina
18:00 Ízőrzők:
18:00 Tények
14:15 Nyár 21
Szászvár
18:45 Tények Plusz
16:20 Öt kontinens
18:35 ...és még egymil19:55 Mintaapák
16:50 Ő és én: DeákMagyar
lió lépés
Molnár Edina
20:40 Totem
19:25 Jó ebédhez
16:55 Ízőrzők:
22:10 Oltári történetek
szól a nóta
Mikóháza
Magyar
20:20 Nem értem a nő17:30 Ízőrzők: Halimba 23:15 Bohém rapszódia
ket - Részletek a
18:05 ...és még egymilAngol, amerikai
kabaréműsorból
dráma film
lió lépés
21:00 Híradó
02:15
A
vidéki
doktor
19:00 Jó ebédhez
21:25 V4 híradó
Német romantiszól a nóta
21:35 Pastorale
kus
sor.
19:25 Jó ebédhez
22:35 MMA portrék
szól a nóta
23:30 Hazajáró
20:00 Az örökzöld
00:00 Hagyaték
örökzöldek
00:35 Hetedhét kaland
05:55
Hajnali
21:00 Híradó
00:45 M2 matricák gondolatok
21:25 V4 híradó
Hevül a vegyület
06:00
Híradó
21:35 Dokuzóna
00:55 Himnusz
06:30
Nemzeti
22:30 MMA portrék
01:00 Híradó
Sporthíradó
23:30 Hazajáró
01:20 Angol nyelvű hírek
06:40 Kenó
00:00 Hagyaték
01:30 Nem értem a nő06:45
Srpski
ekran
00:35 Hetedhét kaland
ket - Részletek a
07:20
Unser
Bildschirm
00:45 M2 matricák kabaréműsorból
07:50
Itthon
vagy!
Hevül a vegyület
08:10 Fogd a kezem! 02:05 Tornyot választok
00:55 Himnusz
Tévéjáték
Török tévéfilmsor.
01:00 Híradó
09:00
Isztambuli
01:20 Angol nyelvű hírek
menyasszony
01:30 Az örökzöld
Török tévéfilmsor.
örökzöldek
04:35 OTP Bank Liga
10:00 Nyár 21
02:30 És akkor a pasas 12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
Magyar játékfilm
07:40 Építők
12:01 Híradó
08:05 Kékek
12:35 Nemzeti
08:35 FIFA Strandfoci
Sporthíradó
világbajnokság
12:45
Ő
és
én:
05:10 FIFA Strandfoci
10:00 Sporthíradó
Beke
Csilla
világbajnokság
12:25 UEFA Bajnokok
12:55 A világ egy
06:30 Sporthíradó
Ligája összefogterített
asztal
07:30 Női Röplabda
laló
13:20
Mindörökké
Európa-bajnokság
13:00 Sporthíradó
Vespa
Egy
olasz
09:25 Szabadidő
mítosz története 13:30 Gyémánt Liga
10:00 Sporthíradó
14:15
Sorsok
útvesztője 14:40 OTP Bank Liga
10:30 Jövünk!
16:45 Felvezető műsor:
Török tévéfilmsor.
11:00 OTP Bank Liga 15:10 Zoo
Röplabda
13:00 Sporthíradó
17:00 Női Röplabda
Szlovák családi
13:30 OTP Bank Liga
Európa-bajnokság
filmsor.
16:00 Góóól!
16:10 A hegyi doktor 18:40 Értékelő műsor:
17:00 Sporthíradó
Röplabda
Német családi film17:15 OTP Bank Liga
sor.
19:00 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor: 17:00 Gasztroangyal 19:55 Fradi Tv
Labdarúgás
18:00 Híradó
20:30 Felvezető műsor:
21:45 Értékelő műsor: 18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Labdarúgás
Sporthíradó
22:50 Értékelő műsor:
22:00 Góóól!2
18:45 Isztambuli
Labdarúgás
Magy. vígjátéksor.

Augusztus 25.
menyasszony

Köszöntjük Izsó nevű olvasóinkat!

Csütörtök

19:35 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Augusztus 26.

Német családi film04:55 Teleshop
sor.
05:20 Fókusz
20:30 Skandináv Lottó
06:00 Reggeli
20:40 Az élet dicsérete
09:05 Teleshop
Angol tévéfilmsor.
12:00 Született detektívek 21:35 Charlotte Gray
Amerikai krimisor.
Angol játékfilm
12:55 A mi kis falunk 23:30 Ő és én: MunMagy. vígjátéksor.
kácsyné Marika
14:10 Keresztanyu
23:45 Kenó
Magyar filmsor.
23:46 Hölgyek
15:35 Meryem
paradicsoma
Török filmsor.
Olasz romantikus
16:50 Szerelem van
tévéfilmsor.
a levegőben
00:50 Drága doktor úr
Török filmsor.
Olasz vígjátéksor.
18:00 RTL Híradó –
01:45
Új idők, új dalai
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Született detektívek
Amerikai krimisor.

12:50 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

20:35 Egynyári kaland
Tévéfilmsor.

21:35 Egynyári kaland
Tévéfilmsor.

22:25 Kenó
22:35 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

15:35 Meryem

23:00 Ő és én: Pásztor
Zsoltné
23:10 Hanussen

16:50 Szerelem van
a levegőben

01:05 Hölgyek
paradicsoma

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

02:00 Drága doktor úr

05:00 Híradó
Magy. vígjátéksor. 05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
22:40 Szerelem van
hírek
a levegőben
05:25 Orosz nyelvű hírek
Török filmsor.
05:30 Kínai nyelvű hírek
23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
00:20 CSI: A
06:15 Élő egyház
helyszínelők
Amerikai-kanadai 06:45 Kárpát-medence
krimisor.
07:05 Hajnali
01:30 Bosszú
gondolatok
Török filmsor.
07:15 Magyar válogatott
08:10 Ő és én: Beke Csilla
08:20 Táncház: Klezmer és Irodalom
05:10 Családi titkok
Est, Néptánco06:30 Mokka,
sok Bálja
benne Tények
09:00 Élő népzene
08:45 Mokkacino
09:25 Jó ebédhez
09:40 Teleshop
szól a nóta
10:45 Csapdába csalva 10:25 Rome Reports 11:15 Tények Plusz
Vatikáni híradó
12:00 Tények délben 10:50 Neked szól!
12:30 Walker, a
10:55 Ő és én: Beke Csilla
texasi kopó
11:00 Kereszt-Tények
Amerikai akció sor. 11:10 Jó emberek
13:35 Walker, a
11:25 Találkozás
texasi kopó
11:40 Asszonyok

21:30 A mi kis falunk

14:35 Derült égből apa 12:50 V4 híradó
Mexikói telenovella
13:00 Híradó
sor.
15:40 A nagykövet lánya 13:15 Hrvatska
Kronika
Török romanti13:40 Ecranul nostru
kus sor.
14:15 Nyár 21
16:45 A bosszú
16:15 Itthon vagy!
csapdájában
16:35 Hazajáró
Török telenovella
sor.
17:00 Ő és én: Mun18:00 Tények
kácsyné Marika
18:45 Tények Plusz
17:15 Ízőrzők: Kesztölc
19:55 Mintaapák
17:40 Ízőrzők: Álmosd
Magyar
18:15 ...és még egymil20:40 Totem
lió lépés
22:10 Oltári történetek 19:00 Jó ebédhez
Magyar
szól a nóta
23:15 Totem - A tűz körül 19:25 Jó ebédhez
23:55 A rezidens
szól a nóta
Am. dráma sor.
20:00 Önök kérték
01:00 A vidéki doktor
válogatás
Német romanti21:00 Híradó
kus sor.
21:25 V4 híradó
21:35 Rákosi Mátyás
száműzetésben
22:30 MMA portrék
05:55 Hajnali
23:25 Hazajáró
gondolatok
00:00 Hagyaték
06:00 Híradó
00:30 Hetedhét kaland
06:30 Nemzeti
00:40 M2 matricák Sporthíradó
Hevül a vegyület
06:40 Kenó
00:55 Himnusz
06:45 Hrvatska
01:00 Híradó
Kronika
07:15 Ecranul nostru 01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
07:50 Itthon vagy!
válogatás
08:15 Fogd a kezem!

14:35 Derült égből apa

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar válogatott
08:10 Ő és én: Munkácsyné Marika
08:20 Táncház: Budapesti Folkfesztivál
08:55 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez
szól a nóta
09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
10:20 Új nemzedék
10:45 Református
ifjúsági műsor
10:55 Ő és én: Munkácsyné Marika
11:00 Evangélikus
ifjúsági műsor
11:10 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
11:25 III. Béla

Magyar filmsor.

21:30 A mi kis falunk

Amerikai akció sor.

Tévéjáték

Török tévéfilmsor.

09:05 Isztambuli
menyasszony

05:10 FIFA Strandfoci
világbajnokság
10:00 Nyár 21
Sporthíradó
12:00 Déli harangszó 06:30
07:30 Szabadidő
12:01 Híradó
08:05 FIFA Strandfoci
12:35 Nemzeti
világbajnokság
Sporthíradó
09:25 CHI – A Belső Erő
12:45 Ő és én: Mun10:00 Sporthíradó
kácsyné Marika 10:25 Fradi Tv
12:55 A világ egy
13:00 Sporthíradó
terített asztal
14:05 Góóól!2
13:20 Szent helyek
15:00 Női Röplabda
Európa-bajnokság
14:15 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.
17:00 Sporthíradó
17:45 Felvezető műsor:
15:15 Zoo
Szlovák családi
Röplabda
filmsor.
18:00 Női Röplabda
16:05 A hegyi doktor
Európa-bajnokság
Német családi film- 19:45 Értékelő műsor:
sor.
Röplabda
17:00 Gasztroangyal 20:00 Kétváll
18:00 Híradó
20:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
18:25 Nemzeti
22:50 Értékelő műsor:
Sporthíradó
Labdarúgás
18:45 Isztambuli
Török tévéfilmsor.

14:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
Török filmsor.
Török filmsor.

Magyar játékfilm

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

Olasz vígjátéksor.

Magyar filmsor.

Magy. vígjátéksor.

22:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

01:35 Bosszú

Török filmsor.

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

13:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

Történelmi film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
Török telenovella
14:15 Nyár 21
sor.
16:20 Szerelmes földrajz
18:00 Tények
16:50 Ő és én: Pásztor
18:45 Tények Plusz
Zsoltné
19:55 Mintaapák
16:55 Ízőrzők: Rezi
Magyar
17:30 Ízőrzők: Bercel
20:40 Totem
22:10 Oltári történetek 18:10 ...és még egymilMagyar
lió lépés
23:15 Totem - A tűz körül 19:00 Jó ebédhez
23:55 A rezidens
szól a nóta
Am. dráma sor.
19:25 Jó ebédhez
01:00 A vidéki doktor
szól a nóta
Német romanti20:00 Szenes Iván írta
16:45 A bosszú
csapdájában

kus sor.

05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.

09:05 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Pásztor
Zsoltné
12:50 A világ egy
terített asztal
13:20 Szent helyek
14:15 Drága doktor úr

Magy. zenés filmsor.

20:45 Mókatár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ketten
22:30 MMA portrék
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

05:30 Gyémánt Liga
06:30 Sporthíradó
07:30 Női Röplabda
Európa-bajnokság
09:25 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
10:00 Sporthíradó
10:25 Kétváll
13:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
13:30 CHI – A Belső Erő
15:10 Zoo
16:00 Pecatúra
Szlovák családi
16:30 Lendület
filmsor.
16:05 A hegyi doktor 17:00 Sporthíradó
Német családi film- 17:30 Röpte
18:00 Vollé!
sor.
19:00 Napos Oldal –
17:00 Gasztroangyal
DVTK
18:00 Híradó
19:30 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
21:50 Értékelő műsor:
18:45 Isztambuli
Labdarúgás
menyasszony
Török tévéfilmsor.
22:15 Sporthíradó

2021.
augusztus 18.

Heti műsor
Köszöntjük Gáspár, Mónika nevű olvasóinkat!

Péntek

Augusztus 27.

19:35 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

Magy. vígjátéksor.
Magyar filmsor.

15:35 Meryem

Török filmsor.

16:50 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:30 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 CSI: A
helyszínelők
Amerikai-kanadai
krimisor.

01:30 Bosszú

Török filmsor.

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

13:35 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romantikus sor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Mintaapák
Magyar

20:40 Totem
22:10 Oltári történetek
Magyar

23:15 Totem - A tűz körül
23:55 A rezidens
Am. dráma sor.

01:00 A vidéki doktor
Német romantikus sor.

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

Török tévéfilmsor.

09:05 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Strihó
Péter
12:55 A világ egy
terített asztal
13:25 Szent helyek
14:20 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

15:15 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

16:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

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

Török tévéfilmsor.

Szombat

Augusztus 28.

15:10 Rákóczi hadnagya
Magyar történelmi film

04:55 A pampák királya 17:00 Főmenü:
Tejjel-mézzel
Brazil filmsorozat
18:00 Híradó
06:05 Teleshop
18:25 Nemzeti
06:35 Kölyökklub
Sporthíradó
08:30 Star Wars:
18:45 SzerencsePerc
Ellenállás
Amerikai animációs 18:46 Szerencse Szombat
Olasz családi film19:45 Ki az úr a házban?
kalandfilmsor.
sor.
Angol családi víg09:00 Teleshop
00:15 Hölgyek
játék
09:55 A dadus
paradicsoma
Amerikai vígjáték- 21:25 A mennyországot
Olasz romantikus
választom
sorozat
tévéfilmsor.
Olasz életrajzi film
10:35 Privát kopók
01:15 Drága doktor úr
23:15 Ő és én:
Kanadai filmsor.
Olasz vígjátéksor.
Cselik Beatrix
11:45 Autogram
23:20 Kenó
12:30 Susie Q - A
kamasz angyal 23:30 Hölgyek
Amerikai vígjáték
paradicsoma
05:00 Híradó
Olasz romantikus
14:40 Harry Potter és a
05:15 Angol nyelvű hírek
tévéfilmsor.
Tűz Serlege
05:20 Német nyelvű
Angol-amerikai ka- 00:30 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.
landfilm
hírek
01:25 Új idők, új dalai
05:25 Orosz nyelvű hírek 18:00 RTL Híradó –
01:55 Divat & dizájn
Esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek
19:00 Fókusz Plusz
05:35 Itthon vagy!
20:00 Oscar
05:55 Multiverzum
Amerikai vígjáték
06:25 Kárpát-medence
22:30 Támadás a Fehér 05:00 Híradó
06:45 Kék bolygó
Ház ellen 3.
05:15 Angol nyelvű hírek
07:10 Hajnali
Am. akcióthriller
05:20 Német nyelvű
gondolatok
hírek
07:20 Magyar válogatott 00:55 Végállomás
Angol thriller
05:25 Orosz nyelvű hírek
08:15 Ő és én:
05:30 Kínai nyelvű hírek
Pásztor Zsoltné
05:35 Itthon vagy!
08:25 Táncház: Csán05:55 Magyar gazda
gó Táncház, Be05:00 TELESHOP
06:20 Unió27
kecs együttes
06:00 Hupikék törpikék 06:40 Itthon vagy!
08:55 Élő népzene
Belga animáci07:00 Hajnali
09:30 Jó ebédhez
ós sor.
gondolatok
szól a nóta
06:30 Garfield és barátai
09:55 Jó ebédhez
Amerikai animációs 07:10 Opera Cafe
07:45 Evangélium
szól a nóta
sorozat
10:30 Katolikus krónika 06:55 Magyar népmesék 08:10 Ő és én:
Strihó Péter
11:00 Ő és én:
07:00 Magyar népmesék
Pásztor Zsoltné 07:10 Magyar népmesék 08:20 Hogy volt?! válogatás
11:05 Mai hitvallások 07:20 Magyar népmesék
11:35 Majd belejössz, 07:25 Magyar népmesék 09:20 Ég, föld, férfi, nő
Pistám!
07:35 Magyar népmesék 10:15 Rejtélyes XX.
Tévéjáték
század - Kun
07:45 Magyar népmesék
12:50 V4 híradó
Miklós műsora
07:50 Magyar népmesék
13:00 Híradó
08:00 Magyar népmesék 10:45 Öt kontinens
13:15 P'amende
11:10 Ő és én:
08:10 Mesék Mátyás
13:40 Öt kontinens
Strihó Péter
királyról
14:15 Nyár 21
Magyar animációs 11:20 Kalotaszegi
16:15 Itthon vagy!
madonna
sorozat
Magyar játékfilm
16:35 Kárpát-medence 08:20 Hupikék törpikék
12:50 V4 híradó
Belga animációs
16:55 Ő és én:
sorozat
13:00 Híradó
Strihó Péter
13:25 Múlt és Jelen
17:00 Ízőrzők: Szatta 08:50 Nagyító
17:30 Ízőrzők: Tengelic 09:30 #KandászMamik 13:55 Ő és én:
- Szülőszoba és
Cselik Beatrix
18:05 ...és még egymilminden, ami
14:00 Női labdarúgó
lió lépés
család 2021
magazin
18:55 Jó ebédhez
10:05 Az álomotthon 14:30 Napos Oldal –
szól a nóta
10:45 PURA VIDA DVTK
19:20 Dúvad
tiszta élet
Magyar filmdráma
15:45 OTP Bank Liga
11:20 Kedvencek
21:00 Híradó
18:00 OTP Bank Liga
őrjárata
21:25 V4 híradó
20:15 Puskás magazin
21:35 Aranyok aranya 12:00 Poggyász
22:05 Sweet Sixteen,
22:00 Aranyok aranya 12:35 Konstruktíva
a hazudós
Tévéfilm
13:15 Ovizsaru
22:35 MMA portrék
Amerikai akció film 23:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
15:45 Columbo
00:30 Térkép
00:05 Hagyaték
Amerikai krimi film 00:55 Himnusz
00:35 Hetedhét kaland
18:00 Tények
01:00 Híradó
00:45 M2 matricák 01:20 Angol nyelvű hírek
Hevül a vegyület 18:55 Tények Plusz
20:00 Halálos iramban 6 01:35 Rákóczi hadnagya
00:55 Himnusz
Amerikai
akció
film
Magy. történelmi film
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek 22:55 Férj és férj
Amerikai vígjá01:20 Dúvad
ték film
Magyar filmdráma
01:25 A csodálatos
05:15 Napos Oldal –
Pókember 2
DVTK
Amerikai akció film
05:45 Női labdarúgó
magazin
05:30 Kétváll
06:15 Gyémánt Liga
05:55 Lendület
07:15 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
05:55 Hajnali
09:15 Boxutca
07:30 CHI – A Belső Erő
gondolatok
09:45 Forma-3 10:00 Sporthíradó
06:00 Híradó
Időmérő edzés
10:30 Golf
06:30 Nemzeti
10:30 Forma-3 – Futam
11:05 UEFA Bajnokok
Sporthíradó
11:35 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló 06:45 Kenó
Ligája összefoglaló
11:35 Forma-1 – 1.
06:50 Magyar Krónika 11:55 Forma-1 – 3.
szabadedzés
szabadedzés
12:40 UEFA Bajnokok 07:25 Hazajáró
13:10 Szabadidő
Ligája összefoglaló 07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
13:40 Forma-3 – Futam
13:00 Sporthíradó
08:55 Divat & dizájn 14:45 M4 Stúdió:
13:50 Forma-3 09:25 A világ
Forma-1
Időmérő edzés
madártávlatból 15:00 Forma-1 –
14:30 Bringasport
10:00 Nyár 21
Időmérő edzés
14:55 Forma-1 – 2.
12:00 Déli harangszó 16:15 M4 Stúdió:
szabadedzés
12:01 Híradó
Forma-1
16:10 Boxutca
12:35 Nemzeti
16:25 Bringasport
16:45 Sporthíradó
Sporthíradó
16:50 Puskás magazin
16:55 Női labdarúgó
12:45 Ő és én:
17:50 Forma-3 – Futam
magazin
Cselik Beatrix
18:50 Forma-1 –
17:30 Gyémánt Liga
Időmérő edzés
19:00 Puskás magazin 12:55 Ízőrzők - Takaré
kos konyha
20:15 Felvezető műsor:
19:30 Péntek Esti Foci
Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga 13:25 Szeretünk, doki!
20:30 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
Tévéfilmsor.
22:15 Sporthíradó
14:15 Szeretünk, doki! 22:20 Értékelő műsor:
Labdarúgás
22:45 Boxutca
Tévéfilmsor.

20:30 A mennyországot
04:55 Teleshop
választom
05:20 Fókusz
Olasz életrajzi film
06:00 Reggeli
22:15
Kenó
09:05 Teleshop
11:50 Született detektívek 22:25 Ő és én:
Strihó Péter
Amerikai krimisor.
12:50 A mi kis falunk 22:30 Az új élet ígérete
14:05 Keresztanyu

Köszöntjük Ágoston nevű olvasóinkat!
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13:20 Mundiya Kepanga - Az erdő
hangja
14:10 Édes anyanyelvünk
14:20 Nehéz kesztyűk

10:55 Ő és én: Cselik
Beatrix
11:00 Térkép
11:25 Szerelmes földrajz
Augusztus 29.
11:55 Fény és árnyék07:55 KutyaSuli
Magyar játékfilm
Burger Barna
08:35 ÉletTerek
16:00 Hatoslottó
portréja
09:10 Több mint TestŐr
sorsolás
12:50 V4 híradó
16:05 Hogy volt?! 13:00 Híradó
04:55 A pampák királya 09:50 SuperCar
10:25 Életmódi
válogatás
Brazil filmsor.
13:25 Múlt és Jelen
11:05 VándorViadal
17:00 SzerencsePerc
06:00 Teleshop
13:50 Ő és én: Szabó
11:40 Street Racers17:05 Magyarország
06:35 Kölyökklub
József ofm.
Formula E mafinom
08:40 Star Wars:
14:00 OTP Bank Liga
gazin
17:25 Borbás Marcsi 16:00 OTP Bank Liga
Ellenállás
Amerikai animációs 12:20 A keményfejű
szakácskönyve
18:00 OTP Bank Liga
kalandfilmsor.
Olasz kaland film
18:00 Híradó
20:05 OTP Bank Liga
09:15 Teleshop
14:25 Transformers
18:25 Nemzeti
22:05 Üzenet - Zenés
Amerikai-kínai ak10:15 A Muzsika
Sporthíradó
üzenet Orszáczky
ció
film
TV bemutatja!
18:45 Mallorcai bűnügyek
Jackie-nek
18:00
Tények
10:45 A dadus
Angol bűnügyi té23:00 A Nagyok
18:55 Mamma Mia!
Am. vígjátéksor.
véfilmsorozat
23:30 Hogy volt?! Am. zene film
11:20 A dadus
19:35 Bacalar
válogatás
21:25 Becsületes tolvaj
Am. vígjátéksor.
Spanyol kalandfilm
00:30 Öt kontinens
Am. akció film
12:00 Macskarisztokraták
21:15 A misszió
00:55 Himnusz
Am. animációs ka- 23:30 Páncélba zárt
Játékfilm
01:00 Híradó
landvígjáték
szellem
23:15 Ő és én: Szabó
01:20 Angol nyelvű hírek
Angol, kínai, indiai,
14:00 A szépség és
József ofm.
01:30 Karcolatként jelet
hong-kongi, ameri- 23:20 Kenó
a szörnyeteg
kai akció film
hagyni - In
Am. animációs ka23:35 Bolond pierrot
01:50 Fék nélkül
memoriam
landvígjáték
Francia filmdráma
Am. akció film
Radványi György
16:00 A kis hableány
01:20 Hölgyek
Amerikai animációs
- MMA portré
paradicsoma

Köszöntjük Beatrix, Erna nevű olvasóinkat!

Vasárnap

kalandvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Jégvarázs 2.

Amerikai animációs
kalandfilm

21:05 Bűbáj

Amerikai vígjáték

23:25 Jégvarázs 2.

Amerikai animációs
kalandfilm

01:30 Gyilkos ügyek
Am. krimisorozat

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

06:30 Magyar népmesék
06:35 Magyar népmesék
06:45 Magyar népmesék
06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:15 Mesék Mátyás
királyról
Magy. animációs sor.

07:25 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

05:50 Édes anyanyelvünk
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 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 Új nemzedék
10:05 Református
magazin
10:30 Ortodox örömhír
11:00 Szertartásközvetítés
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Szabó
József ofm.
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta

Olasz romantikus
tévéfilmsorozat

02:20 Drága doktor úr

05:30 OTP Bank Liga
07:25 Múlt és Jelen
07:55 Forma-3 – Futam
08:55 Jövünk!
05:00 Híradó
09:30 Forma-3 – Futam
05:15 Angol nyelvű hírek 11:30 Golf
05:20 Német nyelvű
12:00 Szabadidő
hírek
12:30 Góóól!
05:25 Orosz nyelvű hírek 13:30 Gyémánt Liga
05:30 Kínai nyelvű hírek 14:30 M4 Stúdió:
05:35 Itthon vagy!
Forma-1
05:55 Térkép
15:00 Forma-1 –
06:20 Élő egyház
Nagydíj futam
06:45 Esély
17:00 M4 Stúdió:
07:05 Hajnali
Forma-1
gondolatok
17:15 Felvezető műsor:
07:10 Világ
Labdarúgás
07:30 Multiverzum
17:45 OTP Bank Liga
08:00 Ő és én: Cselik 19:30 Értékelő műsor:
Beatrix
Labdarúgás
08:05 Mesterember
19:45 Felvezető műsor:
08:35 Noé barátai
Labdarúgás
09:00 Novum
A
műsor
és a kezdési
09:30 Önök kérték
időpont megváltoztatáválogatás
sának jogát minden
10:25 Ízőrzők - Takarétévéadó fenntartja!
kos konyha
Olasz vígjátéksor.

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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Szépségápolás

3 őrületes dolog, amire
felhasználhatod a shea vajat

A shea vaj egy igazi szépségelixír, amit számos formában felhasználhatsz. Ha eddig még csak elhaladtál mellette a drogériák vagy
bioboltok polcain, akkor itt az ideje, hogy megtudd, miért van ott
a helye a bevásárlókosaradban, a fürdőszobádban, sőt az egész
háztartásodban.
A tiszta shea vaj az Afrikában
őshonos shea fa gyümölcsének
magjából kivont zsír. Nem véletlen, hogy testápolókon, samponos flakonokon és ajakbalzsamokon is találkozhatunk vele az

az arcodon is alkalmazhatsz.
Nedvességmegkötő és gyulladáscsökkentő hatása van, erősíti a
bőr védőgátját, és elősegíti a sejtek regenerálódását. Ha az arcodra szeretnéd használni, akkor már

összetevők között, mivel rendkívül kedvező hatással van a bőrre
A-, E-és F-vitamin tartalmának
köszönhetően, ráadásul természetes napfényvédőként is kiváló. Nem is kérdéses tehát, hogy
a te szépségápolási rutinodban is
helye van, de hogy pontosan hogyan, és milyen más területeken
használhatod még fel?
1. Tedd szuperhidratálttá
vele a testedet és az arcodat!
A shea vaj az A-, E- és F-vitaminok mellett tele van egyéb tápláló összetevőkkel is, mint például a linolénsav és a béta-karotin.
Ezeknek az értékes összetevőknek a koncentrált tulajdonságai
miatt finomítatlan formában kiváló hidratáló, amit a testeden és

egy borsónyi mennyiségű shea vajas krém is elegendő ahhoz, hogy
másnap reggel ragyogó és hidratált legyen az arcbőröd.
2. Használd hajápolóként!
Ha a hajad száraz és törékeny,
biztosan tudod, mennyire fontos a
gondozása ahhoz, hogy szép és ápolt
legyen a megjelenésed. A finomítatlan shea vajat este könnyedén belemasszírozhatod a hajadba, és máris
kész az éjszakai hajpakolásod.
A különböző telítetlen zsírsavakat tartalmazó formula erős nedvesség-visszatartást biztosít, ezáltal rugalmasságot adva a hajnak. Másnap
reggel nincs más dolgod, minthogy
hajat moss. Ezt követően szinte biztos, hogy könnyebben fésülhető és
fényes lesz a hajad, méghozzá úgy,

8 tipp a rettegett narancsbőr ellen

Hogy milyen eredményes fegyverek állnak a rendelkezésünkre a narancsbőr ellen folytatott
küzdelemben? Lássunk most
néhányat ezek közül:
Masszázs
A masszázs segít a méreganyagok eltávolításában, beindítja a nyirok és a vérkeringést,
frissíti a bőrt. Végezhetik kézzel
vagy gép segítségével is, mindkét
megoldás hatásos. Masszázs esetében lehet szó finomabb, inkább
a keringés fokozására irányuló
tevékenységről, illetve kifejezetten fájdalmas, zsírtörésről is.
Utóbbi hatékonyabb ugyan, ám
a kezelés ideje alatt sok kellemetlenséget kell elviselni, ami az első
esetben nem igaz. A géppel végzett zsírbontásnál a vákuum van a
segítségünkre, melynek hatására a
cellulitis gyorsan visszahúzódhat.
Hypoxitréning
Egy tojásdad alakú gépről
van szó, melyben enyhe vákuum
hozható létre. Találhatunk benne
még egy nyerget és pedálokat,
melyek a mozgás miatt kellenek.
Lényege, hogy a megemelt
hőmérsékletben és az enyhe vákuumban kell bicikliznünk, ami
nagyban elősegíti a zsírbontást
és ezáltal a cellulit felszívódását.
Természetesen a gépből a fejünk
kint van, így nem annyira megterhelő a folyamat.
Ultrahang
Általában masszázzsal egybekötötten alkalmazzák az ultrahang
jótékony erejét. A gép segítségé-

vel elérik az alsóbb sejtrétegeket is,
és mélyen a bőrbe juttatják a hatóanyagokat, melyek így nagyobb hatékonysággal dolgozhatnak.
Krémek
Sok olyan anyag van forgalomban, melyeknek segítségével a narancsbőr kisebb-nagyobb mértékben visszaszorítható. Ezek közül az egyik leghatékonyabb az erős paprika kivonat,
mely azonban elég kellemetlen perceket okozhat, amikor a bőrre kenjük.
Hatékony anyagok még a zöld
tea vagy a koffein is, és ezeknek
az az előnye is megvan, hogy nem
kíséri őket a csípős érzés, amely a
paprikás krémnek a sajátja.
Tekercselés
A cellulitis elleni hatóanyagok
annál nagyobb hatásfokkal dolgoznak, minél mélyebbre tudjuk juttatni őket a bőrben. Ebben nagy segítségünkre van a tekercselés, melyet
akár otthon is el tudunk végezni.
Lényege, hogy egy fóliaréteget
visznek fel a combra, fenékre vagy
más, problémás területre, miután a
krémet felkenték a bőrre. A tekercseléssel emelkedik az adott részen
a hő, így a vérerek kitágulnak, és így
mélyebbre jutnak a hatóanyagok.
Köpöly
Ősidők óta használt eljárás a
betegségek kezelésében. Szerencsére a cellulitis ellen is remek hatásfokkal alkalmazható ez az eljárás. A kis harangokban létrehozott
vákuum segít összetörni a zsírsejteket, fokozza a vér és nyirokkeringést, így elősegíti a méregtelenítés
folyamatát.

hogy közben nem teszed ki semmilyen mesterséges adalékanyagnak.
3. Gyógyíts vele különböző
szépészeti és egészségügyi
panaszokat!
Nem véletlenül tartják a shea
vajat szépségelixírnek, ugyanis
rengeteg szépészeti problémára,
sőt még több egészségügyi panaszra is kitűnő megoldás. Képes megelőzni és enyhíteni a terhességi csíkokat, eltünteti a szem
alatti sötét foltokat és táskákat.
Feszesíti a bőrt, és enyhíti a már
meglévő narancsbőrt.
Ha kreatív vagy, házi készítésű alapozót vagy dezodort is varázsolhatsz belőle. Natúr formában érdemes a szemhéjadra kenni sminkelés előtt, ugyanis tartósabbá teszi a szemhéjfestéket. Mivel serkenti a kollagéntermelést, a
hegek gyógyulásához is hozzájárul. Ha megfázol, a kisebesedett
orrodat is bátran bekenheted vele,
hiszen rendkívül gyengéd. Ennek
köszönhetően pedig kisbabák bőrének ápolásához is ideális.
Hogyan válassz shea vajat?
Ha mindezek után te is biztos
vagy benne, hogy be kell szerezned ezt a csodálatos terméket, akkor néhány dologra mindenképpen
figyelj oda a vásárláskor. Függetlenül attól, hogy a natúr shea vajat
akarod a bőrödön használni, vagy
valamilyen kozmetikai termék formájában hasznosítanád, finomítatlan shea vajat válassz, mivel a tápanyagsűrűsége, ezáltal pedig a hatékonysága is lényegesen magasabb, mint a finomított társa.
Hogy semmilyen allergiás reakció és gyulladás kockázatának
lehetősége se merülhessen fel,
zárd ki, hogy zsírok és illatanyagok is keveredjenek a termékkel.
Mivel a shea fa termőterületein
sok esetben nem lehet tisztességes
munkakörülményeket feltételezni, ezért lehetőség szerint ügyelj
arra is, hogy olyan terméket vegyél, ami jelölten a Fair Trade
(méltányos kereskedelem) irányelvei szerint készült és bevizsgált.
Fajdalommal ritkán jár, inkább csak kellemetlen. A köpölyözés jótékony mellékhatása,
hogy a folyamat során használt,
a csúszást elősegítő olajok gyönyörűvé teszik a bőrt.
Szauna
A legelterjedtebb méregtelenítést fokozó eljárás, mivel nem,
hogy nem fájdalmas, hanem kifejezetten kellemes időtöltés. Ám
ahhoz, hogy igazán hatékonyan lehessen használni, inkább kiegészítő kezelésként, nem pedig fő tevékenységként érdemes alkalmazni.
Víz
Minden esetben, legyen szó
gépi, kézi vagy bármilyen egyéb
eljárásról, a cellulitis elleni küzdelem alapvető kelléke a víz. A narancsbőr kialakulásában nagy szerepet játszik az is, hogy a test nem
megfelelően hidratált. Ez egyrészt
gátolja a hatékony méregtelenítést,
amit a testünk optimális esetben
nagy hatásfokkal végez, másrészt
a sejtek fala sem lesz olyan feszes,
mint megfelelő vízbevitel esetén.
Egy felnőtt embernél a napi
folyadékszükséglet minimum 2
liter, és ennek minél nagyobb
százalékát kell, hogy az éltető
nedű szolgáltassa. Ha a testünk
hidratáltsága nem megfelelő,
sokszor alapvető mechanizmusaink sem működnek megfelelően, mint például a méreganyagok kiválasztása és eltávolítása.
A napi kellő mennyiségű víz
bevitelével sokáig megőrizhetjük
a bőrünk simaságát, mind a narancsbőrrel folytatott küzdelem
során, mind a ráncok kialakulásának visszaszorításában.

A kelkáposztát a hajra! Hogyan
készíts belőle hajápolót?

A kelkáposzta hallatán valószínűleg neked is a ropogós saláta, a
főzelék, vagy a trendi „Kale” feliratú pulóverek jutnak az eszedbe, amelyeket úgy terveztek, hogy hasonlítsanak a Yale Egyetem
logójára. Amire viszont valószínűleg nem gondolsz, az a hajad.
De mint kiderült, a kelkáposzta, és különösen annak kivonata hasonlóan jótékony hatást képes kifejteni a hajadra és a fejbőrödre, mint a bélrendszeredre és az általános egészségedre.

Hogyan hat a kelkáposzta a
hajadra?
A káposzta hajápolóként
hidratáló, erősítő és méregtelenítő hatása miatt. Legfőbb
előnye, hogy fokozza a sejtek
mozgását és elősegíti a hajnövekedést. Kivonatként olyan
kiváló összetevőket tartalmaz, hogy bőr – és hajtípustól függetlenül mindenki számára ajánlott.
Akár naponta is használhatod, akár keverve olyan összetevőkkel, amik önmagukban is
jó hatással vannak a fejbőrre,
például a rozmaring, a ginzeng
vagy az aloe vera. Mivel savasabb összetevőkkel együtt
használva jobban felszívódik,
a hatékonyabb eredmény érdekében nem ajánlott lúgosabb alapanyagokkal, például uborkával vagy avokádóval
párosítani.
Ha arra vágysz, hogy ragyogóbb és egészségesebb hajad legyen, akkor neked is megéri kelkáposzta kivonatot ké-

még nem erősítették meg, biokémiai összetétele, nevezetesen magas kvercetin, C-vitamin, folsav és még számos
ásványi anyag tartalma miatt
arra lehet következtetni, hogy
a kelkáposzta kivonata potenciálisan elősegíti a haj növekedését. Omega-3-zsírsavainak
köszönhetően pedig képes átalakítani a haj textúráját, és
elősegíti a selymes, sima hajszálakat.
Minden hajtípus esetén jó
választás lehet a kelkáposzta
kivonat. Különösen előnyös
lehet a használata akkor, ha
érzékeny a fejbőröd és gyengék a hajszálaid. Mivel segít a
fejbőr méregtelenítésében és
a faggyúk szabályozásában,
akkor is jó választás lehet, ha
korpásodásra hajlamos és száraz a fejbőröd.

szítened. A kivonat támogatja
a sejtforgalmat, erősíti a hajszálakat, hidratálja a fejbőrt és
a hajat, eltávolítja a felesleges
toxinokat. Emellet csillapítja
az esetlegesen jelentkező bőrirritációt, és fokozza a haj növekedését.
Ahogy a friss kelkáposzta tápláló kiegészítője minden étrendnek, úgy a kelkáposzta kivonat
jótékony összetevője szinte minden hajápolási rutinnak. A kelkáposzta kivonat számos egészséges tápanyagot és antioxidánst
tartalmaz, amelyek elősegítik a
sejtforgalmat és javítják a fejbőr
egészségét.
A kelkáposzta tele van A-,
C- és K-vitaminnal, emellett pedig béta-karotint, káliumot, magnéziumot, kalciumot, omega-3zsírsavakat és folsavat is tartalmaz. Ennek eredményeként, ha
a kelkáposzta kivonatot helyileg
alkalmazod a fejbőrödre, elősegíti annak egészségét, hidratáltságát, és megszabadíthatod a felületén felhalmozódott felesleges
toxinoktól.
Bár tudományos kutatások

a hajadon, próbáld ki banánnal kombinált hajpakolás formájában. Ez a kombináció garantáltan új életre kelti a hajadat, mivel mindkét összetevő nagy mennyiségű káliumot
és B-vitamint tartalmaz, amik
tápanyagokkal látják el a hajhagymákat, erősítik a hajat, és
elősegítik az egészséges hajnövekedést.
Amire szükséged lesz, az
mindössze egy banán, fél csésze tiszta káposztalé és egy fürdősapka. Keverj össze egy krémesre passzírozott banánt fél
csésze tiszta káposztalével, akár
kézzel, robotgéppel, de a turmixba is beteheted a két hozzávalót. Ezek után masszírozd a
keveréket a hajadba és a fejbőrödre, majd vegyél fel egy fürdősapkát.
Hagyd a keveréket 30 percig a hajadon és mosd le meleg vízzel! Ezt a műveletet
akár naponta is elvégezheted, vagy minden alkalommal, mielőtt egyébként is hajat mosnál, a hajad pedig hálás lesz érte.

Hogyan készíts belőle
hajápolót?
Ha úgy döntöttél, hogy te
is kipróbálnád a kelkáposztát
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Lövöldözés a gáti AriZona étteremben

A beregszászi járási Gáton lévő AriZona
étteremből érkezett bejelentés a rendőrséghez augusztus 10-én este.
A helyszínre kiérkezett az operatív
csoport, akik megállapították, hogy kijevi
idő szerint 22 órakor egy vendég érkezett
az étterembe. A férfi egy ideig adekváltan
viselkedett, majd egy pillanatban vitázni
kezdett az intézmény tulajdonosával. A
konfliktus a parkolóban folytatódott tovább, ebben a pillanatban vette elő pisz-

tolyát a vendég és leadott egy lövést. Ezt
követően beült Audi típusú járművébe és
elhagyta a helyszínt.
A hatóságok rövid időn belül a nyomára bukkantak, Munkácson állították elő a
40 éves férfit, s lefoglalták tőle az említett fegyvert, ami az előzetes információk
szerint egy startpisztoly volt.
A rendőrség büntetőeljárást indított az
ügyben, a férfira akár 7 év börtönbüntetés
is várhat, adja hírül a pmg.ua.

Gyerekek kerültek az áradó folyó fogságába

Ökörmezőn (Mizshirja) a tűzoltók három fiút mentettek meg, akik a hirtelen
nagy esőzések miatt a folyó közepén találták magukat.
A 10 és 11 éves gyerekek horgászni
mentek a Rikára, de a heves esőzés miatt hirtelen áradni kezdett a folyó, és a
kis horgászok az áradó folyó közepén
találták magukat. Segítségért kiabáltak,
amit a helyiek meghallottak és hívták a

tűzoltókat. A viszonylag sekély víz miatt nem lehetett vízi járművet használni,
ezért egy tűzoltóautóval behajtottak a folyóba, így sikerült gyorsan megközelíteni a gyerekeket.
Miután kihozták őket onnan, átadták az aggódó szülőknek. Szerencsére
a gyerekeknek az ijedtségen kívül nem
esett bántódásuk, írja a karpataljalap.net
facebook-információkra hivatkozva.

Kárpátaljai férfit gázolt halálra egy lembergi
lakos

Halálos kimenetelű közlekedési balesetről érkezett bejelentés augusztus 12-én
a rendőrséghez. Az eset Révhely és Sóslak között történt.
A helyszínre azonnal kiérkezett a
nagybereznai rendőrség, akik megállapították, hogy a 74 éves lembergi férfi elvesztette uralmát ZAZ Szlavuta típusú jár-

műve felett, s elgázolt egy szintén 74 éves
kárpátaljai férfit, majd az árokba sodródott és felborult.
A gyalogos a helyszínen életét vesztette, a sofőr bár megsérült, nem igényelt
kórházi ellátást. Az ügyben eljárás indult,
a gépkocsit a hatóságok lefoglalták, adja
hírül a pmg.ua.
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1Pontszerzés a Zorja ellen

Megvan az első Fradi-siker a
bajnokságban

Eseménydús héten van túl a Minaj FC
labdarúgó-csapata.
A labdarúgásunk élvonalában szereplő kárpátaljai együttes előbb az első fordulóból elhalasztott Dinamo Kijev elleni találkozóját pótolta az ukrán fővárosban, amelyen 2-0 arányú vereséget szenvedett. A fővárosiak találatait Bujalszkij
és Ramirez szerezte az első játékrészben.
A hétvégén lebonyolított 4. fordulóban
Vaszil Kobin csapata a Zorja Luhanszk
vendége volt, és Oleg Horin találatával az
54. percben megszerezte a vezetést. Alig
tíz perc elteltével a csereként nem sokkal
előtte pályára lépő Allahjan egyenlített.
A mérkőzésből hátralévő közel fél órában
a Zorja állt közelebb a győzelemhez, Kucser
kapus többször is bravúrral védett, és amikor
már ő is tehetetlen volt, akkor a felső léc hárított. Végül, maradt a vendégek számára sikeresnek mondható 1-1-es végeredmény.
Ez volt egyébként a játéknap legnép-

A Mariupol – Csornomorec, illetve az
Inhulec – Dinamo Kijev találkozókat később rendezik.
A bajnoki tabellát a hibátlan Gyeszna
vezeti 12 ponttal az ugyancsak pontveszteség nélkül álló, 3 meccsből 9 pontnál tartó Dinamo előtt. A 4 pontjával 10. Minaj
FC augusztus 21-én az újonc Veresz Rivne
otthonába látogat.
***
Az OTP Bank Ligában megszerezte első bajnoki győzelmét a Bajnokok
Ligája főtáblájáért meccselő Ferencváros, miután Peter Stöger együttese 4-1-re
nyert az eddig még hibátlan Mezőkövesd ellen. Nagy Dániel révén a vendégek már a 6. percben megszerezték a vezetést, de a Fradi még szünet előtt fordított. Fordulás után biztossá vált a hazai győzelem. A zöld-fehéreknél Boli
duplázott, rajta kívül Mak és Uzuni volt
eredményes.

Jó hetet zárt a Fradi! Továbbjutás a BL-ben,
első bajnoki siker itthon

Három személyautó és egy kamion ütközött
össze Munkács közelében

A történtekről először az Uvaha Radar
Viber-csoportban számoltak be szemtanúk. Elmondásuk szerint Munkács közelében, Kölcsénynél három személyautó és egy kamion ütközött össze.
Az információk szerint a gépkocsik Skoda és Volkswagen márkájúak voltak, az esetben több személy, köztük egy 8 és egy 10
éves gyerek is megsérült, azonban őket a kivizsgálást követően hazaengedték. Halálos
áldozata a történteknek szerencsére nincs.

A balesetről a rendőrség is nyilatkozott. Elmondásuk szerint a Skoda Octavia
28 éves kölcsényi sofőrje előzés közben
áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy DAF kamionnal. Ezt követően
a személyautó nekicsapódott egy másik
Skoda Octaviának, az pedig egy Volkswagen Passatnak.
A járműveket a hatóságok lefoglalták, az ügyben eljárást indítottak, számol
be a pmg.ua.

Kárpátalján vettek őrizetbe egy Interpol által
keresett külföldit

A rendőrség augusztus 12-én Ungváron
felkutatott és őrizetbe vett egy Ausztriában elkövetett bűncselekmény miatt
nemzetközi körözés alatt álló luxemburgi állampolgárt.
Az Interpol adatai szerint egy 32 éves
luxemburgi állampolgárt bűncselekmény
elkövetése miatt köröztek az osztrák bűnüldöző szervek. A férfi azonban az orszá-

gon kívül bujkált, és megpróbálta elkerülni a büntetést. A kárpátaljai rendőrök megállapították, hogy egy külföldi nemrég lépett be Ukrajna területére, és két napja bérelt lakást Ungváron. A férfit az adott címen megtalálták és őrizetbe vették.
A külföldi az ungvári rendőrkapitányságon van. Kiadatásának kérdése megoldásra vár, írja a 0312.ua.

Gyermekek szenvedtek mérgezést Kárpátalján
Augusztus 10-én 11 óra 30 perckor a
rahói járási Klifa-hegy közelében kiránduló 28 fős turistacsoport fordult segítségért a hegyimentőkhöz.
Kiderült, hogy a hegyvidéken a
Zaporizzsja megyéből érkezett turisták
közérzete rossz, három – 10, 12 és 14
éves – gyereknek segítségre volt szüksége az egészségügyi intézménybe történő
szállításban. A rahói hegyimentők egy te-

repjáróval és egy kvaddal mentek a megadott helyre. Amikor megtalálták a csoportot, a három kiskorút elsősegélyben részesítették, és Láposmező (Luhi) faluba szállították, ahol már a mentősök várták őket.
Annyi ismert, hogy a gyermekek ételmérgezést kaphattak. A hegyimentők a három kiskorún kívül öt másik turistát – 2
felnőttet és 3 kiskorút – is kimentettek,
számol be a pmg.ua.

Lövöldözés volt a munkácsi járási
erdőgazdaságban

A rendőrség augusztus 9-én bejelentést
kapott a munkácsi járási Dombostelek
(Ploszke) faluban történt lövöldözésről.
A rendőrök a helyszínen megtudták,
hogy egy 39 éves beregforrási (Rodnyikivka)
lakos, aki részegen teherautóval érkezett a
helyi erdészethez, megrongálta az ott parkoló gépkocsit, majd fegyvert fogott, megfenyegette az erdészeti dolgozókat, és egy lövést adott le a levegőbe. A férfit a rendőrök
a helyszínen őrizetbe vették.

A bűncselekmény tényét illetően a nyomozók büntetőeljárást indítottak. A férfit ideiglenes őrizetbe helyezték, tart a nyomozás. A rendőrség azt is megállapította, hogy a férfi ellen már indult büntetőeljárás hasonló bűncselekmény miatt, és börtönbüntetésre ítélték. A fegyvert, amelyből lőtt, a rendőrök lefoglalták és vizsgálatra küldték, írja a karpataljalap.net
facebook-információra hivatkozva.

Még több információ a karpatinfo.net-en

szerűbb eredménye, hiszen további három találkozó is hasonló végeredmén�nyel zárult.
Eredmények: Zorja Luhanszk – Minaj
FC 1-1, Sahtar Donyeck – Metaliszt Harkiv
2-0, Veresz Rivne – Vorszkla Poltava 1-1,
Gyeszna Csernyihiv – Dnyipro 2-1,
Kolosz Kovalivka – Ruh Lviv 1-1, FK
Lviv – Olekszandrija 1-1.

A Kisvárda az MTK vendégeként is
nyerni tudott, így most 12 ponttal ők vezetik a tabellát.
Eredmények: MTK – Kisvárda 1-2,
Paks – Debrecen 3-3, FTC – Mezőkövesd 4-1, Gyirmót – Mol Fehérvár 1-1,
UTE – Honvéd 1-1. A ZTE – Puskás találkozó 2-1-es vendégvezetésnél 20 perccel a vége előtt vihar miatt félbeszakadt.

Néhány sorban

Hetvenöt esztendős korában elhunyt a

Az ukrán másodosztályban a 4. fordulóig
kellett várni az első ungvári pontszerzésre, amely akár győzelem is lehetett volna.
A Voliny Luck elleni idegenbeli találkozón Mihajlo Ivanicja csapata szerzett
vezetést a második félidő 7. percében, amikor is a 38 éves kora ellenére az együttes
legjobbjának számító Adrian Pukanics vette be a hazaiak hálóját szép szabadrúgásgóllal. Sajnos, a legvégén, a 90. percben
Vojtihovszkij egyenlített, így a vendégeknek meg kellett elégedni az egy ponttal.
Nem túl jó hír a kárpátaljai együttes
számára, hogy a csapat egyik legjobbja,
Jurij Csonka elhagyta a klubot, a hírek szerint visszatér majd Nagyszőlősre.
A bajnokságban a Metaliszt és a
Krivbász vezet egyformán 12 ponttal, az
ungváriak 1 ponttal az utolsónak számító
16. helyet foglalják el. A hétvégén sorra
kerülő 5. fordulóban lehet zárkózni, akkor az utolsó előtti Agro VPK látogat el a
kárpátaljai megyeszékhelyre.
***
A bajnokságot két győzelemmel kezdő,
majd döntetlenre végző Munkácsi FC a
4. játéknapon elszenvedte első vereségét. Vitalij Sumszkij csapata az országos
harmadosztályú pontvadászat A-csoportjában 3-1-re maradt alul a Niva Vinnica
vendégeként.
A Latorca-partiak 7 ponttal a 7. helyen
állnak, és a hétvégén az eddig még hibátlan, 12 pontjával listavezető Kijev melletti Livij Bereh csapatát látják vendégül.

***

Bayern München és a német labdarúgás
ikonikus figurája, a Bundesligában hét
gólkirályi címet szerző, 1970-ben Aranylabdával díjazott Gerd Müller. Évtizedeken át megdönthetetlennek hitt, egy idényben szerzett 40 bajnoki gólos rekordját épp az előző évadban szárnyalta túl a
szintén Münchenben futballozó Robert
Lewandowski.
***
H ibátlan mérleggel nyerte meg a
podgoricai U-17-es kézilabda Európabajnokságot a magyar ifjúsági leányválogatott, miután a döntőben 25-19-re verte
Németországot.
A magyar korosztályos női válogatottak közül az idén a U-21-es, és az U-19-es
csapat is kontinensbajnokságon diadalmaskodott.
***
A magyar bajnok FTC mellett az ukrán
bajnokság ezüstérmese, a Sahtar Donyeck
is sikerrel vette a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. fordulóját.
A Fradi az itthoni 2-0 után a Slavia
Praha vendégeként csak 1-0-ra kapott ki,
így készülhet a svájci Young Boys elleni
play-offra. A Sahtar kettős győzelemmel
búcsúztatta a belga Genk csapatát.
Az Európai-konferencialigában az Újpest kettős vereséggel búcsúzott a svájci Basel ellenében, míg az ukrán Kolosz
Kovalivka kazah ellenfelével szemben
büntetőkkel maradt alul.

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

Ingatlan
Lakás eladó
Kétszobás, összkomfortos
lakás eladó Beregszászban
a 3. emeleten, saját fűtéssel
vagy cserélhető egyszobás
lakásra. Mob.: 066-0214460.

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.
Nagybaktán eladó egy 3
szobás lakás (52 m2) balkonnal és kis kerttel egy kétemeletes ház 2. szintjén. Mob.:
095-3221845.

Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi ház, kétemeletes (víz,
gáz bevezetve). Mob.:
099-2393269 (17 óra
után).
Macsolán a Fő út 39. sz. alatt
eladó egy 151,6 négyzetméteres négyszobás, összkomfortos családi ház (gázkazános 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 bútorral, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Beregszászban, a Muzsalyi
úton ház eladó. Felújított,
bútorozott, akár 2 család
számára vagy bármi elképzelésre kialakítható. Tel:
095-1145791.

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.

Albérlet
Beregszászban a Munkácsi
úton 2 vagy 3 főiskolás vagy
szakipari líceumban tanuló
diáklány vagy fiú számára
albérlet kiadó a tanulmányi
idő végéig. Tel.: +380991983342 (Sándor).

Telek, föld eladó
Beregszászban (Romzsa Teodor u.) eladó egy telek (6
szotek). Víz, villany mellette van. Irányár: 150000 hr.
Mob.: 050-0596146.

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

Technika
Hangszerek
Belarusz márkájú pianínó
eladó Beregszászban. Mob.:
+38095-5760888.

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.
Villanyszerelői munkák:
földelés, csillárok, konnektorok és kábelek cseréi. Mob.:
+38095-3260426.

Munka
Konyhai kisegítőt és mosogatót keresünk az Újlak
határában lévő Kiserdő kávézónkba, heti 3-4 napos
munkaidővel. Tel: +380956264332.

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.
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 EUban történő munkavégzésre nemzetközi gyakorlattal, B kategóriás
jogosítvánnyal furgonra. Bérezés: km-, üzemanyag-megtakarítás,
hétvégi pénz. Akár nettó
270.000 Ft/hó. Jelentkezni a +3670/4181428-es
telefonszámon, illetve a
bito@bitointertrans.hu
e-mail címen lehet. Bitó
Intertrans Kft.
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.
Munkát vállalok: béb i
szitter, idősgondozás vagy
takarítást hétköznap. Mob.:
066-1799852.

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.

Beregszászban idősgondozást vagy takarítást vállalok egy családnál. Tel:
066-6647212.

Kárpátaljai munkalehetőség! Ukrajnából
végezhető adminisztratív munka! Kimagasló bérezés! Mob.:
+3670-9449690. E-mail:
toborzas@livita.hu.

Barkács, szerszám

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.
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).
Állásajánlat! Segédmunkás munkakörben keresünk kollégákat rétsági
fűrészüzemünkbe, bejelentett állásra. Szállás
biztosított! Érdeklődni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen
vagy +3620-9819210 telefonszámon.

Otthon
Bútor
Szekrénysor (5m), faragott szerkény, diófa ágyneműtartó, 4 ajtós ruhásszekrény, ágyfunkciós sarokülő
eladó Beregszászban. Mob.:
+38095-5760888.

Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, ka lapácsok, autóhoz való
szerelő kulcsok. Mob.:
+38099-6608338, +380663967011.

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.
Boroshordók eladók, 120 és
230 literesek, jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu és káposztáshordó, 100 literes, valamint szőlődaráló és szőlőprés. Mob.:
066-8243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Új vetőgép eladó. Mob.:
+38066-5605813.

Baba, gyerek
Eladó egy nagyon megkímélt állapotú összecsukható négykerekű
babakocsi. Nagyon olcsó áron. Mob.: +380953260426.

Sport, szabadidő,
hobbi
Ukrajna férfibicikli és
egy Szaljut női bicikli
eladó. Mob.: +380993515519.

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
éves 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!

2021.
augusztus 18.
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Nyelvtanfolyamok indulnak

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
2021. október 2-tól.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központja 2021. október 2-tól 80 órás
nyelvtanfolyamokat indít a Főiskola bázisán, alap- és
középfokon az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német, orosz és ukrán.
A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a
12 főt.
Jelentkezni 2021. augusztus 12-től szeptember 20-ig
lehet kizárólag az alábbi linken:
https://forms.gle/R2z6oKK1GvB5oNWPA
A foglalkozásokra szombatonként 08:00-12:00 óra
között kerül sor.
Részletes tájékoztatót a Főiskola Felnőttképzési Központjában kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi telefonszámon és e-mail címen:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (158-as mellék)
Email: felnottkepzesikozpont2017@gmail.com

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

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!
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Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki Bodnár Anikónak, a főiskola munkatársának, édesapja elhunyta miatt.

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.

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2021. augusztus 18.
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Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

19. évfolyam

Hús tárolása a
mélyhűtőben

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Augusztus 23 ‒ 29.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

Az sosem árt, ha lapul 1‒2
kiló hús a fagyasztóban.
De hogyan tároljuk őket?
Egészben, felkockázva, ledarálva? Attól függ, mit szeretnénk belőlük készíteni.

7. oldal

Rumos-csokis szelet

6. oldal

Mit tesz az étkezés utáni séta a
szervezettel?

Egy kiadós étkezés után
sokan legszívesebben leheverednének a kanapén
legalább egy félórácskára pihenni. Az már más
kérdés, hogy a mindennapok során erre kevés
lehetőség nyílik, főleg az
ebédet követően.

Tóth Adrienn
Q12.xls
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Ukrajnában megjelenhet az
E-hrivnya
2. old..
Három hónapon belül
„papírmentes” lesz Ukrajna
2. old.
a vásárlásokra
is
AUkrajnában
lengyelek kevesebbet
fizetnek
vezetnének
aadót
kenyérért,
mint be
az ukránok
2. old.
Csak orvosi
igazolással városa
Európa
legveszélyesebb
mehetnek
a gyerekek
iskolába
lett
Marseille
a migránsok
miatt
3. old.
Betiltották azisorvosságok
14 év
Brüsszelben
küzdenek az
alattiaknak
való értékesítését
afrikai
sertéspestissel
3. old.
Ukrajnában 1tiltották
évig érvényesek
Kétharmaddal
be a burkát
a covid-igazolások
Svájcban
egy népszavazáson
3. old.
A Stonehenge
újabb titka
Fejlett
beteggondozási
derült ki!jellemezte Ötzi korát
rendszer
4. old.
Milyen
szerszámkészletet
Több
mint
félmilliárd éve
érdemes fel
venni
otthonra?
tűnhetett
a világ
első állata
5.
4. old.

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

Pályázati felhívás!

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

hirkereso.hu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ezen a héten csak úgy
árad Önből a magabiztosság, ami a szakmájában különösen nagy előnyére válik. Az önbizalmának
köszönhetően képes lesz kiállni azért, amire valóban vágyik,
legyen az egy kinevezés, fizetésemelés, vagy egy előléptetés. Ez
a vidám és határozott kisugárzás remek lehetőségeket hozhat
az elkövetkező napokban. A hét
végéhez közeledve kissé elfárad
és nyugalomra vágyik.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Készüljön, mert ez a
hete nagyon izgalmas
és eseményekkel teli
lesz. Nemcsak hogy
anyagi előnyre tehet szert, de
a szeretteivel való kapcsolata
is szorosabbra fűződik. A hét
során nagyszerű energiái lesznek, amik végigkísérik mind a
magánéletében, mind pedig a
karrierje terén. Bátran kezdjen
bele egy új projektbe, hobbiba, vagy hódoljon egy új szenvedélyének!

Ikrek (5.21.-6.21.)
Ez egy elképesztő és
csodálatos időszak az
Ikrek csillagjegyűeknek, hiszen most azt érzik,
hogy a világ a lábuk előtt hever. Próbáljon meg egész héten fókuszálni és összpontosítani a figyelmét, és meglátja,
milyen jól alakulnak a dolgai
mind a magánéletében, mind
pedig a szakmájában. Lehet,
hogy előléptetésre, vagy egy
kinevezésre számíthat az elkövetkező napokban.

Rák (6.22.- 7. 22.)
A Rák a gondoskodás
csillagjegye, hiszen a
melegség, a szeretet,
a gondoskodás, az erő és a könyörület mind fontos részei a
személyiségének. Ezek a legmeghatározóbb tulajdonságai,
amit folyamatosan fejlesztenie
kell önmagában. Ezen a héten a
szeretteiről való gondoskodása
még inkább a figyelme középpontjába kerül, a kapcsolata pedig sokkal intenzívebbé válik és
megerősödik a családtagjaival.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Néha eluralkodnak a
lelkében a negatív érzelmek és a szorongás,
amitől nehéz és fájdalmas lehet megszabadulni. Ha
ez megtörténik, akkor nagyon
bizonytalanná és sebezhetővé
válhat. Ilyenkor képtelen bármit is tenni, csak ül tétlenül és
sehogyan sem halad a feladataival. A hét kihívása az, hogy
megtanulja elengedni azokat a
dolgokat, amik már nem segítik és nem viszik előre.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Olyan problémák érhetik ezen a héten,
amikre muszáj lesz
kellő figyelmet fordítania. Ezek ugyanis veszekedéseket és félreértéseket
okozhatnak, amik már régebb óta fennállnak az életében, de eddig nem bukkantak a felszínre. Az élete ezen
fordulata roppant feszültté és
stresszessé teheti. Szakmailag azonban teljesen más kilátásai lesznek a hétre.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ezen a héten rengeteg csodálatos
élmény és izgalom
vár Önre. Elérkezett a bőség időszaka, amire már annyira vágyott.
Most bármilyen területen
képes lesz előrelépést és
fejlődést elérni, attól függően, hogy az élete melyik területére összpontosít. Nagyszerűen érzi magát az otthona és a családja környezetében.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ezen a héten különösen keményen kell
dolgoznia, ha sikereket akar elérni, de minél többet tesz bele a munkába, annál többet is kap vissza.
Ön olyan ember, aki bármire képes és bármit elér, amit
csak akar. A csillagközi mozgás miatt a siker garantált, de
maradjon türelmes, mert a szokásosnál lassabban következik
be. Ön nagyon lelkiismeretesen dolgozik és nagyon kitartó.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

Ez egy nagyon kedvező időszak az Oroszlán
lelkeknek, mert most
rengeteg móka és izgalom vár
rájuk. Még ha komoly dolgokkal kell szembenéznie is, akkor is megőrzi a jókedvét, a
frissességét és a nyugalmát.
Az emberek nagyon vonzódnak Önhöz, hiszen az energiái erőt és melegséget sugároznak feléjük, amitől azt érzik,
hogy csak jó dolgok történhetnek velük az Ön jelenlétében.

Ön a hét királya, vagy
királynője, hiszen az
élet hatalmas lehetőségeket rejt a számára. Számtalan kaland és boldog pillanat várja, ami annak köszönhető, hogy ezen a héten a csillagok Ön mellé állnak. A szeretet
kulcsfontosságú ebben az időszakban, hiszen most semmiért nem áldozná fel a boldogságát és a szeretteivel együtt töltött
időt. Ez a hét szintén remek arra,
hogy folytassa a tanulmányait.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ez egy remek időszak arra, hogy élvezze a munkája jól megérdemelt gyümölcsét. Most
nagyon sikeres időszakot él
meg, különösen, ami az anyagi helyzetét illeti. Nem ismeretlen fogalom az Ön számára, hogy mit jelent a kemény
munka. Ön egy földi jegy,
így nagyon rendszerezetten
és tudatosan él, és rendszerezetten és ésszerűen végzi a
munkáját.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ön ezen a héten kissé hajlamos lesz elhanyagolni magát, azonban az egészségére mindenképp
nagy figyelmet kell fordítania.
Tudja jól, hogy az egészség sok
összetevőből áll, amik egymással szorosan összekapcsolódnak. Ha az élete egyik területében kudarcot él át, az egy másik területen is megmutatkozik.
Az egészsége fenntartása érdekében nagyon következetesnek
és tudatosnak kell lennie.

Egészségvédelem

Gyulladás- és lázcsillapító: ezért
egészséges a sárgadinnye
A görögdinnye mellett a kisebb testvére,
a sárga változat is közkedvelt gyümölcs
ilyenkor nyáron, ám mégsem foglalkozunk
vele annyit, mint a nagyobb testvérrel. Ismerkedjünk meg most a sárgadinnyével!
Honnan?

Maga a növény Ázsiából és Afrikából származik, ezeken
a területeken már 4000 éve foglalkoznak a termesztésével.
Ez nem is csoda, hiszen amellett, hogy nagyon finom,
a tápanyag tartalma is igen magas, valamint a vitaminokban és az ásványi anyagokban sem fukarkodik.
Sem az ókori görögöknek, sem pedig a rómaiaknak nem

De nem ez az, amiért igen nagy népszerűségre tett szert.
Illetve nem csak ez, hanem az is, hogy a kalóriatartalma alacsony, de az íze édes, így tökéletes kiegészítője lehet a diétáknak, sőt, egyes esetekben az is előfordulhat, hogy a karcsúbb testre vágyók 1-2 napig csak
dinnyét esznek.

Gyógynövény?

Nem is gondolnánk, de a sárgadinnye hatékony lázcsillapító és segít a gyulladásos betegségek elűzésében is. Ebben nagy szerepe van a benne található béta-karotinnak, de
fontosak az ásványi anyagai is.
A bélrendszer gyulladásainál ajánlott a sárgadinnye
fogyasztása, mivel hatékonyan veszi fel a harcot ellenük.
Különösen jó hatással van a vékonybél végénél elhelyezkedő zár, az ileum megbetegedésénél, ami jellemzően azoknál a vegetáriánusoknál fordul elő, akik nagyon
sok nyers ételt fogyasztanak. Ha nem foglalkoznak ezzel
a gyulladással, az a bél beszűkülését, krónikus megbetegedését, végső esetben elrákosodását okozhatja.

Tápérték

Azt sokan tudják, hogy a görögdinnye tápértéke nem
túl magas, ez azonban nem igaz a sárga verzióra.
Bár ennek a gyümölcsnek is igen magas a víztartalma,
vitaminban és ásványi anyagokban is bővelkedik.

Tökmag, a szívünk védelméért

Ennek a finom rágcsálnivalónak legfőbb hatásai közé
tartozik a keringés normalizálása, a szív védelme és az érelmeszesedés megelőzése, mindezt a telítetlen zsírsavainak (Omega-3) köszönhetően.
Rendszeres fogyasztása csökkenti a koleszterinszintet,
így téves az az elképzelés, miszerint az olajos magvak károsak az egészségre.

Prosztatabetegségek ellen, valamint a
szexuális vágy fokozására

A tökmagot a férfiak rágcsálnivalójának is nevezik, mivel
több kutatás is kimutatta jótékony hatását a prosztatára, mivel
a benne lévő Delta-7 fitoszterol védi annak megnagyobbodásától, valamint a daganatok kialakulásától (statisztikai adatok
szerint azokon a helyeken, ahol népszerűbb a tökmag fogyasztása, ott kisebb arányban fordulnak elő hasonló problémák).
Emellett ismert afrodiziákum is, tehát növeli a szexuális vágyat mind a férfiak, mind a nők esetében.

Fiatalító antioxidáns

Bizonyára tudod, hogy az antioxidánsoknak mennyire
fontos szerepük van a szabadgyökök megkötésében, melyek a sejtek és a szövetek gyors öregedésért felelősek.
A tökmag rágcsálásával megőrizheted mind a külső,
mind a szervezeted fiatalságát.
Viszont bármennyire is jó hatással van a ráncokra, ha
egyszerre túl sokat fogyasztasz belőle, akkor itt-ott megjelenthetnek zavaró pattanások, mitesszerek, ezért bármennyire is nehéz megállni, csak keveset falatozz belőle!

Köszvény finom gyógyítója

Esszenciális zsírtartalmának köszönhetően a tökmag
igazán hatásos tápanyag a köszvény ellen, mivel kitűnő
vértisztító tulajdonsággal bír.

Kesernyés íze miatt nem sokan szeretik,
pedig ez a piros húsú gyümölcs az egyik
legsokoldalúbb citrusféle, ami nemcsak
egészséges, de még fogyaszt is! Ha még
nem kóstoltad, ideje, hogy közelebbről
is megismerkedj vele!
Igazi vitaminbomba

A grapefruit rengeteg vitaminban bővelkedik ( A, B,
E, C). A legnagyobb mennyiségben C-vitamint tartalmaz. Szakemberek szerint 20 dkg elfogyasztása fedezi
egy egészséges felnőtt ember napi szükségletét.
Ezáltal erősödik az immunrendszerünk, ellenállóbakká válunk, körmünk és hajunk megerősödik, bőrünk pedig egészségesebb lesz.

Értékes magok

Mivel magas tápanyagtartalma van, így nem csoda,
hogy a szépségápolás is felfedezte magának ezt a növényt.
Nemcsak akkor fejti ki áldásos hatásait, ha elfogyasztjuk,
hanem akkor is, ha pakolást készítünk belőle.
Így segítségünkre lehet a barnaság megőrzésében, vagy
éppen a bőr feszesítésében és fiatalon tartásában.
Nem csak magában tudjuk enni ezt a finomságot. Ha
szeretnénk, fantasztikus leves vagy éppen előétel is készülhet belőle. Édes íze miatt közkedvelt, de használhatjuk sós ételek kiegészítéseként is, biztosan nem fogunk csalódni.
Egyik fenséges falat, amit egyszerű elkészíteni, ha a
dinnyedarabok köré erőteljes ízű, vékonyra szelt sonkát
tekerünk – előétel gyanánt ideális választás.

Magas vitamintartalmának és a benne lévő bioflavo
noidjainak köszönhetően az egyik leghatásosabb immunerősítő gyümölcs. Amennyiben nátha, vagy influenza
gyötör, ha rendszeresen fogyasztasz belőle, akkor akár
gyógyszeres kezelés nélkül is kijöhetsz a betegségből.
Így nemcsak meggyógyulsz, de a szervezetedet se teszed tönkre úgy, mintha marokszámra vennéd be a kemikáliákat.

Leves, nasi

Minden porcikádnak jó! – Tökmag, az
egészséges és finom nassolnivaló
Sokan mellőzik ezt a nagyszerű nassolnivalót, pedig az egyik legegészségesebb rágcsálnivalónk egyike. Mivel nagyobb mennyiségben hizlal, a legtöbb nő mellőzi, viszont számos pozitív tulajdonsággal bír a szervezetünk
működésére nézve.

A vitaminbomba
grapefruit 8 előnye

15

Ennek a gyümölcsnek minden része jó valamire, a
magját például 20 éve használják bakteriális, vírusos,
gombás fertőzésekre mind külsőleg, mind belsőleg. Ezen
kívül segít a szervezet lúgosításában annak ellenére, hogy
citrus gyümölcsről van szó.
Herbáriák és bioboltok polcain gyakran találkozhatunk grapefruit magból készült kapszulákkal, melyeket táplálék kiegészítőként ajánlanak. Kiváló antibiotikum is egyben, és úgy használ, hogy közben nem gyengíti le a szervezetet, mint a hagyományos gyógyszertári készítmények.

Szépségápolás

volt lehetőségük élvezni ennek a gyümölcsnek a zamatát, mivel
Európába csak Krisztus után néhány száz évvel jutott el. Szerencsére azóta nálunk is jelen van, és ha megfelelő az idő, akkor dúskálhatunk a gömbölyded, sárga, mézédes finomságban.
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A benne található magas C-vitamin mennyiség is pozitívan hat rá, mivel fokozza a vesék működését, és csökkenti a vér húgysav tartalmát, ami megnöveli a betegség
kialakulásának kockázatát.

Tökmag, a szellemi frissességért

A tökmag rágcsálása igen hatásos pl. vizsgaidőszakban,
ugyanis segít megtartani a szellemi frissességet és javítja a
koncentrációs képességet.
Emellett olyan vitaminokat is tartalmaz, melyek nyugtatják az idegrendszert anélkül, hogy egy kicsit is tompítana, ezért enyhíti a vizsgadrukkot, illetve egy fontos prezentáció előtti idegeskedést is lényegesen csökkenti.

Magzatvédő

Az állapotos nők általában hemoglobin hiányban szenvednek, így rengeteg vasra van szükségük, ami a tökmagban nagy mennyiségben megtalálható.
Ezenkívül a benne lévő F-vitamin komplex fontos szerepet tölt be a magzati idegrendszer normális kifejlődésében, a cink pedig védi a különböző fertőzésekkel szemben.
Ezért ha kisbabát vársz, nyugodtan falatozgass belőle,
rosszat biztosan nem teszel vele!

Vitaminbomba

A tökmagot sokszor ajánlják betegségek, műtétek utáni lábadozási időszakban, mivel magas vitamin tartalma
segít a gyógyulásban.
A benne lévő nagy mennyiségű C-vitamin erősíti az
immunrendszert, ellenállóbbá tesz, az E-vitamin megvédi
a sejteket, felgyorsítja a sebgyógyulást, illetve csökkenti
az oxidációs hatásokat. Ezenkívül jelentős a vas tartalma
is, ami a vérképzés egyik fő anyaga, valamint elszállítja az
oxigént a test összes részére.

Fogyasztási javaslat

A tökmagot számtalan módon fogyaszthatjuk. Lehet
ízesíteni vele pogácsákat, be lehet sütni kenyerekbe, lehet készíteni belőle pástétomot, de leggyakrabban pirítva kínálják, ami így egy nagyszerű nassolnivaló két étkezés között.
Vigyázat! Mértéket csak nagy önuralom árán lehet tartani, mivel nehéz megállni, hogy csak pár darabot együnk
a zacskóból!

A legjobb immunerősítő gyümölcs

Méregtelenít

Akár az egész gyümölcsöt fogyasztod, akár csupán a
levét, mindkét esetben kiválóan méregtelenít, ezért sokszor ajánlják gyógyszeres kezelések után, hogy kitisztítsa
a szervezetet a felhalmozódott salakanyagoktól.
A grapefruitlé a léböjt kúrák elmaradhatatlan itala,
mivel energetizál, kitisztít és értékes anyagokkal lát el.
Amennyiben túlzottan keserű számodra az íze, egy kis
almalével vagy mézzel ellensúlyozhatod.

Kiváló antioxidáns

Jó hír az idősödő korosztálynak, hogy ez az értékes
gyümölcs nagyon hatásos antioxidáns, mivel nagy erővel veszi fel a harcot a szabadgyökök ellen. Cseppek formájában is kapható, de persze a legjobb, ha magát a grapefruitot fogyasztod el.
Segítségével gyorsabban mennek végbe a regeneráló
folyamatok, a kollagén termelése fokozódik, így az öregedési folyamatok nagy mértékben lelassulnak.

Ínyproblémákra is jó

Kevesen tudják, de ez a piros húsú gyümölcs igazán hatásos ínyproblémák ellen is. Kutatások nemrégiben kimutatták, hogy azok, akik két hétig rendszeresen
fogyasztottak grapefruitot, azok ínye sokkal ellenállóbb
és kevésbé vérzékeny lett.
A természethű fogorvosak gyakran ajánlják fogászati, illetve szájsebészeti műtétek után grapefruit-cseppes
öblögetést, mivel megelőzi az elfertőződést.

Hatásos fegyver a kilók ellen

A nők általában azért kedvelik annyira ezt az értékes
gyümölcsöt, mert igazán hatásos zsírégető és emésztésserkentő hírében áll magas C-vitamin és antioxidáns tartalmának köszönhetően. Elméletileg, ha étkezések után megeszel
belőle egy keveset, akkor kevesebb felesleg fog rád rakódni.
Ezenkívül a rostjai rendkívüli módon tudják felvenni
a folyadékot, így nagyon hamar teltségérzetet kelt- ezért,
ha napközben megéhezel, elég pár gerezdet bekapni belőle, hogy kibírd a következő étkezésig.

Grapefruit és a rák

Nehéz a tudósokon és a kutatásokon kiigazodni,
ugyanis egyszer azt hallani a grapefruitról, hogy rákellenes, máskor pedig azt, hogy fokozza a kialakulásának kockázatát.
Hogy mégis mi az igazság? A legutóbbi fejlemény az,
hogy a gyümölcsben található egy olyan enzim, amely
csökkenti az ösztrogén lebontását a szervezetben, ami a
változó kornál hátrány, mivel így megnöveli az emlőrák
kockázatát. Viszont ehhez olyan nagy mennyiségű grapefruitot kéne ennünk, hogy szinte lehetetlen, hogy ez
bárkinél is problémát okozzon!
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A rejtvényt Balázsi
NÉDASDY
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Csaba készítette.
HELYSÉG A
NAGYSZŐLŐSI
JÁRÁSBAN

KÖLCSÖN
RÉSZLETE !

SUGÁR
KORRODÁLÓDOTT
BECÉZETT
ERZSÉBET

HELYSÉG A
RAHÓI
JÁRÁSBAN

KÉZZEL JELEZ

KOLUMBIAI
VÁROS

NITROGÉN

FODOR GÉZA
VERSE (1980)

UNSZOLVA
RÁBÍR

KÉN

ELŐKELŐSKÖDŐ EMBER

PERECVÉG !
SÉRÜLÉS HELYE

I
NEUTRON
HIVATALÁT
ELHAGYJA

VERDI TRUBADÚRJÁNAK
CIGÁNYASSZONYA
… GARDNER

SZÜKSÉGES

IDEIGLENES
NYUGTA

RÉSZESEDÉS
KISS … KATE MUSICAL
KÁLIUM
OLIMPIAI BAJNOK AUSZTRÁL
ÚSZÓ
(MICHAEL)

SAJTDARAB !

IDÉZET RÉSZE!

KŐKORSZAKI
FRÉDI FELESÉGE

FEHÉROROSZ
AUTÓJEL

ARCULAT

VÍV

… HAFUN-FOK AFRIKAI FOK
KÚRA

AZ IDŐ … AKKORIBAN
NOBEL-DÍJAS
OLASZ ÍRÓ
(DARIO)

TONNA
PHNOM … KAMBODZSA
FŐVÁROSA

MÁKSZEM !

BAJOR MŰVÉSZCSALÁD
GUINEA RÉSZE!
GABONAFÉLE
LACONIAI
FOLYÓ

BELÜL FŐTLEN!

BECÉZETT
ROZÁLIA

KECSKEMÉTI
SPORTKLUB

FÉLRE !

Hogyan lehet rövid idő alatt semlegesíteni a szájban
maradó szagot? Tudjuk, hogy a vöröshagyma és a fokhagyma fogyasztása nagyon jó hatással van az egészségünkre. Viszont a gyógyító folyamatokat éppen azok
az anyagok váltják ki, amelyek minden alkalommal
problémákat okoznak: a hagyma szeletelésekor a kön�nyezést megindítják, majd elfogyasztása után órákig
tartó, kellemetlen szagú leheletet okoznak.
A vágódeszkáról és a
késről ecetes vagy citromos vízzel hamar el lehet
tüntetni a hagymára emlékeztető szagot, és a szemetesvödörből áradó bűzt is
eltüntethetjük, ha a vödör

veleket. Az is jó, ha iszunk
egy csésze mentateát.

tartalmát a kukába ürítjük.
De hogyan lehet rövid idő
alatt semlegesíteni a szájban maradó szagot?

fogainkat. A fogmosás tartson legalább 2 percig!
Öblögetés
Vegyünk a szánkba
szájvizet. Legalább 30 másodpercen keresztül tartsuk
bent, közben mozgassuk
ide-oda, végül köpjük ki!
Fogselyem vagy fogköz
tisztító kefe
Tisztítsuk meg a fogak
közti réseket is! Az ínyünk
állapotától függően válas�szunk a fogselyem és a
fogköztisztító kefe közül.

2. Szájhigiéniai
módszerekkel
Fogmosás
Mossuk meg alaposan a

… STENDERS AUSZTRÁL ÍRÓ,
PRODUCER

AMERÍCIUM

SZÁRAZ VÖLGY

AKKORA
MENNYISÉGŰ

HALLÓSZERV

JOHN UPDIKE
REGÉNYE

NÉVELŐ

LENMAG !
MOSÓPOR
MÁRKA

Hogy nem marad büdi a lehelet
a hagymától? 3 módszer

ZÁNKA RÉSZE!
OLVASZTÓÜZEM
SPANYOL
AUTÓJEL

2

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Felírok magának egy szert, abból vegyen be minden két órában egy evőkanállal – mondja az orvos a
skótnak miután megvizsgálja. – Megértette?
– Megértettem, doktor úr, de kérem, legyen szíves...

Karnevál szelet

Plusz egy vicc
Kétbetűsek: AK, EN,
ÉS, IA, IF, IÍ, IS, ÍY, KI, OS,
RE, SS, SZ, TT, UA, ZZ.
Hárombetűsek: ADA,
ALJ, ATA, AUS, ÁTL, CAN,
ECS, KAT, LEM, LIA, LOA,
PÁT, STO, SUI, TET, ZLS.
Négybetűsek: AASE,
ALOÉ, ARAL, ASIA,
G Á Z A , J E G Y, O K U L ,
ÓRÁT, PITE, RING, RUHA,
SZEG, TILL.
Ötbetűsek: ABUJA,
AKRIL, ALAKI, ALÁÍR,
DRAPP, FOTÓS, GABON,
GAZSI, IBUSZ, IZSÓF,
KATKA, MEKEG, PRIUS,
RINGA, SATIE, SERIA,
URÁLI, USZÍT.
Hatbetűsek: ERZSÓK,
ÉGALJA, MÁGOCS, NUTRIA, PAMELA, SALIKA,
TEÓRIA.
Hétbetűsek: ABONETT,
A L J A Z AT, D A R L I N G ,

EPERBOR, FELETTE, FELÍRNI, KANALAT, KUKACOS, MASZKOS, ZSÁMOLY.
Nyolcbetűsek: ABUDZABI, ÁTCSATOL.
Kilencbetűsek: ARAKAKADU, CSILLUSKA,
KIAGGATÁS, SZILAJSÁG.
Tízbetűsek: KATONARUHA, KIBOGARÁSZ.
Tizennégy betűsek:
GESZTENYEILLAT, KAPARÓDARAZSAK.

2021. 32. szám meg
fejtése: Minden nagy-

szerű dolog mögött
van valami tragikus.

1. Evéssel és ivással
Meleg étel
Egy adag meleg étel
segít megszüntetni a hagymaevés utáni szájszagot.
Csokoládé, sütemény
Hosszabb ideig megmarad a rossz szag, ha valaki nem fogyaszt utána
szénhidrátot. Néhány gerezd csoki vagy egy szelet sütemény megoldja a
problémát.
Rágógumi
A rágógumi fokozza a
nyáltermelést, így enyhíti a kellemetlen leheletet.
Sok folyadék
Igyunk sokat! Hatásos
szájszagűző a víz, a limonádé és a zöld tea.
Egy korty vodka
Szintén enyhíti a hagymaszagot. Igyuk meg,
vagy öblítsük ki a szánkat
vele! Az alkohol elpusztítja a szájban a baktériumo-

3. Szájzuhannyal
Az egész ínyt és a fogak
közti réseket megtisztítja
egy alapos szájzuhany. Ha
a szájhigiéniai eljárás végén még zuhannyal is kiöblítjük a szánkat, akkor
nagy valószínűséggel minden erjedésnek indult hagymamaradékot eltávolítunk,
így azok már nem okoznak
többé kellemetlen szagot.
Sokszor a hagyma szaga a
bőrünk pórusaiban és a ruhánk anyagában is megtelepszik. Ilyenkor a parfüm

Plusz e gy vicc: –

Hosszú és lapos.

kocka

Tészta: 5 tojás, 15 dkg porcukor, 2 evőkanál finomliszt, 1 csomag csokoládé ízű pudingpor (40 g),
1 kiskanál sütőpor, 5 púpozott evőkanál cukrozatlan
kakaópor;
Krém: 2 dl tej, 5 tojássárgája, 1 vaníliás cukor, 3
evőkanál finomliszt, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor;
Máz: 5 tojás fehérje, 25 dkg cukor, 1-2 csepp citromlé, 1 csipet só;
Tetejére: 5 dkg tortadara.
Elkészítése: A tojásokat a cukorral habosra keverjük elektromos habverővel 10 perc alatt. A pudingport,
a lisztet, kakaóport, sütőport elkeverjük és a cukros tojásba forgatjuk.180 °C-ra melegített sütőben megsütjük,
egy 24×39 centiméteres tepsiben. Krém készítés: A tejet, a tojássárgáját, a vaníliás cukrot, a lisztet sűrűre főzzük, kihűtjük és hozzáadjuk a kihabosított cukros vajat.
Összekeverjük és a tészta tetejére kenjük. Az 5 tojás fehérjét a porcukorral, citromlével, sóval, gőz felett keményre verjük és a krémre simítjuk. A hab tetejére tortadarát szórunk.

kat. A vodka különösen alkalmas a rossz utóíz megszüntetésére.
Mustár
Vegyünk egy teáskanálnyi mustárt a szánkba.
Mozgassuk egy percig,
majd köpjük ki, és öblítsük ki a szánkat vízzel. Ismét vegyünk egy fél teáskanálnyi mustárt a szánkba, de most ne köpjük ki,
hanem nyeljük le.
Petrezselyem és menta
Rágjunk nyers petrezselymet vagy mentale-

vagy a borotválkozás utáni
arcápolószer segít közömbösíteni a szagot.
A hagymára emlékeztető ruhadarabokat minél hamarabb mossuk ki, ne vegyük fel hagymaszagúan
még másnap is. Még ha
kellemetlenséggel jár is,
mindig friss hagymát használjunk őrlemény helyett.
Az őrölt hagyma a szervezetünkben megköti a vizet,
mivel vízelvonással állítják elő, és a víz a főzés során csak részben pótolható.

