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Hit, nemzet,
család

A magyar egység megteremtése igazi sikertörténet
Államalapító Szent István királyra emlékeztek Tiszacsomán

Részletek a 4. oldalon

Munkalehetőség!

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

betanított munkakörre

zöldségfeldolgozó üzembe hosszú távra.

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

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

A

ugusztus 20-án államalapító királyunk, Szent István emléknapján Kárpátalja minden szegletéből érkeztek vendégek, fellépők és ünneplők Tiszacsomára, hogy

méltóképpen emlékezzenek nemzetünk talán legjelentősebb ünnepére. A Pro
Cultura Subcarpathica civil szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Görögkatolikus
Egyházmegye közös szerve-

zésében rendezett eseménysorozaton több százan ünnepeltek együtt.
A program a Szent István nevét viselő tiszacsomai
görögkatolikus templomban
szent liturgiával indult,
majd körmenettel folytató-

Az élet lüktetése
A Carmina Burana premierje Beregszászon

dott. Később a templombúcsú résztvevői csatlakoztak a Tiszacsomai
Honfoglalási Emlékparkban gyülekező megemlékezőkhöz.
Folytatás a 3. oldalon

E

zen a vasárnap estén
a Beregszászi Aréna a
Magyar Állami Operaház
művészeinek köszönhetően ismét a magaskultúra
helyszínévé vált. Bemutatásra került Carl Orff
ismert német zeneszerző
legnépszerűbb operája, a
Carmina Burana. A lelátót megtöltő mintegy háromezer nézőnek – köztük
igen sok szláv anyanyelvű honfitársunknak – páratlan élményben volt része. Mindez nem véletlen: a világhírű oratórium
olyan lüktető dallamokkal
teli, olyan sodró lendületű
mint maga az élet.
Nemcsak a Beregszászi kistérség lakói, de
egész Kárpátalja zeneszerető közönsége nagyon
várta már ezt a felbecsülhetetlen értékű kulturális
ajándékot, hangsúlyozta a
megnyitón Babják Zoltán.
Folytatás az 5. oldalon
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Híreink

A Krími Platform felszólalói támogatásukról biztosították Ukrajnát a Krím hovatartozásának
kérdésében

Jennifer Granholm amerikai
energiaügyi miniszter – akit az
Egyesült Államok elnöke bízott
meg a részvétellel a konferencián – biztosított afelől, hogy országa fenntartja a büntetőintézkedéseket Oroszországgal szemben mindaddig, amíg tart a Krím
jogellenes annexiója és a fegyveres agresszió a Donyec-medencében. „A továbbiakban is támogatni fogjuk a krími platformot, hogy
állandóan emlékeztessünk arra: a
Krím Ukrajna része és mindig az
lesz. Oroszországot pedig felelősségre kell vonni az agressziójáért” – hangoztatta Granholm.
Joe Biden amerikai elnök nevében támogatást ígért Ukrajnának
a reform- és euroatlanti törekvéseihez és egy jobb jövő kialakításá-

Az Európai Unió változatlanul
nem ismeri el a Krím Oroszország
általi jogellenes annexióját – szögezte le Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hétfőn Kijevben,
a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten.
Az uniós tisztségviselő felszólalásában hangsúlyozta, hogy a megszállt Krím ügye továbbra is a nemzetközi politika napirendjén marad,
és felszólította Oroszországot, hogy
szüntesse meg a Krím megszállását.
„Oroszország továbbra is úgy jár el,
hogy valójában folytatja a megkezdett annektálást. Aggodalomra ad
okot a térség militarizálása. Ellen
kell állnunk Oroszország azon kísérleteinek, hogy a Krímet erőszakkal magába integrálja” – hangoztatta Charles Michel.

hoz az országban, továbbá hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai erőfeszítéseket tesz a kelet-ukrajnai
konfliktus lezárására.
Andrzej Duda lengyel elnök
úgyszintén a Krím militarizálására és azt ott zajló háborús propagandára hívta fel a figyelmet. „Bízom abban, hogy a ma meghozandó döntések segítenek meggyőzni
a nemzetközi közösséget: küzdeni
kell az annektálás következményei
ellen” – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország aktív résztvevője lesz a Krími Platformnak.
Gitanas Nauseda litván elnök leszögezte, hogy az Oroszország elleni szankcióknak mindaddig fenn
kell maradniuk, amíg Ukrajna vis�sza nem állítja szuverenitását a Krím
és minden megszállt területe fölött.

Krími Platform csúcsértekezlet Kijevben

A magyarok pontosan tudják, miért érzékeny
seb a Krím bekebelezése

A magyarok tudatába mélyen
beleégett mind a nagyhatalmi
agresszió, mind pedig Trianon
traumájának emléke, ezért mi
pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira érzékeny seb a Krím annexiója – jelentette ki Áder János köztársasági elnök hétfőn
Kijevben, a Krími Platform
elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten
mondott beszédében.
Az államfő hangsúlyozta,
hogy Magyarország a „rokon fájdalom” miatt és a nemzetközi jog
iránti elkötelezettség okán is határozottan kiáll Ukrajna szuverenitása, az ország területi integritása mellett.
Rámutatott ugyanakkor arra
is, hogy „ha egy állam – nemzetközi kötelezettségeit semmibe véve – kiszorítja az iskolákból egy nemzeti közösség anyanyelvét, ha az anyanyelv közéleti használatát korlátozza, ha az
anyanyelvüket használókat bírságokkal és büntetésekkel fenyegeti, az nemcsak a kisebbségek jogainak súlyos csorbítása, nemcsak nem méltó egy demokratikus elkötelezettségű országhoz,
de a többségi nemzetnek sem válik hasznára”. „Minket, magyarokat, gyakran neveznek a szabadság nemzetének. Több mint
ezer esztendős történelmünk során többször megtapasztalhattuk,
milyen az, amikor egy nagyhatalom ránehezedik a szomszédjára, és sem fenyegetéstől, sem
fegyveres erőszaktól nem riad
vissza, hogy ránk erőszakolja az
akaratát. Ez történt az Oszmán
és a Habsburg Birodalom idején
és ez történt 1956-ban is, amikor
a magyar nép megpróbált kiszabadulni a kommunista világbirodalom szorításából” – fejtette ki Áder János. Kijelentette:
a magyaroknak is van történelmi tapasztalatuk arról, hogy ide-

gen hatalmak önkényesen átrajzolják egy éppen akkor nehéz helyzetbe került állam határait. „Magyarországtól az első világháború után
addigi területének kétharmadát és
lakosságának egyharmadát szakították el. Az ekkor kisebbségi sorsra jutott magyarság évszázados sérelme, hogy a lakóhelyét megszerző államok elvették tőle ősi iskoláit, és mindent megtettek, hogy elsorvasszák az anyanyelvén történő
oktatást” – emlékeztetett.
A kelet-ukrajnai válságra rátérve leszögezte, hogy „nincs alternatívája a békés rendezésnek”. „Elismerjük az erőfeszítéseket, amelyeket ukrán részről tettek annak érdekében, hogy végre előre lehessen
lépni a konfliktus feloldásában. De
látjuk azt is, hogy még sok állhatatosságra, következetességre, mindenekfelett pedig türelemre lesz
szükség a Krím félsziget ügyének
megnyugtató rendezéséhez” – vélekedett a köztársasági elnök.
Emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elsők között ismerte el legnagyobb szomszédja, Ukrajna függetlenségét, és gratulált
annak harmincadik évfordulójához. „Őszintén kívánjuk, hogy ez
a számunkra oly fontos állam immár békében és stabilitásban fejlődhessen tovább. Azt szeretnénk,
hogy Ukrajna biztos és vonzó jövőképet kínáljon valamennyi polgárának, és hogy a magyar nemzeti közösség is otthon érezhesse magát az
országban. E célok eléréséhez változatlanul készek vagyunk megadni minden segítséget” – emelte ki
Áder János.
A konferencián 46 ország, illetve nemzetközi szervezet képviselője vesz részt, köztük 14 állam- és
kormányfő, valamint az Európai
Tanács elnöke. Az esemény elején
Jamala krími tatár énekesnő énekelte el 1944 című dalát, amely a
krími tatárok 1944-es kitelepítéséről szól, és amellyel korábban első
helyezést ért el az Eurovíziós dal-

Az EU hivatalosan is elismerte az
ukrán oltási igazolványt
Az Európai Unió hivatalosan is
elismerte az ukrán oltási igazolványokat a Gyija alkalmazásban.
A hírt a Digitális Átalakulási Minisztérium közölte.
„Az ukrán állampolgárok újra
biztonságosan és korlátozások nél-

kül utazhatnak” – olvasható a közleményben. A Gyijában lévő igazolásban feltüntetik majd, hogy az
adott személy megkapta a védőoltást, átesett a betegségen vagy rendelkezik negatív teszttel.

pmg.ua

Ukrajna konzultációt kezdeményezett
az Északi Áramlat-2 építéséről és
üzembe helyezéséről
Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna az Európai Unióval kötött
társulási megállapodásával összhangban konzultációt kezdeményezett az Európai Bizottsággal és Németországgal az Északi
Áramlat-2 építéséről és üzembe
helyezéséről.
Közölte: még mindig nem érti,
ki ad garanciát Ukrajna gazdasági biztonságára 2024 után, amikor lejár a gáztranzitszerződés.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának, Németországnak és Franciaországnak közös álláspontot kell
képviselnie a Donyec-medencei
válság békés rendezéséről. Leszögezte: Ukrajna változatlanul állandó és fenntartható tűzszünet elérésére törekszik, fogolycserékre, az

ellenőrző pontok megnyitására az
ideiglenesen megszállt területek felől, és követeli, hogy a vöröskereszt
képviselői bejuthassanak a szakadár
ellenőrzés alatti térségbe. Az elnök
közölte: a német kormánytól kapott elutasító válasz ellenére Kijev
továbbra is reméli, hogy Németország szállít a jövőben fegyvereket
Ukrajnának.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közben sérelmezte, hogy kiment Merkel fogadására a repülőtérre, de nem engedték őt oda. Az
incidenst „cirkusznak” nevezte, rámutatva arra, hogy a protokoll szerint mint az ukrán főváros vezetője, eddig mindig részt vett a német
kancellár reptéri fogadásán.
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fesztiválon. Ezt követően Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök, Dmitro
Razumkov parlamenti elnök és
Denisz Smihal miniszterelnök tartott beszédet, majd a meghívottak
felszólalása következett.

Kreml: oroszellenes a kijevi
Krími Platform csúcs

Moszkva a Krími Platform elnevezéssel Kijevben megrendezett fórumot Oroszországgal szemben rendkívül barátságtalannak tartja – jelentette ki Dmitrij Peszkov,
a Kreml szóvivője hétfőn Moszkvában. A
rendezvény vezérmotívuma a Krím orosz
elcsatolásának elutasítása. „Ezt az eseményt
rendkívül barátságtalannak tartjuk hazánkkal szemben. Kategorikusan elutasítjuk
az ilyen (a félsziget annektálásának elismerését megtagadó) kijelentéseket egy orosz régió, a Krím ügyében.
Ebben a tekintetben a mi hozzáállásunk teljesen egyértelmű
– oroszellenes eseményként viszonyulunk hozzá” – mondta a
Kreml szóvivője.
   Szergej Lavrov egy, a krími Szudakban augusztus 12-én
megtartott ifjúsági tanácskozá-

son az Ukrajna által kezdeményezett találkozót olyan gyülekezetnek
nevezte, amelyen a Nyugat továbbra
is a mai ukrán hatóságok „neonáci
és rasszista érzelmeit fogja dajkál-

ni”. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton közölte, hogy Oroszország
„rögzíteni fogja a fórumon részt
vevő országok álláspontját”, és „levonja majd a megfelelő következtetéseket”.
Alekszandr Grusko külügy-

Megerősítette, hogy Litvánia sohasem ismeri el a félsziget Oroszországhoz tartozását.
Kersti Kaljulaid észt államfő beszédében megjegyezte: az
Európai Unió országai érdemben dolgozhatnának azon, hogy
bevonják a kelet-európai partnereket az európai együttműködés
különböző dimenzióiba. „Stratégiailag türelmesnek kell maradnunk, hogy keleti partnereink valóra válthassák az európai uniós
csatlakozásra irányuló ambícióikat” – emelte ki.
Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerint a Krím fölötti ukrán fennhatóság vis�szaszerzésének a diplomácia az
egyetlen módja. „A jelenlegi körülmények között erre a problémára nincs egyszerű megoldás.
Sajnos, a nemzetközi rendszer,
beleértve az ENSZ mechanizmusát, nem jól lett erre kialakítva” – jegyezte meg. Leszögezte, hogy Törökország továbbra
is erőteljesen támogatja Ukrajna területi integritását és fellép
az emberi jogoknak a Krímben
zajló megsértése ellen.
„Szlovákia segíti Ukrajnát területi integritása helyreállításában és támogatja az Oroszország
elleni szankciókat, amíg a Krím
annektálása folytatódik” – szögezte le Eduard Heger szlovák
kormányfő.
A Krím önkényes orosz megszállásának el nem ismeréséről biztosított országa nevében
Peter Altmeier német gazdasági
miniszter is, kijelentve, hogy országa nem engedi „fehér folttá”
változtatni a félszigetet. Wendy
Morton, Nagy-Britannia európai
szomszédságpolitikáért felelős
minisztere pedig azt hangsúlyozta, hogy a Krím helyzetén csakis a nemzetközi közösség közös
erőfeszítéseivel lehet változtatni.
Volodimir Zelenszkij ukrán
elnök záróbeszédében meghívta
Oroszországot, hogy csatlakozzon
a Krími Platformhoz. „Ígérem,
hogy a Krím megszállását elítélő
(a csúcstalálkozót záró) nyilatkozatban mindig szerepelni fog egy
sor Oroszország képviselőjének
aláírására. Valószínűleg ez az aláírás a Krími Platform utolsó, jaltai
ülésén lesz” – tette hozzá.
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miniszter-helyettes vasárnap a
Kommerszant című lapnak nyilatkozva arra figyelmeztetett,
hogy az Európai Unió és az európai országok képviselőinek
részvétele a kijevi rendezvényen „negatív hatást gyakorolhat” az orosz-uniós párbeszédre, aminek a résztvevők a tudatában vannak. A diplomata szerint Moszkva a fórumot olyan
„politikai performansznak” tekinti, amely „semmilyen
módon nem befolyásolja
a krími nép szabad akaratnyilvánítása által kialakított nemzetközi jogi
realitást”.
Nyikolaj Akszjonov,
a Krím vezetője a
Rosszija 24 televíziónak
úgy nyilatkozott, hogy a
kijevi tanácskozás híján
van a józan észnek és a
logikának. Megítélése
szerint Ukrajnának sem
esélye, sem módja nincs
a félsziget feletti ellenőrzés visszaszerzésére.
A Krímet a félszigeten megrendezett népszavazás eredményére hivatkozva 2014-ben csatolta el Oroszország Ukrajnától,
amit a nemzetközi közösség túlnyomó többsége nem ismert el.
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Közösség
Államalapító Szent István királyra emlékeztek Tiszacsomán

A magyar egység megteremtése
igazi sikertörténet
Elejét lásd az 1. oldalon

Az állami himnusz elhangzása és nemzeti imánk eléneklését követően Szilágyi Mátyás,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte az egybegyűlteket. Mint
mondta, ezen a napon államalapító nagy királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk, aki a keresztény Európában helyet szerzett

a magyar népnek, a magyarságot a pogány világból a kereszténységbe vezette.
A Szent Jobb körmenet fontosságáról szólva kiemelte, hogy
a csodatévő, a magyarokat minden vészben és történelmi viharban védelmező erővel felövezett
Szent Jobb az egyetemes magyarság nemzeti identitásának
örök szimbóluma.
,,A Szent István-i életmű
napjainkban is reménységet és
bizodalmat ad minden magyar
közösségünknek ahhoz, hogy legyőzzük a nehézségeket, egyben
bizonyságot szolgáltat ahhoz,
hogy a magyar nemzet képes
önmagát meg- és
fenntartani, és ha
rákényszerítik arra,
képes magát megvédeni is. Kárpátalján ma is él Szent
István szelleme, hiszen az óvodáktól
az iskolákig, a líceumoktól a főiskoláig, egyetemig
magyarul tanulnak
gyermekeink. Választott képviselőink ma is ott vannak a közigazgatásban, polgármesteri, képviselői szerepkörökben, a magyar zászló ma is ott
lobog a magyar közösség intézményein, és ennek így is
kell maradnia, hogy hűségesek
maradjunk Szent István örökségéhez” – fogalmazott a főkonzul.
,,Államalapító apostoli királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk, aki egyben bölcs politikusa
is volt korának, és tudta, hogy a
türelmes királyok királykodnak,
a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak” – mondta beszédében Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökségi tagja.
A szónok emlékeztetett rá, hogy
már korábban is azzal a kéréssel
fordult a Magyar Országgyűléshez, hogy minél hamarabb alkos-

sanak törvényt a honfoglalás napjáról, és nyilvánítsák azt munkaszüneti napnak, ám ez a kérés mai napig nem került meghallgatásra. ,,Tegyünk meg mi is mindent honszerző őseink emlékére, ahogyan ők is
megtettek mindent értünk, amikor
hazát szereztek számunkra a Kárpát-medencében.”
Ezt követően Balogh Dávid előadásában egy vers következett, aki
Juhászné Bérces Anikó szerzemé-

nyét – Fohász Szent István királyhoz – adta elő.
,,Augusztus 20-án a több mint
ezeréves Magyarországot, a magyar
nemzet egységének megteremtését
ünnepeljük. Egyszerre méltatjuk az
államalapító, a keresztény államot
megteremtő királyt, és azt a tevékenységet, ami az ő szentté avatásához vezetett” – kezdte beszédét
Barta József, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a megyei tanács képviselője. Mint mondta, ahhoz, hogy itt, a
Kárpát-medencében, a nagy germán és szláv tenger gyűrűjében,
azok időnkénti hullámveréseiben
évszázadokon át megmaradjunk,

alkalmazkodni szükséges, szabadságunkért, jogainkért pedig harcolni és küzdeni kell.
,,Minden ember életében vannak választások, olyan élethelyzetek, amikor fontos döntéseket kell
hozni. Szent István választása a keleti vagy nyugati orientáció között
máig is mindannyiunk életére hatással van, és Magyarország népe
ma szintén nagyon fontos választás előtt áll. Választaniuk kell többek között, hogy hajlandóak-e továbbra is áldozatot hozni, felellőséget vállalni a Trianon által széttépett nemzettársainkért, hajlandóak-e küzdeni a keresztény nemze-

tek Európájáért, hajlandóak-e
megharcolni azért, hogy Magyarországnak legyen nemzeti szuverenitása, önállósága és
szabadságjoga Európán belül,
vagy beletörődnek abba, haladva a nyugati áramlattal, hogy
létrehozzanak egy globális Európát, egy Európai Egyesült Államokat, és lemondjanak a határon túli magyarokról… Kárpátaljai magyarként választanunk
kell akkor is, amikor azt kell eldöntenünk, hogy a jobb élet reményében elhagyjuk szülőföldünket, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy itt éljük meg magyarságunkat”, fogalmazott Barta József. Aki a továbbiakban köszönetet intézett a magyar kormány,
a magyar önkormányzatok, civil szervezetek, minden adófizető magyar
állampolgár felé, akik
áldozatot vállalnak értünk, és olyan anyagi
támogatásban részesítik a kárpátaljai magyarságot, amely nemcsak Európában, de a
történelemben is példátlan. ,,Mi, magyarok, hajlamosak vagyunk arra, hogy történelmünket időnként
kudarcként éljük meg,
hiszen legtöbb nemzeti
ünnepünk valamilyen
sikertelenül véget ért
eseményhez kötődik.
Amikor Szent Istvánra emlékezünk, akkor
emlékezzünk arra, és
éljük meg azt, hogy a magyar
államalapítás, a keresztény állam megalapítása, a magyar egység megteremtése, az bizony egy
igazi sikertörténet, ami siker ma
is, és bízzunk benne, hogy sokáig az is marad” – zárta mondandóját az alelnök.
A beszédek elhangzását követően a történelmi egyházak
képviselői áldást kértek a rendezvényre, a résztvevők életére, majd a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit Szent
István szobráról.
A honfoglalási emlékmű
szomszédságában felállított
nagyszínpadon a környékbeli

és távolabbról érkező, magyar
népzenénket és néptáncunkat
ápoló és éltető hagyományőrző
csoportok léptek fel, miközben
a felállított közel két tucat sátorban a kézműveskedést próbálhatták ki az érdeklődők, így
többek között a rongybabakészítésbe, üvegfestésbe, gyöngyfűzésbe, fafaragásba, hímzésbe
kóstolhattak bele.
Az esti órákban egy alig egy
éve alakult kárpátaljai zenekar,
az Ullie együttes könnyűzenei
formációja lépett fel, majd tűzijáték zárta a napot.

Jakab Lajos
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A VIII. Asztélyi Hagyományőrző Perecfesztiválon

Egy kistérség nagy ünnepe

Az Asztélyi Perecfesztivál már
a kezdetektől fogva a legnépszerűbb kárpátaljai népünnepélyek sorába tartozik. Köszönhető mindez az átgondolt
szervezőmunkának, a programok sokszínűségének, no és a
helybéliek szívélyes vendéglátásának.
Az idén immár nyolcadik alkalommal sorra kerülő fieszta
történetében új időszámítás kezdődött azzal, hogy a hét települést összefogó Nagybégányi
kistérség egyik központi rendezvényévé lépett elő. A mostani fesztivál különlegességét az
adta, hogy a helybéliek mellett
bemutatkozási lehetőséget kaptak Déda, Nagy- és Kisbégány,
Gut, Macsola, Hunyadi községek kézművesei, népművészei,
a gasztronómia jeles képviselői.
Ez utóbbiak a bográcsfőző verseny keretében mérettették meg
magukat.
Megnyitó beszédében Nagy
Anna, a kistérség polgármestere
arról szólt, hogy a rendezvénnyel

Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Közigazgatás elnökének helyettese arra emlékeztetett, hogy ezekben a napokban
mindkét nép – az ukrán és a magyar – nemzeti ünnepét üli. Remélhetően ez a körülmény is elősegíti az egymás iránti megértés,
a kölcsönös tisztelet érzésének
elmélyítését.
Vincze István, a Beregszászi
kistérség alpolgármestere dicsérte azt a szervezőmunkát, amelyet
a Nagybégányi kistérség irányítói, a polgármester, a települések
elöljárói, képviselői fejtenek ki
a rájuk bízott polgárok életének
jobbá tétele érdekében.
A kárpátaljai magyarok hagyományai oly nagy mértékben eltérnek a többségi nemzet tagjainak szokásaitól, hogy
erre a turizmusban érintettek
bátran építhetnek, hangsúlyozta Csizmár Sarolta, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnökhelyettese. Különösen a népi
gasztronómia, a borászat, a népszokások terén van mit felmu-

kultúránk megőrzését, gasztronómiai hagyományaink ápolását,
továbbadását kívánják elősegíteni. Tudni kell, hogy Asztély egykor híres volt az itt készült perecéről, melyet szorgos asszonyok
sütöttek egyrészt a család részére, másrészt, hogy a népszerű finomságot vásárokon és a szomszédos falvakban értékesítsék.
Érdekes, hogy tésztája egyszerre volt sós és édes, és mielőtt az
akkoriban csaknem minden portán megtalálható búbos kemencében kisütötték volna, lobogó vízbe mártották.
A híradásokból úgy tűnik,
hogy idén mind Magyarországon, mind Ukrajnában elegendő
kenyérnek valót arattak le, tehát
nincs okunk attól félni, hogy nem
kerül megfelelő mennyiségű kenyér az asztalra. És a megőrölt
lisztből perecet is bőségesen süthetünk, kezdte beszédét Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének
elnöke. Nekünk, kárpátaljai magyaroknak más miatt kell aggódnunk, mégpedig azért, mivel veszélybe kerültek anyanyelvű intézményeink. A hatóságok törvénnyel próbálják visszaszorítani a magyar nyelvhasználatot, és
emiatt is nehezebbé válik a szülőföldünkön való boldogulás. Csak
reménykedni tudunk benne, hogy
az itt élő magyarokban lesz elegendő kitartás, és bízunk abban,
hogy az a gesztuspolitika, amelyet Magyarország Ukrajna függetlensége óta folytat az ország
felé, végre eléri célját.

tatni. Erre jó példa a perecfesztivál, amely a hozzá kapcsolódó rendezvénnyekkel méltán tart
számot sokak figyelmére.
A megnyitót követően nagyszabású zenés-táncos műsor vette kezdetét. Ennek során felléptek a helyi óvoda neveltjei, az elemi iskola tanulói. A
kisbégányi, a dédai, valamint a
hunyadi kultúrház tánccsoportjai ízelítőt adtak magyar és ukrán népi táncokból. A program
során számos szavalat és énekszám is elhangzott. Közben a
kistérséghez tartozó községek
csapatainak bográcsában elkészültek a finom egytálételek. A
bíráló bizottság valamennyit értékelte, akárcsak az érintett falvak asszonyai által sütött pereceket.
A kézműves utcában különböző lekvárokat, szörpöket kóstolhattak, illetve vásárolhattak
az érdeklődők, emellett vásárfia – horgolt ékszerek, csuhéból
készült használati tárgyak, pólók stb. beszerzésére is lehetőség nyílott. Számos nézője akadt
a kispályás futballtornának és a
családok közül sokan keresték
fel a rendezvény helyszínére kiköltözött vidámparkot. A cserkészeknél a fiatalok kipróbálhatták
az íjászatot, s lovaglásra is lehetőség nyílt. A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára.
A kora esti órákban került sor
a népszerű magyarországi zenekar, a Dupla KáVé koncertjére.

Kovács Elemér
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Közélet
Szoboravatás és megemlékezés Mezőkaszonyban

Egymás terhét hordozzátok

Oly fáradtak az emberek, oly
sok terhet cipelnek. Talán régen, máskor nem volt ennyi teher?… Igaz, akkor még nem
volt az asszonyoknak hűtőszekrényük, mosógépük, elektromos kenyérdagasztójuk, mikrohullámú sütő, eldobható babapelenka, kész bébiétel, konzervek, félkész ételek... A férfiak
sem használtak elektromos fúrót, láncfűrészt, nem volt autó,
jó ha akadt egy bicikli. Telefon
s számítógép, fejőgép az istállóban és automata csirkeetető,
malterkeverő és festékszóró készülék sem volt...
Most annyi segítség akad, melyek megkönnyítik a munkát, időt
lehet megtakaritani és főleg emberi erőt. Mégis, miért oly fáradt
és terhelt a mai ember?
A pszichológust nem is ismertük, az idegorvos vagy a pszichiáter csak a kórházban, a legsúlyosabb elmebetegeket kezelte... De
még azokat is elviselték, eltűrték,
elhordozták az emberek, otthon,
a faluban. Legfeljebb egy jelzővel látták el: „Szegény Ábris, ő a
falu bolondja...” Adtak Ábrisnak
kenyeret vagy használt ruhát, ha
bírt dolgozni, akkor az erejének
és képességének megfelelő munkát is kapott itt-ott. Minden falunak, minden városnak, volt egy
Ábrisa.
Ma nem vagyunk képesek a
saját terheinket elviselni! Kibújnak az emberek a teher alól, elmenekülnek előle. Fiatalok, idősek egyaránt a könnyebb megoldást választják, ha kell még törés árán is! Nem vállalják a családot, gyermekeiket, idős szüleiket, betegeiket, rokkant családtagok ápolását... Nem vállalják
a házasságot – szerelem, szex
kell csupán. Alkalmazkodni, tanulni, igazodni, elfogadni, értékelni, segíteni egymást, tűrni és
elhordozni a másikat, a gyengébbet, a fáradtat, a szomorút,
a féltékenyt, a gyanakvót, a csalót, hazugot – nem! Nem vállalják egymást, elválnak, mert úgy
könnyebb. A gyermekek, a sebzett szívű rokonság nem számít,
én vagyok fontos! Én akarok boldog lenni!
Mitől olyan fáradt a mai ember? Miért gyengült meg a teherbíró, elhordozó képessége?
Az élet terheinek gondja és
súlya alatt lehet megfáradni, megkeseredni, de nem kell elterülni,
feladni, válásba, öngyilkosságba
menekülni, nem kéne elszökni!
Nem tudok más feleletet adni a
miért kérdésekre, csak az ige ad
választ, feleletet nékem is…
Az emberek felcserélték Isten törvényét a saját kedvtelésükkel. Hátat fordított a hívő nép
is Krisztus törvényének. Megengednek olyan bűnöket, megtűrnek olyan szennyes dolgokat
maguknak, a családban, gyermekeiknek, amit Isten nem tűr meg.
Van magyarázat mindenre, de Isten nem fogadja el a mi kimagyarázkodásunkat.
Az egyik magyarázkodás:
„Mi a XXI. században élünk.”
„Modern világban élünk, haladni kell a korral!” „A Biblia törvényeinek, parancsainak a követelése más népek szokására lett

alapítva, nem a mi kultúránkra.”
„Alkalmazkodni kell a világhoz,
mert ebben a világban élünk.”
Számtalan magyarázat van,
amivel mentegetik az emberek
magukat, de ez csak önfelmentés. Krisztus keresztjét könnyebb
a nyakukba venni, mint a vállaikra, fülükbe akasztani, mint a szívükbe zárni. A mai kereszt tiszta aranyból, ezüstből készült. A
Megváltó keresztje durva, súlyos, nehéz, faragatlan fából lett
ácsolva.
A Megváltó is összeroskadt a
kereszt alatt. Megérti, hogy emberi testünk fáradt, ismeri gyengeségünket, és találkozott a kísértővel Ő is. Isten nem kívánt
és nem kíván lehetetlent az emberektől, sem tőled, kedves Olvasóm, sem tőlem. Csupán azt
kéri tőlünk, hogy vegyük észre
azt, aki roskadozik. Fogadjuk el,
tegyük magunkévá, gyakorlattá,
hogy segítünk a rászorulóknak.
De ki az, aki meri, akarja elmondani, megosztani terhét másokkal, veled, vagy velem? Bíznak még az emberek egymásban?
Kit érdekel a másik fájdalma,
gondja? Nekem is van elég, én is
kínlódom. Az emberek elzárkóznak egymástól, bizalmatlanok és
élik a maguk önző kis életét. Milyen jó lenne, ha legalább azok
az emberek, akik megismerték
és elhitték Krisztust, figyelnének, látnának, hallanának! Milyen jó lenne, ha legalább Krisztus megváltott népe adna az idejéből, erejéből a roskadozóknak!
Isten gyermekei e világban
élnek, igaz! Az Úr Jézus is azt
kérte imájában az Atyától, hogy
„a világban tartsd meg őket!”
Nem azt kérem, Atyám, hogy
vedd ki őket a világból, a XXI.
századból. Jézus és kora nem
volt elmaradott, Ő akkor abban a
„modern világban” élt. De szentséget és tisztaságot gyakorolt és
kívánt tanítványaitól, gyermekeitől ezer évvel ezelőtt, és kívánt
a dédnagymamámtól is.
A mai technika, vagy kultúrának nevezett szokások miért mentenek fel a Krisztus törvénye alól? Nem ment fel! Ha
nem fog visszatérni, bűnbánatra
jutni a mai „modern” hívő nép,
elkárhozunk! Nincs menekvés,
nincs magyarázat az Úr parancsa ellen.
A szentség ma is kötelező
a fiatalra, az idősre, a szegényre, gazdagra, diplomásra éppen
úgy, mint kötelező volt hatezer
évvel ezelőtt, vagy kétezer évvel
ezelőtt, Jézus idejében.
Aki szereti az Urat őszintén,
szívből, az képes megosztani
idejét, hajlandó segíteni, bátorítani, kenyerét megosztani, tűrni,
elszenvedni, megbocsátani, felemelni férjét, feleségét, szüleit,
gyermekeit, szomszédját.
Áldás a technika, ha áldásként élünk vele és nem önző céljainkra használjuk.
Kívánom, hogy sok testvért
találj, kedves Olvasóm, akiknek
nagy szükségük van rád.
A régi „Ábrisok” is számítanak rád, rám…
(Morzsák 4., 2006)

Dr. tapolyainé
Bartha Gizella

Megmaradásunk alapköve a hit

Augusztus 20-án a világ magyarsága egy emberként ünnepli Szent István királyunk napját, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapját.
Ezen a napon nemcsak Magyarországon, de az elszakított területeken is ünnepi díszbe öltöznek a magyar szívek. Nem volt ez másként Mezőkaszonyban sem, ahol a település főterén a Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet szervezésében felavatták Szent István király mellszobrát.
Az ünnepség templombúcsúval vette kezdetét. A szentmisét
ezúttal Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta, Molnár
János beregszászi római katolikus esperes, Mankovics Sándor
nagybégányi plébános és Jackó
József mezőkaszonyi plébános közreműködésével. István
király nem politikai érdekből,
hanem meggyőződésből választotta Jézust és így keresztelkedett meg, hangsúlyozta a
püspök. Aki kiemelte a szüleinktől kapott hit megtartásának
fontosságát, azt meggyőződésből megerősíteni és megvallani, aztán hűségesen megtartani
szükséges, mondta.
A tempolombúcsút követően a felavatandó szobor elé
vonult a sokaság, ahol Kovács Szűcs Alexandra gyönyörű hangjával varázsolta el a közönséget, aki az országépítő István királyról énekelt. Ezt követően Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja, Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Orosz Ildikó, a
Rákóczi Főiskola és a Pro Cultura
Subcarpathica elnöke leplezte le a
szobrot, mely Túri Török Tibor magyarországi szobrász felajánlása.
„Szent István királyunk neve

egyet jelent a magyar történelmi
emlékezettel. Ő volt az, aki biztosította számunka az ezeréves megmaradás feltételeit” – emelte ki köszöntőjében Szilágyi Mátyás. Hozzátette: a kárpátaljai magyarság,

ezen belül Mezőkaszony lakossága mindig is küzdött, és küzd ma
is a megmaradásért. Ennek pedig
egyik alapköve a hit, az összefogás, melyre Szent István király is
tanít minket, fogalmazott.
„Ma egy olyan személynek állítunk emléket, aki keresztény országot épített. Mi is ezt a szemléletet szeretnénk továbbadni a követ-

Magyar állami kitüntetésekben részesültek földijeink

Érték, szeretet, elhivatottság

Magyarország Beregszászi Konzulátusának és Ungvári Főkonzulátusának közös szervezésében augusztus 20-án a beregardói Perényi
Kultúrkúriában magyar állami kitüntetéseket vehettek át földijeink.
A jelenlévőket Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul köszöntötte. „Történelmünk során
többször adódott olyan alkalom,
amikor a nemzetnek újra kellett
kezdenie az életét. Ilyenek voltak
például a háborúk, és ilyen most
a koronavírus időszaka is, amely-

idejüket nem sajnálva teszik jobbá
mások életét.
A köszöntőket követően földijeink Szilágyi Mátyástól és Kuti
Lászlótól, az ungvári főkonzulátus
ideiglenes ügyvivőjétől vehették át
megérdemelt kitüntetésüket.
Elsőként Zsukovszky Miklós re-

ből újra talpra kell állnunk, és
küzdenünk kell társainkért” – fogalmazott, majd gratulált a kitüntetetteknek.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola elnöke abbéli örömének
adott hangot, hogy sokan vannak, akik szívügyüknek tartják
a magyarság sorsát, és erejüket,

formátus lelkész, a Kárpátaljai Református Egyház beregmegyei esperese, a Derceni Egyházi Önkéntes
Tűzoltóság alapítója vehette át kitüntetését, akinek Áder János a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta az egyházi önkéntes tűzoltóság megszervezésében vállalt szerepe, valamint a Munkácsi és a Bereg-

kező generációknak. Az itt felállított szobor pedig szolgáljon
szakrális emlékhelyként mindazok számára, akik kérik Szűz
Máriát – úgy, ahogy egykor István király is kérte –, hogy vigyázzon ránk, az országra” – fejtette ki Orosz Ildikó. Aki abbéli óhajának is hangot adott, hogy
Kaszony olyan búcsújáró helye
legyen a Beregszászi járásnak,
ahol együtt ünnepelhetik Szent
István királyt, emlékezve máig
ható örökségére a misén és a búcsúi vigadalomban, melyhez már
szakrális helyet is teremtettek a
szobor felállításával.
A köszöntőket követően Maj
nek Antal püspök és Radvánszky
Ferenc, Mezőkaszony református lelkésze áldotta meg a szob-

rot, illetve kérte Isten áldását a
jelenlévők életére.
Az esemény záróakkordjaként a jelenlévők elhelyezték az
emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál. A szoboravatás hangulatát a Mezőkaszonyi Református Asszonykórus énekei tették még emelkedettebbé.

Kurmay Anita

szászi járásban élők biztonságát
szolgáló önzetlen tevékenysége
elismeréseként. „Hálás vagyok az
Úrnak, hogy létrehozhattuk a tűzoltóságot, több száz esetnél segítettünk már, és végezzük továbbra
is ezt az áldozatos munkát” – köszönte meg a kitüntetést a lelkész.
Szeles Emma, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola igazgatóhelyettese a kárpátaljai magyar
oktatás területén, valamint a helyi közösség szolgálatában végzett munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. A tanárnő munkájával az iskola és a helyi közösség érdekeit szolgálta mindig
is. Szintén Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült Hrabár
Tamás, nyugalmazott munkácsi
görögkatolikus áldozópap.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Mészáros Györgyi, a Técsői Magyar Tannyelvű Líceum tanára, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, Palkó Katalin, a Tiszasalamoni Gimnázium magyartanára, a KMKSZ
Tiszasalamoni Alapszervezetének
elnöke, Popovicsné Palojtay Márta, a Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye Püspöki Hivatalának titkára, a Család és Élet Egyesület vezetője. Szintén a Magyar
Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje
lett Berlanyuk Anikó, a Magyar
Melódiák kamaraegyüttes énekese, és Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének alelnöke.
Az esemény a Szózat eléneklésével ért véget.
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Hazahívogató Lecsófesztivál Borzsován

Nagyszerű közösségi élmény

A korábbi évtized közepén hagyományteremtő szándékkal
szervezték meg első lecsófesztiváljukat a borzsovaiak. Jelenleg már az ötödiknél tartanak, s
mind a résztvevő csapatok számából, mind a népünnepélyre kilátogatók sokaságából arra
következtethetünk, hogy a falu
népe mindinkább magáénak érzi
a rendezvényt. Amely kicsiknek
és nagyoknak ezúttal is számos
szórakoztató programot kínált.
Az ünnepélyes megnyitón
Seder Ilona főszervező, a község

szászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke arra emlékeztetett,
hogy ezekben a napokban mindkét
nép – a magyar és az ukrán – ünnepel. Országunk lakói a függetlenség 30. évfordulóját méltatják, míg
a világ magyarsága államalapító királyunkra emlékezik. A sors mindkét nemzetet komoly próbatételek
elé állította az elmúlt évszázadok során, így reménykedjünk abban, hogy
a két ország vezetői végre megtalálják a közös hangot, és a kárpátaljai
magyarságnak a szülőföldjén való
megmaradása biztosított lesz.

elöljárója, a helyi KMKSZ szervezet vezetője arról szólt, hogy
a település szorgos népe megérdemli, hogy színvonalas közösségi élményekben legyen része. Különösen fontos ez olyankor, amikor a járvány szétzilálta a gazdaságot, megnehezítette az emberek
közötti kapcsolattartást, a semmivel sem pótolható személyes találkozásokat. Vincze István, a Beregszászi kistérség alpolgármestere annak a reményének adott
hangot, hogy az új közigazgatási
struktúrában a település gyorsan
megtalálja a helyét, további fejlődése töretlen lesz.
Sin József, a KMKSZ Bereg-

Csizmár Sarolta, a Kárpátaljai
Magyar Turisztikai Tanács elnökhelyettese arról szólt, hogy a hagyományok tartanak meg bennünket,
ezért is fontosak az ilyen események. Pörneki András, a Panoráma
Világklub Jász-Nagykun-Szolnok
megyei elnöke az anyaország üdvözletét hozta, és az államalapítás
tiszteletére sütött kenyérrel ajándékozta meg a szervezőket.
Tóth Győző, a KárpátHáz civil szervezet ügyvezetője a
közöségépítést nevezte meg a kárpátaljai magyarság egyik legfontosabb feladatának. Ehhez pedig ilyen
nagyszerű alkalmakra van szükség.
A megnyitó végén Dénes-

A magyar államalapításra emlékeztek Tiszabökényben

Kereszténység és összefogás –
megmaradásunk záloga

Hagyományteremtő céllal szervezték meg augusztus 20-án azt a
rendezvényt, mely I. István királyunk államalapító tevékenységét
volt hivatott bemutatni a jelen eseményeivel és a mai kor magyar
emberének küldetésével összefüggésben. Az ukrán nyelvtörvény fenyegető réme sem akadályozhatja meg, hogy a kárpátaljai magyarság nemzeti ünnepeit méltassa, „inkább az összefogásra helyezzük a
hangsúlyt” – hangzott el többször is a jelenlévő vendégek szájából.
A Dupka György író, Tiszabökény díszpolgára kezdeményezésére
megvalósuló eseményre hivatalos volt a Tiszahát értelmisége, a helyi oktatási és kulturális intézmények képviselői, az egyházi elöljárók és mindazok a kultúrapártoló személyek, akik fontosnak érzik
a magyarságuk megőrzését.
A Tiszaháti Tájmúzeum kertje adott otthont a hármas halom,
kettős kereszt köré szerveződő
programnak, melyre múlt pénteken délután 3 órakor került sor.
Nagy Margit igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, örömének
adva hangot, hogy az első Szent
István-nap megvalósulhatott. A
Tisza Csillag Kórus vezetésével
a Himnusz hangjai csendültek
fel, megdobogtatva a szíveket, s
éneklésre buzdítva mindenkit. A
tiszabökényi asszonyokból álló
énekkar több hazafias dallal szórakoztatta a közönséget.
Szabó Pálócz Attila (Független Vajdasági Értelmiségiek Szövetsége (FÜVÉSZ) Alapítvány
elnöke), Ürmös Attila vajdasá-

gi író, Lőrincz P. Gabriella költő,
a Magyar Írószövetség elnökségi
tagja is helyet foglalt a meghívott
vendégek soraiban, erősítve a magyar-magyar kulturális, határokon
átívelő kapcsolatokat. A Péterfalvai
kistérség önkormányzatának vezetője, Oroszi József polgármester a
Szent István-i út folytatására intett. „Megmaradásunk záloga keresztyénségünk megtartása. Ha meg
akarunk maradni magyarként a Kárpát-medencében, úgy kell cselekednünk, mint első királyunk, aki bátran kiállt a keresztyén értékek védelme mellett”, mondta. Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja megemlékező beszédében köszöntötte az egybegyűlte-

Zsukovszky Elemér, a helyi református gyülekezet lelkipásztora áldást kért Borzsova népének életére.
Miközben a versenyre benevezett hét csapat hozzálátott a finom egytálétel elkészítéséhez, a
kulturális program az iskola udvarán tovább folytatódott. Először a helyi óvodások foglalták
el az alkalmi színpadot, majd az
általános iskola, illetve a kultúrház növendékei mutatták be tánctudásukat. Közben Máté Orsolya,
Kurpa Irina és Nagy Orsolya szavalatában gyönyörködhettünk.
Komplex műsorral érkezett a
halábori Tiszavirág tánccsoport,
amely a Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncaiból hozott
ízelítőt. Csárdás, botos, modern
és ukrán tánc egyaránt szerepelt a
kisbégányi Erzsébet tánccsoport
programjában. Nagy tetszést aratott a Benei Kultúrház fiataljaiból
álló Szélrózsa énekegyüttes és a
tánccsoport műsora. Mint ahogy
sok hallgatója, nézője akadt a
Borzsovai Általános Iskola tanulói
körében meghirdetett mesemondó
versenynek is. A fesztiválra kilátogatók különböző kézműves termékeket – lekvárokat, szörpöket
stb. – kóstolhattak, illetve vásárolhattak meg, a Kárpátutazó sátránál pedig vidékünkről szóló útikönyvekkel ismerkedhettek. Sokan gyönyörködtek Győri Miklós
tiszaújlaki fafaragó míves munkáiban. A szervezők a gyerekek számára egész nap lovaglási lehetőséget biztosítottak.
A kora délutáni órákra minden bográcsban elkészült a lecsó,
melyet a csapatok igencsak kreatív módon tálaltak. Ezt a zsűri
külön pontozta. Bár gyakorlatilag egyetlen település lecsói közül kellett kiválasztani a legsikerültebbeket, a bíráló bizottságnak
igencsak nehéz dolga akadt. Végül is a Konyha ördögei elnevezésű csapat egytálételének ízvilága
nyerte el a zsűri tagjainak a tetszését. Valamennyi csapat ajándékban részesült.
A késő éjszakába nyúló táncmulatságon Pitkin és zenekara
húzta a talpalávalót.
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A Carmina Burana premierje Beregszászon

Az élet lüktetése

Elejét lásd az 1. oldalon
A polgármester annak a reményének adott hangot, hogy a közös
kulturális európai értékek bemutatása, együttes befogadása még
inkább közelebb hozza a magyar
és az ukrán népet.
Külön öröm, hogy a koronavírus visszaszorítására hozott intézkedések miatti bezártság feloldására ilyen nagyszerű előadás
keretében kerül sor, hangsúlyozta
Szilágyi Mátyás, Magyarország

vendhetett a kárpátaljai közönség,
jövőre pedig Kodály Zoltán Háry
János c. művét szeretnék elhozni
a Vérke-parti városba. Az est folyamán elhangzó zenemű kapcsán
az igazgató rámutatott: az a közös
európai keresztény zenei örökségből nőtte ki magát, hisz a világi dalok szövege abból a XIII. századi
versgyűjteménykódexből származik, amely vándordiákok és szerzetesek, latin, alnémet és ófrancia nyelvű énekeit tartalmazza.
Kétségkívül Carl Orff zsenialitá-

beregszászi főkonzulja. Mindezt
egyfajta újjászületésként, újjáéledésként élhetjük meg.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház igazgatója
arra emlékeztetett, hogy a Beregszászi Aréna az elmúlt évek során
több teltházas előadásnak adott
otthont, így nem véletlen, hogy
az operaház vezetése örökbe fogadta a helyszínt, vállalva, hogy
a társulat minden évben egyszer,
a nyár és az ősz határán ellátogat hozzánk. 2018-ban került sor
Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának bemutatójára, 2019-ben a
Hunyadi László előadásának ör-

sa kellett hozzá, hogy a mű mára a
világ zeneirodalmának egyik legnépszerűbb darabjává válhatott.
A nagyszerű előadás végén
a közönség vastapssal jutalmazta az operaház művészeinek, az
énekkarnak, a zenészeknek, a szólóénekeseknek (Kolonits Klára,
Szappanos Tibor, Haja Zsolt) kiemelkedő produkcióját.
Külön köszönet a karmesternek, Keselyák Gergelynek, aki az
előadás előtt a Himnusz közös eléneklését levezényelte. Az előadással együtt ez is életre szóló
élmény marad.

ket és elmondta, a magyar kormány,
ahogy eddig, ezután is kiáll minden
magyarért.
Barta József, a KMKSZ alelnöke, megyei tanácsi képviselő beszédében kiemelte személyes felelősségünket, hogyan viszonyulunk a magyarság megmaradásának kérdéséhez. Jó példa I. István
király, aki vállalta, hogy akár harcok árán is eléri nemes célját, ami
nem volt más, mint egy előremutató nyugati keresztény jövőkép.
„Ma a keresztény országot szerve-

mondanak a történelem biztosította természetes jogaikról.”
Zubánics László történész,
az UMDSZ elnöke, István király
Imre herceghez írott intelmeiből
idézett: „Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson!
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben!
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy
kárhoztass! Légy szelíd, hogy
sohase harcolj az igazság ellen!

ző államférfit méltatjuk, aki szép
örökséget hagyott ránk. Az ő választása a mi életünkre is kihatással van. Ahogy a mi választásunk
is befolyásolja a nemzet sorsát. A
kárpátaljai magyaroknak is dönteniük kell, maradnak szülőföldjükön és küzdenek jogaiért, az anyanyelven való oktatásért, vagy le-

Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess! Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét!”
Végezetül, de nem utolsósorban
Dupka György foglalta össze a történelmi tényeket a magyarság Kárpát-medencében betöltött múltbe-

li, jelenlegi és jövőbeli helyével
kapcsolatosan, rámutatva: a kárpátaljai magyarságnak össze kell
fognia ahhoz, hogy fennmaradjon!
Hunyadi Attila, MáramarosUgocsa Református Egyházmegye esperese áhítatában elmondta: „Azért tehetjük meg, hogy
anyanyelvükön ünnepelhetünk
ma, mert Isten előkészítette ezt
az alkalmat. Isten eszközként embereket, életeket használ fel, formál minket, elhív, így István királyt is, akiről tudjuk, hogy ő az,
aki a kereszténységet a magyarokkal megismertette. És államalapításunk ünnepe egyben az új
kenyér ünnepe is. „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” – olvassuk Máté evangéliumának 6. részében, az úri
imádságban. S hogy szerezzük
a kenyeret? Imádsággal és munkával”. Mert a kenyér szükséges
a test, az imádság pedig a lélek
táplálásához. Amikor a hívő ember „kenyeret” kér, mindig Istenre néz, és nem magában bízik, hanem abban a mindenható Úrban,
aki őt megtartja. Weinrauch Márió, a tiszabökényi római katolikus egyház plébánosának szavai
is tovább erősítették azt a gondolatot, miszerint Isten tud csak
egyedül gondoskodni rólunk, s
betölteni szükségeinket.
A kenyér megáldásával, a hozott föld ünnepélyes kiszórásával, illetve a kettős kereszt megkoszorúzásával fejeződött be az
ünnepség.

Kovács Elemér

Eszenyi Gábor

Bodnár Diána

6

2021.
augusztus 25.

Közösség

Mészáros Renáta, az elhivatott pedagógus

A bizalom és a szeretet a
kulcsa mindennek

Milyen a jó pedagógus? – szokták kérdezni. Legyen tájékozott,
nagy tudású, legyen jó kapcsolata a diákjaival, maximálisan tudja átadni az ismeretanyagot. Ilyen és ehhez hasonló válaszok születnek a kérdésre. Az oktatás színvonala talán legnagyobb mértékben a pedagógustól függ. Ő az, aki közvetlen kapcsolatban áll a
diákokkal, közvetíti legfőbb értékeinket. Mészáros Renáta, a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium tanáraként fontosnak tartja, hogy bizalmi kapcsolatot építsen ki diákjaival. Vallja: a legnagyobb kudarcainkban is meg kell találnunk a pozitívumokat. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról!
– Makkosjánosiban születtem, ott is végeztem a középiskolai tanulmányaimat. Már
gyermekkorom óta vonzott a
tanári pálya. Erre ugyan én nem
emlékszem, de édesanyám azt
mesélte, hogy ötödik osztályosként angol óráról hazatérve azt
kérdeztem, hogy hol lehet itthon
angolt tanulni, mert én azt szeretnék. Talán ennek hatására választottam érettségi után a Rákóczi Főiskolán az angol-földrajz
szakpárt. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a főiskola befejezése után állást is kaptam a mai Horváth Anna Gimnáziumban (akkor még a Beregszászi 6. Számú Általános Iskola volt a neve). Azóta is ott dolgozom mint angol szakos tanár,
amit soha nem bántam meg.
– Milyen tapasztalatokkal
gazdagodott az évek során?
– Mindig is szerettem a gyerekekkel dolgozni, és nagyon
fontos számomra, hogy megtaláljam velük a közös hangot, ki
tudjunk alakítani egy bizalmi viszonyt. Úgy gondolom, csak így
lehet sikeres a munka. Persze,

sok nehézséggel is szembe kerültem a pályám során, egy tanárnak
mindig az aktuális követelményekhez kell igazodnia, de ha visszamehetnék az időben, akkor is a pedagóguspályát választanám. 1–9. osztályosokat tanítok, így szinte minden korosztállyal dolgozom. Azt
tapasztalom, hogy a kisebbekkel
nehezebb, de ők mégis aktívabbak,
nagyon szeretik a játékos tanulást.
A nagyobbaknál viszont az jelent
könnyebbséget, hogy felismerték:
fontos egy idegen nyelv megtanulása, a felnőtt életükben így kön�nyebben boldogulhatnak.
– Könnyen vették a távoktatással járó akadályokat?
– Kezdetben azt tapasztaltam,
hogy a diákoknak nem voltak megfelelő eszközeik, a nagyobb családokban pedig nem voltak elegendő eszközök az online-oktatáshoz.
Emellett azt kell mondanom, a gyerekek gyorsan és ügyesen alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Prezentációkat készítettünk, videókat osztottunk meg,
a közösségi oldalakon tartottuk
a kapcsolatot, tehát úgy gondolom, jól vettük az akadályokat. Ki
kell emelnem, hogy főként az al-

sós gyerekek szüleinek vállára nehezedett sok feladat, mert sokszor
nekik kellett a diákok kezét fogni a tanulás során. Valamint azt is
megtapasztalhattuk a diákok vis�szajelzéseiből, hogy míg a kezdetekkor nagyon élvezték az otthoni
online-tanulást, a hosszú bezártság
után egyetértettek abban, hogy iskolába szeretnének jönni, és közösségben akarnak lenni.

– Tanári munkája mellett
mentálhigiénés segítő szakon képezte tovább magát.
– Mindig is tetszett a pszichológia tudománya, és a mentálhigiéné egy ágazata ennek. Mikor olvastam a képzésről, rögtön eldöntöttem, hogy jelentkezni fogok. Tanári munkám során is több olyan
diákkal találkoztam, akik nehézségekkel küszködnek és tanácsért

– Az új tanévvel kezdetét veszi az Új ukrán iskola program.
Mennyiben változtatja meg munkáját?
– Az új program az élményközpontú tanulásra épít, amelybe a modern technika vívmányait is belecsempésszük. Meglátásom szerint
tartalmaz igazán pozitív megoldásokat, azonban még nem kellően
kiforrott. Kell egy kis idő, amíg átállunk erre a programra, és jól begyakoroljuk, hogy a mindennapok
részévé válhasson. Emellett a gyerekek nem kapnak érdemjegyet, hanem szóban értékelünk. Ez talán a
szülőknek okozhat nehézséget, mert
így nem tudják felmérni, a gyerekük
hol is tart éppen a tanulásban.

fordulnak hozzánk, a mentálhigiéné pedig ezeknek a nehézségeknek a megoldásában is segít. Például, ha kudarc éri a tanulót, akkor megpróbálok rávilágítani arra,
hogy ne csak a rosszat lássa meg,
hanem vegye észre a jót is, hogy
talán másként is lehet állni egy-egy
probléma megoldásához. Arra törekszem, hogy a diákjaim fogadják
el magukat, és találják meg önmagukban a pozitívumokat.
– A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság programjainak is aktív szervezője.
– A karantén-intézkedések
enyhülésével egyre több programot tudunk megvalósítani. Szeretném, ha vidékünkön is elismert-

Száz éve született Garanyi József

Jubileumi kiállítás a Pásztor Ferenc
Közösségi Házban

Garanyi József beregszászi festő születésének századik évfordulója alkalmából jubileumi
kiállításra került sor a
Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban.

A vasárnapi misét követően a megnyitóra érkező érdeklődőket Percsi
Mária, a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Kara
hallgatójának csodálatos
hegedűjátéka fogadta. A
vendégeket Pirigyi Gergely köszöntötte, majd

Kovács László, a kiállítás
szervezője ismertette az
1921-ben Bátyúban született, de kicsi gyermekkorától kezdve 2009-ben bekövetkezett haláláig Beregszászon élő és alkotó

Garanyi József életútját.
Mint elmondta, a festő az
1986-os jubileumi tárlatának anyagát Beregszásznak ajándékozta, s az állandó kiállítás keretében a
Beregvidéki Múzeumban
tekinthető meg.
Nagyra értékelte Garanyi

József szerteágazó munkásságát Békésyné dr.
Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Hírvivőknek nevezte a most
kiállított képeket, amelyek központi
témája a Kárpátok, a beregi táj,
az itteni emberek. A mostani
nemzedék feladata, mondta,
hogy minél szélesebb körben
megismertesse
a festő életművét. A diplomata abbéli örömének is hangot adott, hogy
a hosszú elzártság után végre lehetőségünk
van ilyen kiállításokkal a lelkünket építeni,
közösségeinket erősíteni,
szebbé és gazdagabbá tenni mindennapjainkat.
A továbbiakban Percsi
Mária hegedűjátékát hallgatva ismerkedhettek a
résztvevők a kiállított
festményekkel.

Kovács Erzsébet

sége lenne a mentálhigiénés
segítő szakember munkának,
ha egyre többen és bátrabban
mernének felkeresni egy szakembert elakadásaikkal, mert
így könnyebben túllendülhetnének a felmerülő problémákon. Például épp most ért véget
egy programsorozatunk, amely
a szülőkhöz szólt, nekik próbáltunk útmutatást nyújtani a gyerekek lelki fejlesztéséhez. Többek között szó volt a gyerekek
közösségi médiahasználatáról,
arról, hogy nekünk is példát
kell mutatnunk, hisz a fiatalok
az időseket követik. Tudatosítanunk kell a fiatalokban, hogy
milyen oldalakat, mennyi ideig, milyen gyakorisággal célszerű használni. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az internet
világa nagyon hasznos és építő jellegű, de egyben veszélyes
is lehet.
– Meséljen a családjáról.
– Férjemmel közel húsz éve
vagyunk házasok. Van egy kamasz fiunk. Ez az időszak nem
mindig könnyű, hiszen abban
a korszakban él, amikor keresi
önmagát, helyét a világban, de
mi mindenben támogatjuk. Feltöltődésként sokat járunk kirándulni, túrázni, a természet látványa erőt ad a mindennapokhoz.
Emellett igazán szeretek olvasni, egy jó regénnyel mindig ki
tudok kapcsolódni.
– Mit jelent önnek a munkája?
– A családom után a legfontosabb az életemben. Nem is munkának, hanem hivatásnak élem
meg a tanári pályát. Mint említettem, nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni, és azt érzem, hogy
a helyemen vagyok. Megtaláltam azt a tevékenységet, amiben
ki tudok teljesedni, amiben igazán jól érzem magam.

Kurmay Anita

Kitüntették Majnek Antalt és a
KáMCSSZ-t

A magyar államalapítás ünnepének előestéjén magas állami ki-

honi Magyarságért Díjat
kapott az elmúlt 30 évben
végzett munkájáért a Kár-

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a
budapesti Karmelita kolostorban.
A díj a külhoni magyar közösségek érdekében kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adható. Évente legfeljebb tíz díjat adományoznak. A díjak átadására
minden évben augusztus
20-a alkalmával kerül sor.
A Külhoni Magyarságért
Díj elnevezése egy 2018as javaslat után Kallós

tüntetéseket adtak át Budapesten. A kitüntetettek között volt Majnek
Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke is, aki
a kárpátaljai magyarság
megmaradása érdekében
végzett lelkipásztori tevékenysége, a rendszerváltoztatás előtt megkezdett kárpátaljai missziója, valamint a munkácsi püspökség szervezeti és spirituális szolgálatának kiépítésében vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át.
A Kallós Zoltán Kül-

pátaljai Magyar Cserkészszövetség. Az állami ünnep
alkalmából az elismerést

Zoltán Külhoni Magyarságért Díjra módosult.

-kósa-
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Tükör
Apostoli királyunkra emlékeztek Beregszászon

Hit, nemzet, család

Ezen a napon minden magyar ember szíve – éljen a világ bármelyik részén – egyszerre dobban. Államalapító királyunkra emlékezve ugyanis gondolatban végig járjuk azt az utat, amelyet a magyarság Kárpát-medencei megtelepedése óta az elmúlt több mint
1100 esztendő alatt megtett, hangzott el azon a szentmisén, melyet
a beregszászi római katolikus templomban nemzeti ünnepünk alkalmából tartottak.
Molnár János esperes-plébános a Szent István-i életműről
szólva kiemelte: első királyunk
kereszténnyé tette népünket, így
biztosítva a magyarság jövőjét
Európában. Amikor apostoli királyunkra emlékezünk, érdemes
figyelmet fordítani arra, hogy a

vel a többség követte ezeket a parancsokat. Időnként bármilyen nehéz is volt, nem tért le a Megváltó által kijelölt útról. Mert Jézus
mondja magáról, hogy én vagyok
az út, az igazság és az élet. Egy erős
országon kívül a hit megtartását köszönhetjük tehát első uralkodónk-

Szentírás miként értelmezi a királyság intézményét. A hívő keresztényeknek egyetlen királyuk
van, mégpedig Jézus. A mindenkori földi királynak pedig az a
dolga, hogy a nép megtartsa az
Isten törvényeit. Ebben alkotott
nagyot a magyarok első királya,
mert törvényei nem ellenkeztek
az isteni paranccsal. A magyarság azért tudott megmaradni
több mint ezer esztendőn át, mi-

nak, aki, bátran állíthatjuk, apostola volt a magyarságnak. Mert mi is
a dolga az apostolnak? Legfőképpen az evangélium terjesztése. István király negyven esztendőn át
tartó uralkodása során tíz egyházmegyét alapított.
A szentmise után a megemlékezés a templom előtt álló Szent István-szobornál folytatódott. Itt Bunda Rita egyházközségi munkatárs
köszöntötte a résztvevőket. Mol-

Dávid Edina, a sokoldalú kozmetikus

Egy szépségszalon Coco
Chanel szellemében

A test, de különösképpen a bőr ápolása, az arc szépítése és a haj
fényének fokozása már ősidők óta foglalkoztatja az embereket. Az
egyiptomiak például illatos olajokat kentek hajukra, hogy megőrizzék annak csillogását. A mai modern kozmetikában nem egy
olyan szerrel találkozunk, amelyet már három-négyezer évvel ezelőtt is használtak.
A szépségszalonok megjelenésével egyre többen vesszük
igénybe szolgáltatásaikat. Ezúttal a Beregszászban található
Chanel Szépségszalon vezetőjével, Dávid Edinával beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan indult a kozmetikusi karrierje?
– Zápszonyban születtem, ott
is nőttem fel. A középiskola befejezése után nem volt továbbtanulási ötletem, így dolgozni kezdtem különböző helyeken. Tizenhárom évvel ezelőtt azonban így
éreztem, hogy el szeretném sajátítani a kozmetikusi szakmát. Miután megtanultam az alapokat, a
Harmónia szalonban kezdtem el
dolgozni – a jelenlegi szalonom
régebben a Harmóniának adott
helyet. Időközben az a szalon
bezárt, így más helyre kerültem,
közben külföldön is vállaltam
munkát. Be kell vallanom, nem
volt egyszerű így dolgozni, mivel nehéz volt kialakítani egy állandó vendégkört. Ezért döntöttem amellett, hogy itthon folytatom tovább.

– Majd a tetováló szakmát is
elsajátította.
– A Mandarin szépségszalonban dolgoztam, ahol Bakos Zsuzsanna sminktetováló is a kollégám
volt. Nekem is kitetoválta a szemöldököm, ami nagyon tetszett, így
megkértem, hogy tanítson meg engem a szakma fortélyaira. Időközben sikerült több tanfolyamon is
részt vennem, ahol mélyíteni tudtam a tudásomat. Ma a vendégeim sminktetoválást – szemöldök-,
szemhéj-, ajaktetoválás – és orvosi
tetoválást – hegek, striák eltávolítása, vitiligo foltok elfedése – igényelhetnek. Minden vendégemnek
el szoktam mondani, hogy nem
elegendő az én munkám a megfelelő végeredményhez, a vendég is
kell hozzá: a kezelések után minimum két hétig nem szabad, hogy
víz érje a felületet, nem szabad napozni, szoláriumba vagy szaunába
menni, csak így lehet hegmentes a
tetoválás.
– Időközben megnyitotta a saját szépségszalonját.
– Egy saját szalon létrehozásának ötlete már jó tíz éve megfo-

nár János pedig arról szólt, hogy
mit üzen a Szent István-i életmű
a XXI. század magyarjainak. A
hit és a nemzet megtartásán kívül
az életmű rámutat az életszentség
fontosságára, a család jelentőségére. Egy nemzetnek akkor biztosított a jövője, ha az édesanya
és az édesapa hitben és szeretetben neveli fel gyermekeit, mindent megtesz egészséges szellemi és testi fejlődésük érdekében.
Mint látjuk, szerte Európában ez
ma veszélybe került.
A keresztény értékek megtartásának fontosságáról és a nemzet egységének megőrzéséről
szólt köszöntőjében Békésyné
Lukács Angéla, Magyarország
beregszászi konzulja. És beszélt arról a közös küzdelemről,
amellyel sikerült a járványt vis�szaszorítani, s arról a reményről,
hogy közös erőfeszítéssel hamarosan teljesen magunk mögött
hagyhatjuk ezeket a nehéz hónapokat.
A magyarság egységét, ös�szetartozását és egymásra utaltságát szimbolizálja a nemzeti
színű szalaggal átkötött ünnepi
kenyér, melynek megszentelésére és megáldására ugyancsak az
ünnepség keretében került sor. A
hagyományoknak megfelelően a
megszegett kenyérből mindenki
hazavihetett egy darabot, hogy
abból jusson az ünnepi asztalra.
Az ünnepi műsor során Szász Bence előadásában
Juhászné Bérces Anikó Augusztus 20. c. versét hallhattuk. Juhász Fanni Ima a hazáért című
dalt énekelte el, Birta István és
Birta Adetta Sillye Jenő Szent
István c. dalát adta elő. Majd
Percsi Mária, a Miskolci Egyetem zenesztagozatos hallgatójának hegedűjátékában gyönyörködhettünk. A megemlékezésen
a Szent Kereszt Felmagasztalása Kórus szolgált.

Kovács Elemér

galmazódott bennem. Persze, ehhez anyagi tőke is szükséges, ezért
is vállaltam munkát külföldön. Párommal sokat gondolkodtunk azon, hogyan is lehetne ezt az álmot megvalósítani, ő mindenben
támogatott engem. Mint
említettem, a Harmónia
szalont bezárták, és eladóvá vált a helyiség, mi
pedig megvettük, kialakítottuk benne a Chanel
szalont. Ki kell emelnem,
hogy bármilyen munkáról
legyen is szó, csak úgy lehet jól és profin csinálni, ha szereted, ha szívvel-lélekkel végzed, ha
hiszel benne – eléred az
álmaidat.
– Hogy jött a névválasztás?
– Sokat gondolkodtam a megnevezésen, szerettem volna egy igazán
frappáns és könnyen megjegyezhető nevet adni a
szalonnak. Emlékszem, a
tévében épp vetítettek egy
filmet Coco Chanelről,
ekkor döntöttem el, hogy
róla nevezem el a helyet.
Mint tudjuk, Coco Chanel
egy igazi divatikon, emellett az önbizalom megerősítésére, önmaguk elfogadására ösztönözte mindig
is a nőket. Ezt szeretném
én is hirdetni.
– Milyen szolgáltatásokkal várják a vendégeket?
- Egy igazán fiatalos lendületű,
gyermekbarát hely vagyunk. Többek között férfi-, női-, gyerekfodrász, kozmetikus, szempilla stylist,

Elvész a tudomány
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Ha még nem is a huszonnegyedik, de már az utolsó órákban
vagyunk. Már ami az otthoni,
családi célra szánt gazdálkodást illeti. Holott, ha csak átnézünk a szomszédainkba, például Szlovéniába, a legtöbb helyen nincs egy talpalatnyi hely,
melyet ne művelnének az ott
lakók. Itthon viszont elég volt
egy negyedszázad, s az oly sikeres és híres háztájizásnak nyoma sem maradt. A baj az, hogy
az ehhez szükséges tudás nagy
része is kezd veszendőbe menni: az idősek és a középkorúak
birtokolják még, de a városokban vagy – rosszabb esetben –
külföldre költöző fiatalságnak
nem is nagyon volt módja eltanulni ezt a tudományt.
Nem, mert a legtöbb szülő
sem gyakorolta, gyakorolja már.
Nincs baromfi az udvarokon,
sertésből jó, ha falvanként van
egy tucat, lovat, tehenet sem látnak a mai falusi fiatalok. Drága
a takarmány, a falun lakók nagy
részének nincs már földje, így takarmánybázisa sem, ami a háztáji állattartás alapja lenne. Az viszont már érthetetlen, miért nem
művelik a falvakban a kertek
nagy részét, miért nem termesztenek zöldséget, gyümölcsöt, miért nincs virág?! Ehhez ugyanis
tényleg nem kell sok pénz: egy
zacskó, 15-30 hrivnyába kerülő
vetőmagból odafigyelés és munka mellett akár többezer hrivnyás
érték állítható elő. A nagymamák
még tudják, de felvértezik-e vele
az unokáikat? Tudják-e, hogy
ha valaki paprikát, sóskát, uborkát, netán káposztát akar otthon
termeszteni, akkor mit is kell
e magvakkal, palántákkal csinálni? És mit kell tenni a gyümölcsöket, szőlőt támadó gom-

bákkal, milyen tünetei vannak?
Hogyan, mivel lehet megelőzni a bajt?
Sajnálkozni nem elég, tenni kéne valamit! Nem azon kellene versengeni falvainkban, kinek zöldebb és tömörebb a kertjében a pázsit, hanem azon, hogy
kinek termett több és egészségesebb paprikája! Arra legyen büszke valaki, ha tud kaszálni, s ne
arra, hogy a füvet milyen fűnyíróval vágja! Az ilyen fűből ugyanis csak jó esetben lesz komposzt.
S hogy hány nyulat, kecskét, baromfit lehetne felnevelni a pocsékba ment zöldfélékkel, az is
kevés embernek jut eszébe.
Az idegen azt gondolhatja hazánkról: ez egy gazdag ország lehet, hiszen lakói hagynak veszendőbe menni rengeteg megtermett takarmányfélét, műveletlenül marad százezerszám a kert. Pedig
családonként megtermelhető az
évi zöldség-, gyümölcsszükséglet – szinte csak úgy, mellékesen, napi pár órányi munkával.
Méghozzá fizikai munkával,
ami bőven ránk férne, ismerve egészségügyi állapotunkat,
a mozgáshiány okozta bajokat.
Miközben a ház körüli munkával töltött idő évről évre csökken, úgy egyre több órát töltünk
tévézéssel, számítógépezéssel.
Pedig a kertészkedés, állatnevelés is jó szórakozás, az egyik leghasznosabb hobbi. Olyan, amely
nemzetgazdasági szinten mérhető produktumot biztosított annak
idején. Ma sajnos nem. A családi
szükségleten túli „fölösleget” a
helyi piacon adhatjuk el, ha éppen van a településünkön.

manikűr-pedikűrös várja a hozzánk
betérőket. Emellett jómagam is
dolgozom a szalonban, bátran ke-

kat is keresünk, fodrász és manikűr-pedikűr szakemberek jelentkezését várjuk.
– Egy merész elhatározásként a karantén idején nyitották a szépségszalont.
– A hivatalos
megnyitónk ez év
március 8-án, nőnapon volt. Éppen
a lezárások idején.
Sokan fel is tették a
kérdést, hogy nem
félünk-e ettől. Mi
azonban a párommal
úgy gondoltuk, hogy
meg kell nyitnunk,
és bármi lesz is, átvészeljük. Mindketten nagyon határozott egyéniségek vagyunk, egyedül nem
is mehetne ez a vállalkozás, csak együttes erővel.
– További tervek…
– Mindenképpen
szeretném folytatni
a munkát. Fejleszteni, bővíteni kívánjuk a helyiséget, a
szolgáltatásainkat.
Emellett nagy vágyam, hogy létrehozzak egy tetováló
szalont Beregszászban, ahol sminktetoválást, orvosi tetoválást, de
akár dekoratív testtetoválást is
kérhetnének.
– Mi pedig további sikereket kívánunk!

reshetnek, akik tetováltatni szeretnének. Megtalálható nálunk a Pink
Lady Academy vezetője, Zubenkó
Alexandra is, aki tanfolyamokat is
tart, tehát a tanulni vágyók is jelentkezhetnek. Valamint új kollégá-

Bodnár István
kertészmérnök,
Nagybakta

Kurmay Anita
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Heti műsor

Köszöntjük Rózsa, Róza nevű olvasóinkat!

Hétfő

Augusztus 30.

19:35 A hegyi doktor

Köszöntjük Erika, Bella nevű olvasóinkat!

Kedd

Német családi filmsor.

20:30 A Durrell család
04:55 Teleshop
további kalandjai
05:20 Fókusz
21:30 A bizalom ára
06:00 Reggeli
Angol bűnügyi tévé09:05 Teleshop
filmsor.
11:50 Született detektívek 22:20 Kenó
Amerikai krimisor.
22:30 Kemény leckék
12:45 A mi kis falunk
Lengyel bűnügyi téMagy. vígjátéksor.

13:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.

15:25 Meryem

Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

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

21:20 Survivor - Cele-
bek a civilek ellen!
22:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:25 CSI: A
helyszínelők
Am.-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

Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Legeza Örs
12:55 A világ egy
terített asztal
13:20 A világ ősi városai
14:15 Drága doktor úr

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 A dadus

20:30 Önök kérték
válogatás
21:30 A vörös ajtó
Olasz krimisor.

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

Olasz vígjátéksor.

Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
00:35 Drága doktor úr
01:25 Új idők, új dalai 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek 21:20 Survivor - Celebek a civilek ellen!
05:20 Német nyelvű
22:40 Szerelem van
hírek
a levegőben
05:25 Orosz nyelvű hírek
Török filmsor.
05:30 Kínai nyelvű hírek
23:45
RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
Késő esti kiadás
05:55 Öt kontinens
00:25 CSI: A
06:20 Summa
helyszínelők
06:45 Család'21
Amerikai–kanadai
07:10 Hajnali
krimisor.
gondolatok
01:40 Bosszú
07:20 Magyar válogatott
Török filmsor.
08:15 Ő és én: Szabó
József ofm.
08:20 Táncház: Besh
o droM együttes, 05:10 Családi titkok
Szászcsávási ze- 06:30 Mokka,
nekar, Arasinda
benne Tények
zenekar
08:45 Mokkacino
08:50 Élő népzene
09:40 Teleshop
09:20 Jó ebédhez
10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
11:15 Tények Plusz
10:15 Kárpát-meden- 12:00 Tények délben
cei református
12:30 Walker, a
tanévnyitó istentexasi kopó
tisztelet
Amerikai akció sor.
11:15 Ő és én: Szabó
13:35 Walker, a
József ofm.
texasi kopó
Amerikai akció sor.
11:25 Ismeri a Szandi
14:35 Derült égből apa
Mandit?
Magyar filmszatíra

Magyar filmszatíra

05:00 UEFA Bajnokok
Ligája összefoglaló
05:30 Forma-3 – Futam
06:30 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 OTP Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Jövünk!
11:00 OTP Bank Liga
13:00 Sporthíradó
Olasz vígjátéksor.
13:30 Gyémánt Liga
15:10 Zoo
14:30 OTP Bank Liga
Szlovák családi
16:30 Öttusa
filmsor.
17:00 Sporthíradó
16:05 A hegyi doktor 18:40 XVI. Nyári ParaNémet családi filmsor.
limpia 2020 –
Tokió
17:00 Gasztroangyal
19:10 Boxutca
18:00 Híradó
19:45 Góóól!2
18:25 Nemzeti
20:45 Sporthíradó
Sporthíradó
21:20 OTP Bank Liga
18:45 Isztambuli
23:20 UEFA Bajnokok
menyasszony
Ligája
Török tévéfilmsor.

tévéfilmsor.

00:35 Drága doktor úr
Olasz vígjátéksor.

Tévéjáték
Mexikói telenovella 12:50 V4 híradó
sor.
13:00 Híradó

15:40 A nagykövet lánya 13:15 Srpski ekran
Török romanti13:40 Unser Bildschirm
kus sor.
14:15 Nyár 21
16:45 A bosszú
16:15 Itthon vagy!
csapdájában
16:35 Térkép
Török telenovella
17:00 Ő és én: Vrabély
sor.
Panni
18:00 Tények
17:10 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Gyöngyöstarján
19:55 Mintaapák
17:40 Ízőrzők: Súr
Magyar
18:10 ...és még
20:40 Totem
egymillió lépés
22:15 Totem - A tűz körül
22:55 Bezár a bazár! 19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
00:30 Dr. Csont
Am. dráma sor.
19:25 Jó ebédhez
01:35 Dr. Csont
szól a nóta
Am. dráma sor.
20:00 Kállai István 80
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Pastorale
05:55 Hajnali
22:30 MMA portrék
gondolatok
23:25 Hazajáró
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:35 Hetedhét kaland
Sporthíradó
00:45 M2 matricák 06:40 Kenó
Hevül a vegyület
06:45 Srpski ekran
00:50 M2 matricák 07:15 Unser Bildschirm
Hevül a vegyület
07:50 Itthon vagy!
00:55 Himnusz
08:15 Fogd a kezem! 01:00 Híradó
Török tévéfilmsor.
01:20 Angol nyelvű
09:05 Isztambuli
hírek
menyasszony
01:30 Kabarémúzeum
Török tévéfilmsor.
01:55 Erkölcstelen
10:00 Nyár 21
történet
12:00 Déli harangszó
Tévéjáték
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Vrabély 06:30 Sporthíradó
Panni
07:00 Sporthíradó
12:55 A világ egy
07:30 Múlt és Jelen
terített asztal
10:00 Sporthíradó
13:20 A világ ősi városai
14:10 Drága doktor úr 10:30 Röpte
11:00 OTP Bank Liga
Olasz vígjátéksor.
13:00 Sporthíradó
15:10 Zoo
13:30 OTP Bank Liga
Szlovák családi
15:30 Öttusa
filmsor.
16:10 A hegyi doktor 16:00 Gyémánt Liga
Német családi film- 17:00 Sporthíradó
17:15 Forma-3 – Futam
sor.
17:00 Gasztroangyal 18:25 Boxutca
18:55 Góóól!2
18:00 Híradó
20:00 XVI. Nyári
18:25 Nemzeti
Paralimpia 2020
Sporthíradó
18:45 Isztambuli
– Tokió
menyasszony
20:30 Fradi Tv
Török tévéfilmsor.
00:20 Fradi Tv

Köszöntjük Rebeka, Dorina nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Német családi filmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 A dadus

Török filmsor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

01:30 Új idők, új dalai 18:00 RTL Híradó –
01:55 Divat & dizájn
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:10 Hajnali
gondolatok
07:20 Magyar
válogatott
08:15 Ő és én: Legeza
Örs
08:25 Táncház: Duna
Karnevál
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez
szól a nóta
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:30 Református
magazin
10:55 Isten kezében
11:20 Ő és én: Legeza Örs
11:30 Erkölcstelen
történet

Szeptember 1.

19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

Török filmsor.

15:40 A nagykövet lánya 13:15 Közelebb Török romantiRoma magazin
kus sor.
13:40 Domovina
16:45 A bosszú
14:15 Nyár 21
csapdájában
Török telenovella sor. 16:20 Útravaló
16:30 Öt kontinens
18:00 Tények
16:55 Ő és én: Legeza Örs
18:45 Tények Plusz
17:05 Ízőrzők: Nézsa
19:55 Mintaapák
17:35 Ízőrzők: Kisszékely
Magyar
18:10 ...és még
20:40 Totem
egymillió lépés
22:15 Totem - A
19:00 Jó ebédhez
tűz körül
szól a nóta
22:55 Bezár a bazár!
20:00 Az örökzöld
00:30 Dr. Csont
örökzöldek
Am. dráma sor.
21:00 Híradó
01:35 Dr. Csont
21:25 V4 híradó
Am. dráma sor.
21:30 Dokuzóna
22:30 MMA portrék
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
05:55 Hajnali
00:35 Hetedhét kaland
gondolatok
00:45 M2 matricák 06:00 Híradó
Hevül a vegyület
06:30 Nemzeti
00:55 Himnusz
Sporthíradó
01:00 Híradó
06:40 Kenó
01:20 Angol nyelvű hírek
06:45 Közelebb Roma magazin 01:30 Az örökzöld
örökzöldek
07:20 Domovina
02:25 Ismeri a Szandi
07:50 Itthon vagy!
Mandit?
08:15 Fogd a kezem!
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor

Szerda

22:25 Kenó
22:35 Ő és én: Vrabély
Am. vígjátéksor.
Am. vígjátéksor.
Panni
12:40 Keresztanyu
12:40 Keresztanyu
22:40 A legendák hivatala
Magyar filmsor.
Magyar filmsor.
véfilmsor.
Bűnügyi tévéfilmsor. 14:00 Survivor - Cele23:25 Ő és én: Legeza Örs 14:00 Survivor - Cele- 23:40 Hölgyek
bek a civilek ellen!
bek a civilek ellen!
23:40 Hölgyek
paradicsoma
15:25 Meryem
15:25 Meryem
paradicsoma
Olasz romantikus

Mexikói telenovella 12:50 V4 híradó
sor.
13:00 Híradó

09:05 Isztambuli
menyasszony

Augusztus 31.

Köszöntjük Egyed, Egon nevű olvasóinkat!

Magyar filmsor.

21:20 Survivor - Celebek a civilek ellen!
22:40 Szerelem van
a levegőben
Török filmsor.

23:45 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:25 CSI: A
helyszínelők
Amerikai–kanadai
krimisor.

01:40 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

20:30 Skandináv Lottó 04:55 Teleshop
20:40 Az élet dicsérete 05:20 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
21:40 Ő és én:
09:05 Teleshop
Kovács Dénes
A dadus
21:55 Négyen a bank ellen 12:05 Am.
vígjátéksor.
Német filmvígjáték
12:40 Keresztanyu
23:25 Kenó
Magyar filmsor.
23:35 Hölgyek
14:00 Survivor - Celeparadicsoma
bek a civilek ellen!
Olasz romantikus
15:25 Meryem
tévéfilmsor.
Török filmsor.
00:30 Drága doktor úr
16:40 Szerelem van
Olasz vígjátéksor.
a levegőben
01:25 Új idők, új dalai
Török filmsor.
01:50 Divat & dizájn
18:00
RTL Híradó –
02:20 Noé barátai
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu
Magyar filmsor.
05:00 Híradó
21:20 Survivor - Cele-
05:15 Angol nyelvű hírek
bek a civilek ellen!
05:20 Német nyelvű
22:40 Szerelem van
hírek
a levegőben
05:25 Orosz nyelvű hírek
Török filmsor.
05:30 Kínai nyelvű hírek 23:45 RTL Híradó 05:35 Itthon vagy!
Késő esti kiadás
05:55 Család'21
00:25 CSI: A
06:15 Élő egyház
helyszínelők
06:45 Kárpát-medence
Amerikai–kanadai
07:05 Hajnali
krimisor.
gondolatok
01:35 Bosszú
Török filmsor.
07:15 Magyar válogatott
08:10 Ő és én:
Vrabély Panni
08:25 Táncház: Karsai
05:10 Családi titkok
Zsigmond
06:30 Mokka,
09:00 Élő népzene
benne Tények
09:30 Jó ebédhez
08:45 Mokkacino
szól a nóta
09:40 Teleshop
10:00 Jó ebédhez
10:45 Csapdába csalva
szól a nóta
10:30 Rome Reports - 11:15 Tények Plusz
Vatikáni híradó 12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
10:55 Neked szól!
texasi kopó
11:00 Kereszt-Tények
Amerikai akció sor.
11:10 Jó emberek
13:35 Walker, a
11:25 Találkozás
texasi kopó
11:45 Egy pár papucs

Szeptember 2.
19:35 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:30 Egynyári kaland
Tévéfilmsor.

21:30 Egynyári kaland
Tévéfilmsor.

22:20 Kenó
22:30 Munkaügyek IrReality Show

Magy. vígjáték-sor.

23:00 Ő és én: Rigó Ágnes
23:10 A vizsga
Tévéfilm

00:45 Hölgyek
paradicsoma

Olasz romantikus
tévéfilmsor.

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
06:20 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali
gondolatok
07:15 Magyar válogatott
08:10 Őbenne
08:15 Ő és én:
Kovács Dénes
08:20 Útravaló
08:35 Táncház
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez
szól a nóta
10:00 Jó ebédhez
szól a nóta
10:30 Új nemzedék
11:00 Az utódok
reménysége
11:25 Őbenne
11:30 Ő és én:
Kovács Dénes
11:35 Scapin furfangjai
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
14:35 Derült égből apa 12:50 V4 híradó
14:35 Derült égből apa 13:00 Híradó
Mexikói telenovella 13:00 Híradó
Mexikói telenovella 13:15 Slovenski Utrinki
sor.
sor.
13:45 Alpok-Duna-Adria
13:15 Hrvatska
15:40 A nagykövet lánya
15:40 A nagykövet lánya 14:15 Felmegyek a
Kronika
Török romantiTörök romantiminiszterhez
13:50 Ecranul nostru
kus sor.
kus sor.
Magy. filmvígjáték
14:20
Havasi
napsütés
16:45 A bosszú
16:45
A
bosszú
16:00 Itthon vagy!
Magyar játékfilm
csapdájában
csapdájában
16:25 Szerelmes földrajz
16:00 Itthon vagy!
Török telenovella
Török telenovella
16:55 Ő és én: Rigó Ágnes
16:25 Hazajáró
sor.
sor.
17:00 Ízőrzők: Mözs
16:50 Ő és én:
18:00 Tények
18:00 Tények
17:35 Ízőrzők:
Kovács Dénes
18:45 Tények Plusz
18:45 Tények Plusz
Ceglédbercel
17:05 Ízőrzők: Csókakő 19:55 Mintaapák
19:55 Mintaapák
18:10 ...és még
17:35 Ízőrzők: Gomba
Magyar
Magyar
egymillió lépés
18:10 ...és még
20:40 Totem
20:40 Totem
egymillió lépés
22:15 Totem - A tűz körül
22:15 Totem - A tűz körül 19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
22:55 Bezár a bazár! 19:00 Jó ebédhez
22:55 Bezár a bazár!
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
00:30 Dr. Csont
00:30 Dr. Csont
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
Am. dráma sor.
Am. dráma sor.
20:00 Szenes Iván írta
szól a nóta
01:35 Dr. Csont
01:35 Dr. Csont
Magy. zenés filmsor.
Am. dráma sor.
Am. dráma sor.
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
válogatás
21:25 V4 híradó
21:00 Híradó
21:30 Őbenne
21:25 V4 híradó
21:40 A hit kiárusítá05:55 Hajnali
05:55 Hajnali
21:30 Őbenne
sa - Az amerikai
gondolatok
gondolatok
21:35 Határtalan történet
templombezárá06:00 Híradó
06:00 Híradó
22:40 MMA portrék
si válság
06:30 Nemzeti
06:30 Nemzeti
23:35 Hazajáró
22:35 MMA portrék
Sporthíradó
Sporthíradó
00:05 Hagyaték
23:30 Hazajáró
06:40 Kenó
00:35 Hetedhét kaland 06:40 Kenó
06:50 Hrvatska
06:50 Slovenski Utrinki 00:00 Hagyaték
00:45 M2 matricák Kronika
Hevül a vegyület 07:15 Alpok-Duna-Adria 00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák 07:20 Ecranul nostru 00:55 Himnusz
07:45 Itthon vagy!
Hevül a vegyület
07:55 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!
01:00 Híradó
00:55 Himnusz
Török tévéfilmsor.
08:20 Fogd a kezem! 01:20 Angol nyelvű hírek
01:00 Híradó
Török tévéfilmsor. 01:30 Önök kérték
09:00 Isztambuli
01:20 Angol nyelvű hírek
09:15 Isztambuli
menyasszony
válogatás
Török tévéfilmsor.
menyasszony
Török tévéfilmsor.
09:55 A feltaláló
10:10 Különös házasság
12:00 Déli harangszó
12:00 Déli harangszó 06:30 Sporthíradó
12:01 Híradó
05:55 Öttusa
12:01 Híradó
06:30 Sporthíradó
07:30 Forma-3 – Futam 12:35 Nemzeti
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
07:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
Sporthíradó
12:45 Ő és én: Rigó Ágnes 10:00 Sporthíradó
10:30 Gyémánt Liga
12:45 Ő és én:
12:55 A világ egy
10:30 Aranyoroszlánok
11:25 Boxutca
Kovács Dénes
terített asztal
13:00 Sporthíradó
12:00 Góóól!2
12:55 A világ egy
13:20 Robin Hood, a
15:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
terített asztal
törvényenkívüli 15:55 FIFA VB 2022
13:30 Golf
13:25 A világ ősi városai 14:00 Pecatúra
szupersztár
magazin
14:20 Drága doktor úr 14:30 Fradi Tv
14:10 Drága doktor úr 16:30 XVI. Nyári
Olasz vígjátéksor.
Olasz vígjátéksor.
Paralimpia 2020
17:00 Sporthíradó
15:10 Őbenne
– Tokió
17:15 OTP Bank Liga 15:00 Őbenne
15:11 Alpesi őrjárat
17:00 Sporthíradó
19:15 Aranyoroszlánok 15:10 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.
Olasz tévéfilmsor.
17:15 Felvezető műsor:
19:45 XVI. Nyári
16:10 A hegyi doktor
Labdarúgás
Paralimpia 2020 16:10 A hegyi doktor
Német családi filmsor.
Német családi filmsor. 19:20 Értékelő műsor:
– Tokió
17:00 Gasztroangyal 20:15 Sporthíradó
17:00 Gasztroangyal
Labdarúgás
18:00 Híradó
22:50 OTP Bank Liga 18:00 Híradó
19:45 Felvezető műsor:
18:25 Nemzeti
00:50 Aranyoroszlánok 18:25 Nemzeti
Labdarúgás
Sporthíradó
Sporthíradó
01:25 CHI – A Belső Erő
20:45 FIFA 2022-es
01:50 Kétváll
18:45 Isztambuli
18:45 Isztambuli
Labdarúgó vi02:15 FIFA VB 2022
menyasszony
menyasszony
lágbajnokság eumagazin
Török tévéfilmsor.
Török tévéfilmsor.
rópai selejtező
Amerikai akció sor.

Tévéfilm

Amerikai akció sor.

2021.
augusztus 25.

Heti műsor
Köszöntjük Hilda, Gergely nevű olvasóinkat!

Péntek

Szeptember 3.
menyasszony

Köszöntjük Rozália nevű olvasóinkat!

Szombat

Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor

Német családi filmsor. 04:50 A pampák királya
20:30 Fausztina - Az irBrazil filmsor.
galmasság üzenete 06:00 Teleshop
Lengyel életrajzi film 06:30 Kölyökklub
21:55 Az új élet ígérete 08:55 Star Wars:
Olasz családi filmsor.
Ellenállás
Am. vígjátéksor.
23:40 Ő és én:
Amerikai animációs
12:40 Keresztanyu
Vejkey
Dalma
kalandfilmsor.
Magyar filmsor.
09:25 Teleshop
14:00 Survivor - Cele- 23:50 Kenó
10:25 A dadus
bek a civilek ellen! 23:51 Hölgyek
paradicsoma
Am. vígjátéksor.
15:25 Meryem
Olasz romantikus
10:55 Privát kopók
Török filmsor.
tévéfilmsor.
Kanadai filmsor.
16:40 Szerelem van
00:55
Drága doktor úr 12:10 Autogram
a levegőben
Olasz vígjátéksor.
12:55 Halálos fegyver
Török filmsor.
Am. akcióvígjá18:00 RTL Híradó –
ték-sor.
Esti kiadás
14:05 Halálos fegyver
18:55 Fókusz
05:00 Híradó
Am. akcióvígjá20:00 Keresztanyu
ték-sor.
05:15
Angol
nyelvű
hírek
Magyar filmsor.
15:20
Perzsia hercege 05:20
Német
nyelvű
21:20 Survivor - Cele-
Az idő homokja
hírek
bek a civilek ellen!
Am. akciófilm
05:25 Orosz nyelvű hírek
22:40 Szerelem van
18:00 RTL Híradó –
05:30
Kínai
nyelvű
hírek
a levegőben
Esti kiadás
05:35 Itthon vagy!
Török filmsor.
19:00
Fókusz Plusz
05:55
Multiverzum
23:45 RTL Híradó A mi kis falunk
Késő esti kiadás 06:25 Kárpát-medence 20:00 Magy.
vígjátéksor.
06:45 Kék bolygó
00:25 CSI: A
21:10 A mi kis falunk
07:05
Hajnali
helyszínelők
Magy. vígjátéksor.
gondolatok
Amerikai–kanadai
22:25
Taxi 5.
07:15
Magyar
válogatott
krimisor.
Francia akciófilm
08:10 Őbenne
01:35 Bosszú
00:25 Casanova
Török filmsor.
08:15 Ő és én: Rigó Ágnes
Am. kalandfilm
08:20 Táncház
02:50 Bosszú
08:55 Élő népzene
Török filmsorozat
09:25 Jó ebédhez
05:10 Családi titkok
szól a nóta
06:30 Mokka,
10:25 Katolikus krónika
benne Tények
10:50 Ortodox örömhír 05:00 TELESHOP
08:45 Mokkacino
11:15 Őbenne
06:00 Hupikék törpikék
09:40 Teleshop
11:20 Ő és én: Rigó Ágnes
Belga animáci10:45 Csapdába csalva 11:30 Csillagok
ós sor.
11:15 Tények Plusz
változása
06:30 Garfield és barátai
Tévéfilm
Am. animációs sor.
12:00 Tények délben
12:50 V4 híradó
06:55 Magyar népmesék
12:30 Walker, a
13:00 Híradó
07:00 Magyar népmesék
texasi kopó
Amerikai akció sor. 13:15 P'amende
07:10 Magyar népmesék
13:30 Walker, a
13:40 Öt kontinens
07:20 Magyar népmesék
texasi kopó
14:10 Kölyök
07:25 Magyar népmesék
Amerikai akció sor.
Magy. romanti07:35 Magyar népmesék
kus film
14:30 Viharos szívek
07:45 Magyar népmesék
Mexikói telenovella 15:45 Kárpát-medence 07:55 Magyar népmesék
sor.
16:10 Ő és én:
08:05 Mesék Mátyás
15:40 A nagykövet lánya
Vejkey Dalma
királyról
Török romanti16:25 Ízőrzők:
Magy. animácikus sor.
Tiszapüspöki
ós sor.
16:45 A bosszú
17:00 Ízőrzők:
08:15 Hupikék törpikék
csapdájában
Belga animáciBerettyóújfalu
Török telenovella sor.
ós sor.
17:40
...és
még
18:00 Tények
08:45 Hupikék törpikék
egymillió
lépés
18:45 Tények Plusz
Belga animáci18:25 Jó ebédhez
19:55 Mintaapák
ós sor.
szól
a
nóta
Magyar
09:15
Nagyító
19:00 Húsz óra
20:40 Totem
09:55 #KandászMamik
Magyar játékfilm
22:15 Totem - A tűz körül
- Szülőszoba és
21:00 Híradó
22:55 Bezár a bazár!
minden, ami
21:25
V4
híradó
00:30 Dr. Csont
család 2021
21:30
Őbenne
Am. dráma sor.
10:30 Az álomotthon
21:40
Aranyok
aranya
01:35 Dr. Csont
22:05 Aranyok aranya 11:10 Új ház épül
Am. dráma sor.
11:45 PURA VIDA 22:35 MMA portrék
tiszta élet
23:35 Hazajáró
12:25 Poggyász
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland 13:00 Konstruktíva
05:55 Hajnali
13:40 Az ötödik elem
00:45 M2 matricák gondolatok
Fr. fantasztikus film
Hevül
a
vegyület
06:00 Híradó
16:20
Columbo
00:55 Himnusz
06:30 Nemzeti
Am. krimi film
01:00
Híradó
Sporthíradó
18:00 Tények
01:20 Angol nyelvű hírek 18:55 Tények Plusz
06:40 Kenó
06:50 P'amende
19:45 Sztárban sztár
07:20 Öt kontinens
leszek!
07:55 Itthon vagy!
22:00 Szűzőrség
05:55
Pecatúra
08:20 Fogd a kezem!
Am. vígjáték film
06:30 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
00:20 Védhetetlen
07:30 Aranyoroszlánok
09:15 Isztambuli
Am.; dél-afrikai;
08:00 FIFA 2022-es
japán akció film
menyasszony
Labdarúgó világ- 02:50 Életfogytig
Török tévéfilmsor.
bajnokság euróAm. vígjáték film
10:10 Szakadék
Magyar játékfilm
pai selejtező
12:00 Déli harangszó 10:00 Sporthíradó
12:01 Híradó
10:50 FIFA VB 2022
12:35 Nemzeti
magazin
05:55 Hajnali
Sporthíradó
11:25 Forma-1 – 1.
gondolatok
12:45 Ő és én:
szabadedzés
06:00 Híradó
Vejkey Dalma
12:45 Sporthíradó
06:30 Nemzeti
12:55 A világ egy
13:15 Női labdarúgó
Sporthíradó
terített asztal
magazin
06:45 Kenó
13:20 Marcello Mast- 13:45 Forma-3 06:50 Magyar Krónika
Időmérő edzés
roianni, az olasz
07:25 Szerelmes földrajz
14:25 Bringasport
ideál
07:55 Térkép
14:15 Drága doktor úr 14:55 Forma-1 – 2.
08:25 Noé barátai
Olasz vígjátéksor.
szabadedzés
08:55 Divat & dizájn
15:05 Őbenne
16:15 Boxutca
09:25 A világ
15:15 Alpesi őrjárat
16:45 Sporthíradó
madártávlatból
Olasz tévéfilmsor.
17:00 XVI. Nyári
10:00 Kincsem
16:10 A hegyi doktor
Paralimpia 2020
Magyar tévéjáték
Német családi film– Tokió
12:00 Déli harangszó
19:30 FIFA 2022-es
sor.
12:01 Híradó
Labdarúgó vi17:00 Gasztroangyal
12:35 Nemzeti
lágbajnokság euSporthíradó
18:00 Híradó
rópai selejtező
12:45 Ő és én: Pisont István
18:25 Nemzeti
13:00 Ízőrzők:
21:30 Sporthíradó
Sporthíradó
22:00 Boxutca
Nagybajom
18:45 Isztambuli

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 A dadus

Szeptember 4.

13:30 Szeretünk, doki!
Tévéfilmsorozat

14:30 Szeretünk, doki!
Tévéfilmsorozat

15:20 Őbenne
15:35 Sok hűség semmiért
Magyar filmvígjáték

17:00 Főmenü:
Habsburg
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Csodabogár
Angol romantikus
dráma

21:45 Ferenc pápa –
Buenos Airestől
a Vatikánig
23:25 Ő és én:
Pisont István
23:35 Kenó
23:40 Hölgyek
paradicsoma
Olasz romantikus
tévéfilmsor.

10:50 Unitárius
ifjúsági műsor
10:55 Evangélikus
Szeptember 5. 11:25 magazin
Ő és én:
07:35 Mesék Mátyás
Fejér László
királyról
11:30 Ortodox örömhír
Magyar animációs 12:00 Déli harangszó
sorozat
04:55 A pampák királya
12:01 Híradó
07:45 Hupikék törpikék 12:35 Nemzeti
Brazil filmsorozat
Belga
animációs
06:00 Teleshop
Sporthíradó
sorozat
06:35 Kölyökklub
12:55
Jó ebédhez
08:15 KutyaSuli
08:55 Star Wars:
szól a nóta
08:50
ÉletTerek
Ellenállás
13:30 Bardot, az okkal
Amerikai animációs 09:30 Több mint TestŐr
lázadó
10:05
SuperCar
kalandfilmsorozat
14:25
Édes
anyanyelvünk
10:45 Életmódi
09:25 Teleshop
14:30 Őbenne
11:20 VándorViadal
10:25 A Muzsika
12:00 Brandépítők 2021 14:40 Ez történik a
TV bemutatja!
szentmisén
12:35 Bilko főtörzs
11:05 A dadus
14:50
NEK - NyitómiAmerikai
vígjáAm. vígjátéksorozat
se közvetítése –
ték film
11:45 A dadus
Hősök tere
Am. vígjátéksorozat 14:40 Transformers
Am.-kanadai-kínai 18:15 Győzelemről
12:30 Itthon nyaralunk
fantasztikus film
énekeljen!
- Visegrádi ősz
18:00 Tények
19:15 Hatoslottó
13:15 Barátom,
18:55 Tények Plusz
sorsolás
Róbert Gida
19:30 Sztárban sztár 19:30 Híradó
Angol-amerikai
leszek!
20:10 Öt emelet
családi kalandfilm
21:55 Gemini Man
boldogság
15:45 102 kiskutya

Köszöntjük Viktor, Lőrinc nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Am. családi vígjáték

00:45 Drága doktor úr 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Olasz vígjátéksor.
19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk
mögött?
22:00 Ocean's 8 - Az év05:00 Híradó
század átverése
05:15 Angol nyelvű hírek
Am. akcióvígjáték
05:20 Német nyelvű
00:30 Portré
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek 01:15 Con Air - A
fegyencjárat
05:30 Kínai nyelvű hírek
Am. akciófilm
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
05:00 TELESHOP
06:55 Hajnali
06:00 Hupikék törpikék
gondolatok
Belga animációs
07:00 Opera Cafe
sorozat
07:30 Püspökkenyér
06:30 Magyar népmesék
07:55 Őbenne
06:30 Magyar népmesék
08:00 Ő és én:
06:30 Magyar népmesék
Vejkey Dalma
06:30 Magyar népmesék
08:05 Evangélium
06:35 Magyar népmesék
08:30 Hogy volt?! 06:45 Magyar népmesék
válogatás
09:25 Ég, föld, férfi, nő 06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
10:15 Rejtélyes XX.
07:10 Magyar népmesék
század - Kun
Miklós műsora 07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
10:40 Ő és én:
Vejkey Dalma
10:45 Őbenne
10:50 Öt kontinens
11:20 A gyertyák
csonkig égnek

Am. akció film

00:25 Rendes fickók
Am. akció film

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Fausztina - Az irgalmasság üzenete
Lengyel életrajzi film

08:10 Isten kezében
08:35 Kereszt-Tények
08:45 Katolikus krónika
09:10 Neked szól!
09:15 Rome Reports Vatikáni híradó
09:40 Találkozás
09:55 Jóemberek
Angol-amerikaisvéd-dán akció

10:05 Református
riportok
10:30 Református
ifjúsági műsor
10:40 Baptista
ifjúsági műsor
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08:35 Noé barátai
09:00 Novum
09:30 Önök kérték
válogatás
10:25 Ízőrzők:
Nagybajom
10:55 Ő és én:
Pisont István
11:00 Őbenne
11:05 Térkép
11:30 Hazajáró
12:00 Isten a rácsok
mögött
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
13:50 Ő és én:
Fejér László
16:35 Jövünk!
19:05 Kékek
19:35 Építők
20:05 OTP Bank Liga
22:00 Őbenne
22:05 Angyaldekameron
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?! válogatás

Angol filmdráma

21:35 Ő és én:
Fejér László
21:50 Hályog

05:00 Szabadidő
05:30 Forma-3 – Futam
08:30 Múlt és Jelen
Lengyel történelmi 09:05 Forma-3 – Futam
dráma
10:05 Jövünk!
23:50 Kenó
10:40 Forma-3 – Futam
23:51 Hölgyek
12:00 Kékek
paradicsoma
12:30 Építők
Olasz romantikus
13:00 Forma-1 –
tévéfilmsorozat
Időmérő edzés
14:30 M4 Stúdió:
Forma-1
15:00 Forma-1 –
05:00 Híradó
Nagydíj futam
05:15 Angol nyelvű hírek 17:00 M4 Stúdió:
05:20 Német nyelvű
Forma-1
hírek
17:15 Felvezető műsor:
05:25 Orosz nyelvű hírek
Labdarúgás
05:30 Kínai nyelvű hírek 18:00 FIFA 2022-es
05:35 Itthon vagy!
Labdarúgó Világ05:55 Térkép
bajnokság selejtező
06:20 Élő egyház
19:50 Értékelő műsor:
06:40 Esély
Labdarúgás
07:00 Hajnali
20:30 Forma-1 –
gondolatok
Nagydíj futam
07:10 Világ
22:35 Forma-3 – Futam
07:30 Multiverzum
07:55 Ő és én:
A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatáPisont István
sának jogát minden
08:00 Őbenne
tévéadó fenntartja!
08:05 Mesterember

Hirdessen nálunk, megéri!

Magyar játékfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Női labdarúgó
magazin
14:30 OTP Bank Liga
16:45 Kékek
17:15 Építők
20:05 OTP Bank Liga
22:00 Őbenne
22:10 Gengszterfilm
Játékfilm

23:50 Ő és én:
Pisont István
00:00 Dokuzóna
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Ég, föld, férfi, nő

05:30 Forma-3 Időmérő edzés
06:05 Boxutca
08:30 FIFA 2022-es
Labdarúgó világbajnokság
európai selejtező
10:30 Forma-3 – Futam
11:30 Bringasport
11:55 Forma-1 – 3.
szabadedzés
13:10 Szabadidő
13:45 Gyémánt Liga
14:45 M4 Stúdió:
Forma-1
15:00 Forma-1 –
Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió:
Forma-1
16:30 Forma-3 – Futam
17:30 Bringasport
17:50 Forma-3 – Futam
18:45 Építők
19:15 XVI. Nyári
Paralimpia 2020
– Tokió
19:45 Felvezető műsor:
Röplabda
21:45 Értékelő műsor:
Röplabda

Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

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

Az üvegházi molytetű
(liszteske)

Ez a déli, melegebb éghajlatról
származó apró kis rovar már
egy jó ideje megkeseríti a fóliás
zöldségtermesztéssel foglakozó
gazdák életét. Egyes években
a felszaporodásuk
szinte katasztrofális
méretet is ölthet. Így
van ez az idei évben
is, amikor már nem
csak a fóliasátrakban szaporodott fel
ez a kártevő, hanem
komoly gondot okoz
például a szabadföldi paradicsomállományban is.
A rovarok által ürített mézharmattól ragacsossá válik a levél
és a termés. Ezen a mézharmat
rétegen rendszerint megtelepszik a fekete korompenész is.
A termés csak nehézkes tisztítás után lesz fogyasztható, piacképes. Érdemes tehát részletesen is foglalkoznunk ezzel
a kis kártevővel.
Mit érdemes tudni róla?
Az imágók (lepkék) 1,5
mm hosszúak, színük lisztesen fehér. Innen kapta a találó nevét is. Egy-egy nőstény
több száz tojást rak a levelek
fonák oldalára. Ezek a hos�szúkás tojások aprók, nehezen észlelhetőek, s rövid nyélen keresztül rögzülnek a levéllemezhez. Egy év alatt akár
10-12 nemzedékük is kifejlődhet, ami megmagyarázza
a már szinte hihetetlen mértékű felszaporodásukat a szezon végére. Előfordul, hogy
az utolsó szedések idején porvédő állarccal kell védekezni, hogy az ember ne lélegezze be őket.
Azonban, bármilyen meglepő, a néha szinte felhőt alkotó lepkesereg a teljes populációnak csak egy nagyon kis hányada, alig 2-3%-a. A nagyobb részét, mintegy 95-98 %-át (!) az
állománynak a leveleken lévő,
áttetsző lárvák alkotják, valamint
a még nagyobb számban lévő tojások. Tehát, amikor a gazda fel-

figyelt a kis lepkék jelenlétére, már
el is késett a védekezéssel.

Hogyan védekezzünk?
Az internetes csevegő oldalakon (ahol a gazdák és a
szakemberek megosztják egymással a problémáikat és tapasztalataikat) örökzöld téma
a liszteskék elleni védekezés. Ha egy gazda
ajánl valamilyen „tuti”
módszert a védekezésre,
biztosan válaszol rá legalább 2-3 gazda, akik cáfolják annak sikerességét, mivel náluk nem
működött. A szakirodalom is nagyon óvatosan fogalmaz ebben a
kérdésben. Sehol sem írnak a kártevő kiirtásáról az állományból, csupán a felszaporodásuk mértékének
kordában tartásához adnak tanácsot.
De vegyük sorba, hogy mit is tehetünk a liszteskék ellen.
– Az előző, letermett állomány
felszámolásakor feltétlenül végezzük el a fóliasátor légtérkezelését.

Magyarországon a formalin 4%-os
oldatát használják. Ennek kipermetezése után a fóliasátrat 5-6 napra be
kell zárni. Nálunk erre a célra kénpor elégetését szokták használni
és javasolni, 1kg/100 m2 dózisban.
– A fóliasátor két végére, pontosabban a szellőztetők közelébe
helyezzünk ki sárga színű ragacsos
papírlapokat. Ezeket ma már szinte
valamennyi gazdaboltban beszerez-

A kukoricatáblák kártevői

Igaz-e, hogy a kukoricatáb- mert az előző években a kukoricalák veszélyben vannak? És bogár nagyon elterjedt Kárpátalján,
milyen kártevők is jelentek de gazdasági kárt nem okozott. Az a
meg? – hangzik mostanság a kártevő, ami most megjelent a kukokérdés a gazdáktól. A napok- ricatáblákon, a gyapotlepke, annak
ban sok visszajelzést kaptam a is a lárvái, amelyek inkább a kukokedves termelőktől, akik rend- ricacsövet támadják meg. Úgy lehet
szeresen nézik a magyar hír- észrevenni a kártételt, hogy a szemeadást, és ott látták
ket megrágja, és azon a hemár konkrétan, milyen barna foltok jelennek
lyen veszély fenyemeg. Különösen kedveli a
geti, milyen kártecsemegekukoricát. Ez évvők támadták meg a
ben ennek a kártevőnek a
kukoricát. Már sokrajzási ideje kicsit hamaszor meggyőződhetrabb ment végbe és emiatt
tünk arról, hogy a
talán erősebb lesz a kártékártevőknél nincsetel. Lényegében most már
Tel.: 2-41-74
nek határok. Sok kuvédekezni ellene nem tukoricatáblát átnéztem, mielőtt dunk, mert elkéstünk. A védekezési
megírtam ezt a cikket. Kije- időpontot úgy határozzák meg, hogy
lenthetem, hogy a veszély ná- feromoncsapdák segítségével pontolunk is fennáll, de úgy gondo- san meghatározzuk a tömeges rajzás
lom, hogy a kártevők megje- idejét és ez alapján pontosan meg tudlenése lényeges terméskiesést juk állapítani a védekezés időpontját,
nem fog okozni.
hogy mikor kell permetezni, ami egySok termelő arra gondolt, beesik a tömeges lárvakeléssel.
hogy az amerikai kukoricabogár
Ami nagyon fontos, ez a gyatámadta meg a növényeket. Idén potlepke (kártevő) sok problémát
ezzel a kártevővel már helyen- okozhat a paradicsom- és a papként találkoztam. Nem tudok ma- rikatermesztésben is. Itt is a lárgyarázatot adni erre, hogy miért, vák behatolnak a levélbe, hasonló-

hetjük. A kintről berepülő molytetvek nagy részét befoghatjuk
ily módon, miközben a rendszeres ellenőrzésével tudni fogljuk,
hogy mikor jelentek meg az első
egyedek, s kell megkezdeni ellenük a védekezést.
– A vegyszeres védekezéskor
igyekezzünk olyan permetszereket választani, amelyek nem csak
a repülő kis lepkéket ölik, hanem a
populáció túlnyomó részét kitevő
lárvákat is. Elvileg lárvaölő hatása
is van a Lannate 20L és Sanmite
20WP-nek, s kifejezetten lárvaölő
hatást ígérnek a nálunk is beszerezhető Applaud 25WP, valamint
Admira és Nomolt rovarölő szereknél. (Sajnos, a fenti vegyszerek egy része kivonás alá került,
beszerzésük egyre nehezebb. Érdemes a hatóanyaguk alapján rákeresni ezen szerek „utángyártott”
másolataikra.)
– Több gazda a Chess25WP
használatára esküszik, amely
nem közvetlenül mérgez, hanem hatására csak „elfelejtenek” táplálkozni a lárvák, s így
éhen halnak.
– A gombaölő szerek kiválasztásakor részesítsük előnyben a mankoceb tartalmú szereket, ugyanis ennek molytetű gyérítő mellékhatása is van.
– A permetezéseket nagyon nagy lémennyiséggel
kell elvégezni, 4-5 naponta
megismételve 5-6 héten át,
amíg az utolsó tojás is ki nem
kel, s el nem pusztul a belőle
kikelő lárva. S eközben gondolnunk kellene a szer-rotációra, valamint az élelmezési várakozási idők betartására is. Lássuk be, mindezt ös�szehangolni és betartani szinte lehetetlen feladat.
Ezért is terjedt el a világ
fejlettebb részén az üvegházi molytetvek ellen a biológia védekezés. Erre a
célra az Encarsia liszteskefürkészdarazsak, valamint a
Macrolophus ragadozó poloskák
betelepítését használják. Azonban a biológiai növényvédelemre való átállás teljes szemléletváltást, elméleti ismereteket és megfelelő termesztési színvonalat követel meg a termelőtől.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

an, mint az aknázó molyok lárvái. Aztán pedig magát a gyümölcsöt is megtámadják. Amint
meglátjuk az első tüneteket, speciális rovarölőszerekkel kell védekeznünk. A leghatékonyabb ellenük a DUPONT cég terméke, a
Coragen. Ennek a vegyszernek a
nagy előnye az, hogy nemcsak a
lárvákat pusztítja, miután kikelnek a tojásból, hanem a kártevő
tojásait is, ezzel megelőzzük a
kikelést és a hatékonysága 25-30
napig tart. Így nem kell gyakran ismételni a permetezéseket.
Aminek nagy gyakorlati jelentősége van, hogy nem kell gyakran permeteznünk, és be tudjuk
tartani az élelmezési várakozási időt (ÉVI), aminek gyakorlati
jelentősége van, mert a vegyszer
nem hat negatívan a környezetre és ránk, emberekre. Vagyis a
termékben, a gyümölcsben nem
halmozódik fel a vegyszer hatóanyaga, pontosabban csak a megengedett mennyiség.
Kérdéseikre szívesen válaszolok bármilyen mezőgazdasági kérdéssel kapcsolatban. Elérhetőségeim: 0503723469 vagy
0975166318-as telefonszámok.

Novák András,
a Terra Dei
szaktanácsadója

Nyár végén nem szabad
abbahagyni az öntözést

Néhány megszívlelendő locsolási szabályra szeretném felhívni
a figyelmet.
Az öntözés még a nyár végi és a kora őszi időszakban is igen
hatásos módszer az aszályos idő kárainak megelőzésére. Általános
és igen fontos szabály az, hogy ne a zöldségek és a virágok lombozatát öntözzük, hanem a gyökérzóna talaját, és ezzel segítsük elő a
gyökerek vízfelvételét. Jobban hasznosul az öntözővíz, ha ritkábban, de nagyobb vízmennyiséggel öntözünk; a kevés víz ugyanis
csak a talaj legfelső rétegét nedvesíti meg, és a víz el se jut a felszívó gyökerekhez.
Feltétlenül betartandó, fontos szabály, hogy szennyvizet semmiképpen se használjunk növényeink öntözésére. Viszont az eddiginél is szorgalmasabban kell gyűjteni az esővizet, amelyet minden
növény hasznosíthat.

Hogyan szabadíthatom meg a
citromfámat a pajzstetvektől?

A citrusfélék (citrom, narancs, mandarin, grapefruit) leveleit és
hajtásait gyakran megtámadják a pajzstetvek és olykor a gyapjas pajzstetvek is.
Ezek kiszívják a növény szöveteinek nedveit, amelynek követ-

keztében megáll a hajtások növekedése, a levelek sárgulnak, majd
lehullanak. A növény gondozója a kártételt legkönnyebben abból ismerheti fel, hogy a levelek ragadósak lesznek, fénylenek, de alaposabban megszemlélve a növényt, azt látjuk, hogy a levelek fonákán
és a hajtásokon apró, kerek, kiemelkedő és lekaparható foltok vannak, illetve fehér, vattaszerű bevonat jelenik meg a hajtások csúcsán
és a levelek hónaljában.
A növényt mielőbb meg kell permetezni Fendona, Chinetrin vagy
Pirimor 0,1%-os oldatával. Egy-két pajzstetűt persze fogkefével vagy
szappanos szivaccsal is el lehet távolítani.

Mi okozza az almán a sötét,
varas foltokat?

A sötét foltok már nyáron, a levelek színén jelennek meg és levélhullást okoznak. Később az olajbarna foltok a gyümölcsöt lepik el, kezdetben bársonyos penészgyep formájában, de a foltok
később be is repedeznek, sőt a fertőzés a tárolás folyamán is tovább terjed. A betegség nagyon gyakori a szórvány és a házikerti
almafákon.
Megelőző védekezés a korona ritkítása, a nyári zöldmetszés és a
tél végi lemosó permetezés. Ha a fertőzést észleljük, többször is permetezni kell a fákat Champion, Rézoxiklorid, Orthocid nevű gombaölő szerrel.
A varasodás a körtefákat és a birsbokrokat is megtámadja.

Hogy lehet a mustot tartósítani?

Sok szőlősgazda szeretne a család gyerekei számára édes mustot
tartósítani. Ez nagyon dicsérendő törekvés, mert a must nem csupán egészséges, de tápláló, kellemes és üdítő ital is, amelyet érdemes eltenni a kamrába a téli, szűkösebb hónapokra.
A mustként tárolandó szőlőlevet a szüret után késlekedés nélkül
ki kell sajtolni. Minden liter musthoz egy gramm benzoesavas nátriumot (kapható a szakboltokban vagy a gyógyszertárakban), illetve
1/2 gramm szalicilt keverünk és hűvös helyen tartjuk. Ha csak meleg kamra áll rendelkezésre, akkor dupla mennyiségű tartósítószert
elegyítünk a musthoz. Ez két nap alatt tisztára ülepedik, ekkor lefejtjük és literenként 0,3-0,6 gramm kristályos borkénnel fertőtlenítjük.
(Több ként ne használjunk, mert ártalmas lehet!)
balintgazda.hu/Kárpátinfo
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Tragikus kimenetelű közlekedési baleset
Dercennél

A rendőrséghez augusztus 21-én kijevi idő szerint körülbelül 16 órakor érkezett bejelentés egy balesetről.
Az előzetes adatok szerint két gépkocsi és egy kerékpáros érintett a Munkács-Beregszász autóúton történt balesetben – mondta el Hanna Dan, a Kárpátaljai Megyei Rendőrség szóvivője
a Suspilne kiadványnak.
Az előzetes információk szerint egy
Toyota Camry 27 éves Lemberg megyei

sofőrje Beregszász irányába haladva meg
nem engedett helyen előzött és összeütközött egy éppen beforduló utasszállító bus�szal. Az ütközés következtében az autó besodródott a szembejövő sávba, ahol nekicsapódott egy kerékpárját toló nőnek, aki
a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
A gépkocsivezetők józanok voltak. A
Toyota Camry sofőrjét őrizetbe vették.
Az illetékes hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

Illegális bevándorlókat tartóztattak le a
kárpátaljai határőrök

A kárpátaljai határőrök 12 emberből
álló migránscsoportot fedeztek fel az
Ungvári járásban.
Augusztus 20-án a Kárpátok-2021 fedőnevű határművelet keretében az Újkemencei (Новоселиця) osztag katonái tizenkét külföldi migránst állítottak elő,
akik a zöld határon keresztül próbáltak eljutni a szomszédos Szlovákiába.
Az előző nap kapott információknak
köszönhetően a határőrök elzárták a határsértők lehetséges útvonalát. A tizenkét
külföldi kisebb csoportokba verődve pró-

bált elrejtőzni a határőrök elől, azonban 300
méterre az államhatártól, az ungvári járási
Unghuta (Гута) falu közelében megtalálták őket. Közülük senki sem rendelkezett
személyazonosságot igazoló okmányokkal.
India, Pakisztán és Srí Lanka állampolgárainak vallották magukat. Mindannyiukat a
határőregységhez szállították, további sorsukról a bíróság dönt majd.
Az illetékes hatóságok nagy erővel keresik a migránsok esetleges kísérőit – olvashatjuk az Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Régiójának Facebook-oldalán.

Illegális bevándorlókat találtak egy járműben
Kárpátalján

A csapi határőregység munkatársai letartóztattak öt menekültet, akik törvénytelenül akartak az Európai Unió
területére jutni.
A határőröket a szomszédos megyéből
értesítették arról, hogy elindult Lemberg megyéből Kárpátaljára egy ukrán rendszámú
autó, melyben öt üzbég állampolgár utazik.

A gépkocsit Csontos közelében állították meg, a volánnál egy 25 éves üzbegisztáni férfi ült. Az információk szerint a férfiak az ukrán–szlovák határátkelő felé haladtak.
A menekülteket a határőregységhez
szállították, további sorsukról a bíróság
dönt majd, számol be a karpat.in.ua.

Ketten sérültek meg egy huszti benzinkúton
történt robbanásban

Augusztus 21-én, 11 óra körül gázrobbanásról érkezett bejelentés Huszt egyik
benzinkútjáról – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata
(DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A gázrobbanás következtében
ketten megsérültek. A kiérkező
mentősök mindkettőjüket égési sérülésekkel kórházba szállították.

Kiskorút késeltek meg Munkács környékén
Munkácson egy helybéli férfi vállon
szúrt egy 16 éves fiút, aki bekerült a
kórházba.
Augusztus 20-án a rendőrséghez bejelentés érkezett az orvosoktól, miszerint
egy 16 éves drágabártfalvi (Доробратово)
fiú az orvosoktól kért segítséget, akik szúrt
sebet diagnosztizáltak a kamasz vállán –
tudatta a Nemzeti Rendőrség kárpátaljai
kirendeltsége.
A rendvédelmisek megállapították,
hogy veszekedés alakult ki a kiskorú és
barátnője között. A perpatvarba beavatko-

zott a lány férfi ismerőse is. Később verekedés tört ki a tinédzser és a férfi között,
amelynek során az idősebb elővett egy
kést és vállán szúrta a kiskorút.
A bűncselekmény elkövetése után a 29
éves támadó menekülni próbált, de a rendőrök hamarosan elfogták. A nyomozók az
eldobott kést is megtalálták.
A kiskorú sérült élete nincs veszélyben. Az ügyben szándékos, kön�nyű testi sérülések okozása miatt indítottak eljárást. Az ügyben folytatódik a vizsgálat.

Tolatás közben gázolt halálra egy nyugdíjast
egy buszsofőr

Kárpátalján a rendőrök vizsgálatot indítottak egy autóbaleset ügyében, melynek következtében életét vesztette egy
84 éves gyalogos.
A végzetes baleset augusztus 19-én
a délutáni órákban történt a huszti járási
Kelemenfalva (Климовиця) településen.
A helyszínre érkezett nyomozók megállapították, hogy a PAZ típusú autóbusz 42

éves sofőrje tolatás közben elütött egy 84
éves nyugdíjast. A baleset következtében
a férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
Az eset vizsgálata során megállapították,
hogy a sofőr józan volt.
Az ügyben büntetőeljárást indítottak, még tart a nyomozás – olvashatjuk
a Kárpátaljai Megyei Rendőrség hivatalos honlapján.

Cserbenhagyásos baleset történt Munkácson
Augusztus 21-én éjjel arról érkezett bejelentés a hatóságokhoz, miszerint Munkácson, a városból kivezető útszakaszon
egy sérült személyre találtak, adja hírül
a mukachevo.net.
A nemzeti rendőrség elmondása szerint
az 1992-es születésű fiatalembert elütöt-

ték, majd sorsára hagyták. A mentőszolgálat a helyi kórházba szállította az áldozatot, a férfi él, állapotáról azonban egyelőre nem nyilatkoztak.
Az ügyben folyik a nyomozás, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Nincs már hibátlan csapat az NB-I-ben

Egykori játékosa góljával vesztett a
Minaj FC

A bajnokságban eddig még nyeretlen Gyeszna Csernyihiv 4-0, Vorszkla Poltava
újonc Veresz Rivnéhez látogatott a hét- – Metaliszt Harkiv 2-0, Dnyipro – Ruh
végén a Minaj FC az országos élvonal- Lviv 2-0, Csornomorec Odessza – Sahtar
beli labdarúgó-bajnokságban, így a kár- Donyeck 0-3, Mariupol – Zorja Luhanszk
pátaljai együttes szurkolói joggal re- 3-4, Kolosz Kovalivka – Olekszandrija
ménykedhettek legalább az egyik pont 0-1, FK Lviv – Inhulec Petrove 1-2.
A bajnokságban 13 ponttal első
megszerzésében.
Az első játékrész alapján erre esély is Dinamo Kijevet az egyformán 12 ponmutatkozott, hiszen többnyire a vendégek tos Sahtar és Gyeszna követi a tabellán.
A 4 pontjával 11. Minaj FC a hétvéalakítottak ki helyzeteket a rivnei kapu
előtt. Fordulás
után sem változott sokat a helyzet, ezért is jött
némileg váratlanul a 60. percben
a hazaiak vezető
találata: a Veresz
gólját a szolyvai
születésű Hegedűs Róbert szerezte, aki korábban a Minajban
is szerepelt.
Nem sokkal
később komoly
A Sahtar nagyon közel a BL-főtáblához
egyenlítési esély
adódott, hiszen
kezezést követően büntetőhöz jutott a gén sorra kerülő 6. fordulóban azt a Sahtar
Minaj. A pár perccel korábban csereként Donyecket látja majd vendégül, amely hét
pályára lépő Dmitro Bilonoh lövését közben Bajnokok Ligája play off visszaazonban, a kapus hárította, és mivel a ta- vágót játszik a Monaco ellen.
***
lálkozó végéig már újabb gól nem esett,
Az OTP Bank Ligában elvesztette vea Veresz legyőzte a minajiakat. A meccs
krónikájához tartozik, hogy a rivnei csa- retlenségét az eddig pontveszteség nélpat tíz emberrel fejezte be a találkozót: kül álló Kisvárda, amely az első győzela csereként pályára lépő Dahnovszkij mét megszerző Mol Fehérvár vendégedurva szabálytalansága ért piros lapot ként kapott ki.
Otthonában kapott ki az Újpest és a
a 90. percben.
A forduló rangadójának indult, de az- Debrecen.
A 4. forduló eredménysora: Debretán sima kijevi győzelem lett a vége a két,
eddig még hibátlan együttes, a címvédő cen – ZTE 1-2, Mol Fehérvár – Kisvárda
Dinamo Kijev és a Gyeszna Csernyihiv 2-1, Honvéd – Paks 3-1, Mezőkövesd
találkozója. A négygólos fővárosi sikerből – Gyirmót 0-0, UTE – MTK 1-2. A PusBujalszkij két találattal vette ki a részét. kás Akadémia – FTC találkozót januárLegalább ilyen simán nyert a legutóbb ban pótolják.
Veresége ellenére, maradt az élen a
ezüstérmes Sahtar Donyeck Odesszában.
Az 5. forduló eredményei: Veresz 9 pontos Kisvárda. Második a MezőköRivne – Minaj FC 1-0, Dinamo Kijev – vesd 7 ponttal.

Néhány sorban

Az élvonalbeli Minajhoz hasonlóan, a
labdarúgásunk második és harmadik vonalában szereplő Ungvári FC és Munkács
is vereséggel folytatta szereplését a pontvadászatban.
A Mihajlo Ivanicja által vezetett megyeszékhelyiek a VPK Agro együttesétől
kaptak ki Ungváron úgy, hogy a hét közben a Veresz Rivnétől kölcsönbe érkező
Mikola Hajdusik találatával a 7. percben
még ők szerezték meg a vezetést. Ezt követően, viszont Sztanyiszlav Kulis mesterhármast szerzett, kialakítván ezzel a 3-1-es
vendégsikert.
Az ungváriak az Ukrán Kupában sem
jártak több sikerrel: hétközben hazai pályán estek ki a sorozatból, miután 1-0-ra
kikaptak az ugyancsak másodosztályú
Niva Ternopiltól.
A másodosztályú pontvadászatban
a Metaliszt Harkiv áll az élen, hibátlan teljesítménynek számító 15 pontjával. Az Ungvári FC egyetlen pontjával
a sereghajtó, 16. helyen áll, és hétvégén
Kramatorszkban lép pályára.
***
A harmadosztály A-csoportjában szereplő Munkács is pályaválasztóként kapott
ki 3-2-re a Livij Bereh csapatától. A Kijev melletti együttes már 3-0-ra is vezetett, a hazaiak részéről Lucska és Hricak
csak kozmetikázni tudott az eredményen.
A hétvégén sorra kerülő 6. fordulóban a 7 pontjukkal 7. helyen álló Latorca-partiak az Epicentr Dunajivci otthonába látogatnak.
A Beregszászi Járási Labdarúgó-kupában lejátszották az elődöntők visszavágóit.

Az idegenbeli egygólos győzelmét követően a Beregvidéki FC hazai környezetben 2-2-re végzett Kígyós csapatával,
de ez is elegendőnek bizonyult a döntőbe jutáshoz.
A Mezőgecsei Baktyanec egygólos
hátrányból várhatta a Tiszakeresztúr elleni visszavágót, de mivel nagyon simán,
3-0-ra tudott nyerni, így 4-2-es összesítéssel jutott a fináléba.
A kupadöntőt augusztus 24-én, kedden rendezik a beregszászi Barátság stadionban.
***
Zajlik a szerb-bolgár-horvát-román közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság.
A C-csoportban szereplő magyar válogatott kezdésként 3-1-re legyőzte Szlovákiát, majd Svájctól 3-2-re, Olaszországtól 3-0-ra maradt alul. A hátralévő csoportmeccseken Horvátország és Belarusz ellen
kellene kiharcolni a továbbjutást.
A D-csoportban szereplő ukrán csapat kezdésként Hollandiától és Törökországtól is 3-0-ra kapott ki, de a folytatásban Finnországot 3-1-re, Svédországot pedig 3-0-ra verte.
***
A labdarúgó Bajnokok Ligája play off körének első mérkőzésén az FTC 3-2-re kikapott az egy órán keresztül 10 emberrel
játszó svájci Young Boys-tól, így nehéz
visszavágóra számíthat kedd este.
A Sahtar Donyeck 1-0-á1s előnyből várhatja a Monaco elleni ukrajnai visszavágót.
A párharcok továbbjutói a Bajnokok
Ligája főtáblájára kerülnek, míg a vesztesek az Európa Ligában folytathatják.

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

Ingatlan
Ház eladó
Feketeardóban (Szőlősi
járás) eladó egy 240 m2es összkomfortos családi
ház, kétemeletes (víz, gáz
bevezetve). Mob.: 0992393269 (17 óra után).
Macsolán a Fő út 39. sz. alatt
eladó egy 151,6 négyzetméteres, négyszobás, összkomfortos családi ház (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 m -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.
2

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.: +380506949178.

Lakás kiadó
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).

Lakás eladó

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.

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
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.
Beregszászban bolti elárusítót keresünk. Mob.: +380955711816.
Kárpátaljai munkalehetőség! Ukrajnából
végezhető adminisztratív munka! Kimagasló bérezés! Mob.:
+3670-9449690. E-mail:
toborzas@livita.hu.
Takarító kolléganőt felveszünk betanítással:
1000 Ft/óra, bruttó. Feladatok: üzlet polcainak
portalanítása, lemosása; termékek portalanítása, fényesítése; kirakati polcok, üvegek tisztítása kint és bent; padló tisztán tartása, felmosása, fényesítése; mosdó, zuhanyzó, WC takarítása, teljes fürdőszoba; kozmetikai helyiség teljeskörű takarítása; termékek címkézése,
beárazása; pénztár kezelése; üzlet nyitása, zárása; vásárlók teljeskörű
kiszolgálása; eladói tevékenység is. Feltétel: magyar útlevél. Jelentkezés:
fényképes bemutatkozóval és elérhetőséggel:
faurhada@gmail.com.
Megbízható beregszászi
nő azonnali kezdéssel vállal akár mezőgazdasági,
ház körüli vagy gyári betanított munkát. Lehetőleg
olyan munkaadók keressenek, akik megbízhatóak és
az elvégzett munkáért ki is
fizetik a munkabért. Mob.:
066-3257356 (Éva).
Beregszászban idősgondozást vagy takarítást vállalok egy családnál. Tel:
066-6647212.
Munkát vállalok: bébiszitter,
idősgondozás vagy takarítást hétköznap. Mob.: 0661799852.

Állásajánlat! Segédmunkás munkakörben keresünk kollégákat rétsági
fűrészüzemünkbe, bejelentett állásra. Szállás
biztosított! Érdeklődni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen
vagy +3620-9819210 telefonszámon.
Beregszászi gumiszervizbe munkást keresek.
Tel: 066-3326700.
Autószerelőt és karos�szérialakatost keresünk
Zalaegerszegre! Végzettség nem szükséges! Lényeg, hogy értsen a szakmához! Fő autó típusunk Fiat Ducato! Szállást biztosítunk! Fizetés:
1500 Ft/óra. Viber elérhetőség: +3670-6280440.
Facebook: Popishop
Mozgóbolt.

Otthon
Építkezés, felújítás
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.

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.

Háziállatok
Jó házőrző kölyökkutyák
ingyen elvihetők. Mob.: 0639270861.

Baba, gyerek

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

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

Bútor

Sport, szabadidő,

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

hobbi
Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó.
Mob.: +38099-3515519.

Beregszászban eladó egy
sötét színű szekrénysor, 2 fotel, egy egyszemélyes ágy,
3 rekamé, toalett tükör, kétajtós szekrény. Tel: 0959206222.
Szekrénysor (5m), faragott szekrény, diófa ágyneműtartó, 4 ajtós ruhásszekrény, ágyfunkciós sarokülő
eladó Beregszászban. Mob.:
+38095-5760888.

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

Ön megtalálta már a
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net
oldalunkon is!

Hirdessen!
066-2850283

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!
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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

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.

Felhívás

,,A határon túli
,, tehetséges magyar középiskolás tanulók
támogatása című pályázat Ady Endre ösztöndíjprogram
(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21)
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” című pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2021/2022
tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember
21. 16.00 óra
A pályázat feltétele, követelményei, a pályázatot kizárólag
olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021es tanévben;
b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és
erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan
súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a
családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él,
így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia
két eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás;
▪ A 2020/2021. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;
▪ Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi
verseny (a 2020/2021-es tanévre vonatkozólag) eredményéről
kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
▪ Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító
egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy
a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat. (Nyilatkozat 1. számú)
▪ A pályázó nyilatkozata;
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban, melyet az Alapítvány munkatársa állít ki ellenőrzést követően.
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell
benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4.
emelet, 429. terem)
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján megtalálhatóak.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék)
E-mail: geniusja2019@gmail.com

13

Októberben is lesz lehetőség
ECL nyelvvizsgát tenni a
Rákóczi Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok)
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.
A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.
A soron következő nyelvvizsgára 2021. október 1-én
(C1 szint) és 2021. október 2-án (B2 szint) kerül sor angol
és német nyelvekből. A Pécsi Tudományegyetem 2021.
augusztus 6-i döntése értelmében 2021. október 1-én az
angol és német nyelvekből tervezett B1-es szintű nyelvvizsgák elmaradnak! Jelentkezni 2021. szeptember 2-ig
lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer elektronikus jelentkezési lapjának kitöltésével. 2021. augusztusától az elektronikus jelentkezés új formában történik, ezért
ideiglenesen csak papír alapon gyűjtjük a jelentkezőket!
A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főiskola ECL
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie.
Nyelvek

A vizsga szintje
A2
B1

Magyar / Német
B2
C1
A2
B1
Angol / Orosz
B2
C1

A vizsga típusa
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga
Komplex
Részvizsga

A vizsga díja
40 000 Ft.
22 000 Ft.
46 000 Ft.
26 000 Ft.
52 000 Ft.
30 000 Ft.
58 000 Ft.
32 000 Ft.
26 000 Ft.
16 000 Ft.
34 000 Ft.
20 000 Ft.
40 000 Ft.
24 000 Ft.
48 000 Ft.
26 000 Ft.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30.
napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe. Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek.
A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja
át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a
vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat
a vizsgahelyen vehetik át. Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A
honosítást az Oktatási Hivatal intézi. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken található:
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp
A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó
mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25
pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el
(10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30
pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a
60%-ot (30 pont).
A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az
írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a
Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

Váradi Natália, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

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
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2021.
augusztus 25.

Kaleidoszkóp

Részvétnyilvánítás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki
Orgován Máriának, a főiskola munkatársának testvére elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Balatonföldvári találkozó

A Kárpátaljai Szövetség ez évben is meghívja tagjait
és vendégeit a kárpátaljaiak hagyományos balatonföldvári
találkozójára, amelynek ideje 2021. szeptember 3–5.,
helyszíne: Riviéra Park Hotel, Balatonföldvár, Somogyi
Béla u. 5–7. Részvételi díj 22 000 Ft/fő – ami magában
foglalja a szállás és az étkezés (a pénteki vacsorától a vasárnapi reggeliig) költségeit.
A Kárpátaljáról utazók részére ingyenes autóbuszt
biztosítunk beregszászi indulással. Jelentkezni lehet a nagykica12@gmail.com e-mail címen vagy a
+380504322771-es telefonszámon Szemere Juditnál.
Az autóbuszra a jelentkezés sorrendjében tudunk helyet
biztosítani. A részletes programot a Kárpátaljai Szövetség honlapján, illetve facebook-oldalán olvashatják a későbbiekben.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Kárpátaljai Szövetség elnöksége és a balatonföldvári Riviéra Park Hotel igazgatósága.

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.

Fizesse elő a Kárpátinfót!
(Index 08776)

Legyen Ön is a partnerünk!

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.)
Készüljön, mert az
augusztus utolsó hete
nagyon kedvező fordulatokat vesz! Most
hatalmas sikereket érhet el
és nagy dicsőséget arathat le
úgy, hogy nem is kell érte különösebben megterhelnie magát. A szerencse az Ön oldalán áll és minden tevékenységében megsegíti. A héten érdemes lesz fontos döntéseket
meghoznia, mert most biztosan minden jól alakul.

Bika (4. 21.-5. 20.)
A Bika csillagjegyek
nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott hangulatban lesznek augusztus utolsó hetében. Ön
ugyanis remekül kezeli a munkáját és a magánéletét, valamint képes megtalálni a kötelesség és a pihenés közötti
egyensúlyt. Ne hagyja, hogy
apró dolgok eltántorítsák ettől.
Tartsa fent az Önben levő pozitív életszemléletet, és meglátja, nagyon sikeres lehet.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Az augusztus utolsó
hete nagyon zsúfolt
lesz az Ikrek csillagjegy számára. Sajnos
egy munkahelyi probléma
nagy fejfájást okozhat Önnek az elkövetkező időszakban. Próbáljon nyugodt maradni és kerülje a munkahelyi
feszültséget és munkatársaival való veszekedéseket. Legyen mindig résen, mert lehet,
hogy egy apró félreértésből hatalmas probléma kerekedhet.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Az augusztus utolsó
hete tele lesz izgalmakkal és pozitív fordulatokkal a Rák csillagjegy
számára. Még a munkateljesítményét és a szakmabeli készségeit is képes lesz fejleszteni
ebben az időszakban, ami remek hatással lesz a karrierjére.
A munka mellett azonban fontos, hogy kellő figyelmet fordítson a barátaira, a szeretteire és szorosabbá tegye a velük
való kapcsolatát.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Ezen a héten nagyon
nyugtalan lesz, kedves Oroszlán. Sajnos
a hét elejéhez érve anyagi bizonytalanságban érzi magát,
ezért igyekezzen minél többet
félretenni és kerülje el a felesleges költekezést. A családtagjai kissé aggodalomra adhatnak okot. Kerülje a szüleivel való veszekedést és mindig tisztelettel forduljon hozzájuk, hiszen ők azok, akik
mindig ott álltak Ön mellett.

Szűz (8.24.-9.22.)
A Szűz lelkeknek az
augusztus utolsó hete
remekül alakul és nagyon elégedettek lesznek az
életük jelenlegi állapotával.
Hatalmas eredményeket és sikereket ér el mind a magánéletében, mind pedig szakmailag. A felettesei is nagyon elégedettek lesznek a munkájával
és lehet, hogy előléptetik, vagy
emelnek a fizetésén. Itt az ideje
elköltöznie egy nagyobb és tágasabb házba, lakásba.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Augusztus utolsó
hete remekül alakul a
Mérleg csillagjegyeknek. Ön minden téren
nagyszerűen teljesít, de különösen a tanulmányaiban,
vagy a szakmájában fog kitűnni. Azt tanácsoljuk, terjessze ki a vállalkozását, mert
úgy a jövőre nézve sokkal sikeresebb lesz az üzleti életben. Az Önből áradó pozitív
energiák nagy hatást tesznek
mindenkire a környezetében.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A Skorpiónak minden esélye megvan rá,
hogy egy új lehetőségre találjon a héten és
ez nem véletlen, hiszen ez a
legalkalmasabb idő arra, hogy
új vállalkozásba kezdjen. Augusztus utolsó hete az egyetemisták számára is nagyon
kedvező, hiszen most rengeteg olyan tudást és információt sajátíthatnak el, aminek
nagy hasznát vehetik a hamarosan kezdődő tanévben.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Augusztus utolsó hete
nagyon pozitív hatással lesz a Nyilas lelkekre. Végre képes
lesz a legjobb formáját nyújtani a munkájában, amivel teljesen ámulatba ejti a feletteseit.
A családi élete is remekül alakul, hiszen nagyon szoros köteléket ápol a családtagjaival.
Azt ajánljuk, tegyen egy rövid
kirándulást a hétvégén. Mindez
segíthet rájönni, hogy ki is Ön
valóban és rátalál önmagára.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A Bak szülött augusztus utolsó hetén remek formáját
hozza. Az élete minden területén remekelni fog,
de a szakmájában különösen
lenyűgöző lesz. A felettesei
ezt az igyekezetet bőkezűen
értékelik és lehet, hogy fizetésemeléssel, vagy előléptetéssel díjazzák. Dolgozzon
továbbra is keményen és ne
hagyja, hogy a siker aláássa
az elhivatottságát.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Augusztus utolsó hete
nagy elégedettséggel
tölti el a Vízöntő lelkeket. Hatalmas sikereket érhet el a munkájában, és ha így
halad, valami egészen új dolog veheti kezdetét. Remek
idők járnak a házasokra is, hiszen most ismét harmónia áll
be a kapcsolatukba. A magánélete azonban kissé megszenvedheti ezt az időszakot, ezért
fontos, hogy gondolja át alaposan, mit mond.

Halak (2.21.- 3.20.)
Ez a hét remek alkalmat kínál arra, hogy
belevesse magát a
szociális életbe. Szerezzen
magának nevet és lépjen be
valamilyen adományozással
kapcsolatos szervezetbe. Ez
segít abban, hogy sokkal jobban megismerje az embereket. A családi élete remekül
alakul, hiszen sokkal jobb lesz
a családtagjaival való kapcsolata is. Igyekezzen elérni
a spirituális megvilágosodást.

Egészségvédelem
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Van egy fűszer, ami szó szerint aranyat Visszeres panaszok?
ér – de rendkívüli gyógyereje is van Így egyhítsük őket nyáron
A sáfrány sokféle ételhez adja hozzá azt a kis
pluszt, amitől a fogás tökéletes lesz. Helye a
gasztronómiában vitathatatlan, ám rengeteg
egészségügyi előnye is van, amiről kevesebbet hallani. Ismerd meg hát ezt az oldalát is.
A krókusz nem csak egy virág
A Magyarországon is őshonos kikericsfajok kora tavasszal virágoznak, ezért a tavasz hírnökének is tartják
őket. A fűszerként termesztett valódi sáfrány ősszel virágzik. A krókusz bibéje tehát maga a fűszer. Minden virágban 3 ún. bibeszél található.
Ahhoz, hogy 1 kiló szárított sáfrányhoz több mint 300
ezer virágra van szükség. Ebből a számból is látszik, hogy
igen időigényes és nagyon drága nagyobb mennyiségű fűszert előállítani. A szedése kézzel történik, ami nagyon időigényes, fárasztó munka.
A sáfrány igen régóta ismert fűszernövény, már az
egyiptomiak is ízesítették, színesítették vele ételeiket. Színezték, hiszen a sáfrány minden étket aranysárgára fest. Az
íze kissé kesernyés, az illata finom, aromás. Hazánkban is
jól ismert fűszer, az 1400-as évekből való az első említése. A sáfrányt ruhafestésre is használták.
Sajnos gyakran sáfrányként nem valódi sáfrányt, hanem sáfrányos szeklicét kapunk, ami nem igazán adja vis�sza a sáfrány igazi értékeit. A sáfrány drága fűszer, ára az
aranyéval vetekszik, így, ha túl olcsón jutsz hozzá, valószínűleg nem valódi fűszert vásárolsz.

A sáfrány kincset ér

Azon kívül, hogy rendkívül finom, és csodás a színe, a sáfrány sok mindenre jó még. Nyugtatja az idegrendszert és csökkenti a feszültséget, emiatt nagyon hatékony lehet alvászavarok esetén. Jól használható, ha menstruációs zavarokkal küz-

desz és még a méh regenerálódását is segíti. Ezen okból miómák utáni felépüléskor nagyon hasznos. Hatással van a nemi
szervek energiáira, ezért afrodiziákumként tartják számon.
Férfiaknál és nőknél is bevethető a fogamzóképesség
növelésére. Mivel támogatja az elfogyasztott tápanyagok
felszívódását a belekben, javítja és serkenti az emésztést,
enyhíti a bélgörcsöket. Jó hatással van a májra, ennek köszönhetően hozzájárul a test méregtelenítéséhez.
Serkenti az epeműködést, és erősítő hatást gyakorol a
húgyutakra, javítja a vesék működését, ennek köszönhetően jól alkalmazható köszvény esetén. Egyes kutatások szerint erősíti a szívet, csökkenti a koleszterinszintet. Hatásos
lehet asztma kezelésére, mivel csökkenti a köhögést. Javítja a memóriát, oldja a szorongást, így segíti a depres�szió tüneteinek csökkentését is.
Egyik hatóanyaga, a krocin – ami a sáfrány szép sárga színéért felelős – egy karotinoid, ami csökkenti a gyulladást a szervezetben, harcol a rákot okozó káros szabadgyökök ellen és védi az agysejteket. Étvágycsökkentő hatású, ezáltal hozzájárulhat a fogyás eredményességéhez.

Ellenjavallatok

Már 30 milligramm csodás hatással van az egészségre, de vigyázni kell vele, mivel lehetnek mellékhatásai. Ha
egyszerre 30 milligrammnál többet fogyaszt valaki, az káros is lehet. Várandósság alatt az alkalmazása nem javasolt,
mert vetélést okozhat. Azoknak sem ajánlott a sáfrány, akik
idegrendszeri problémákkal, gyengeséggel küzdenek, mivel a sáfrány tompultságot, bódultságot okozhat esetükben.
Érdemes a sáfrányt beiktatni az étrendedbe, hiszen
számtalan pozitív egészségügyi hatása van. Próbáld ki teaként, vagy használd fűszerként rizshez, levesekhez, de
készíthetsz főzetet is belőle! A főzet receptje igen egyszerű: néhány szál sáfrányt adj forrásban lévő vízhez, hagyd
állni néhány percig. A spanyol és a mexikói konyhában is
jól használható.

Ha ősz, akkor őszibarack!

Igaz, hogy az őszibarack elnevezés csak
részben állja meg a helyét, hiszen a gyümölcs valójában már nyár közepétől érik,
de ennek ellenére megéri venni ezekből, mivel számtalan jótékony hatása van az egészségünkre és a szépségünkre egyaránt.
Vitaminok, ásványi anyagok
Az őszibarack, mint minden gyümölcs, nagy mennyiségben tartalmaz a szervezet számára hasznos vitaminokat
és ásványi anyagokat. Különösen jellemző az A- és C-vitaminok magas aránya, amelyekből az előbbi különösen a
szemre gyakorolt hatása miatt, míg az utóbbi antioxidáns
volta, valamint az általános erőnlétben érezhető pozitív hatása miatt elengedhetetlen.
Az őszibarack ráadásul olyan ásványi anyagokat is tar-

Éppen emiatt gyermekkorban és idősebb korban is javasolt az őszibarack rendszeres fogyasztása.

Változó kor

Az őszibarack egyik pozitív hatása, hogy természetes
módon megemeli a hormonszintet, ezért a változó kor időszakában nagyon sok kellemetlenségtől kímélheti meg a nőket.
Rendszeres fogyasztásával csökkenthetőek a megváltozott hormonszint okozta tünetek, valamint a korral járó
székrekedésre is jótékony hatással van. Nem utolsó sorban segít fiatalnak maradnunk egészség és szépség szempontjából egyaránt.

Szépség

Az őszibarackban megtalálható vitaminok és ásványi anyagok segítenek abban, hogy minél tovább megőrizzük fiatalságunkat külsőleg is. A gyümölcs hatóanyagai ugyanis nagyon
jó hatással vannak a bőr simaságának megőrzésében, megakadályozzák, vagy legalábbis csökkentik a ráncok kialakulását.
A nagyvárosokban jellemző szennyeződésektől is megtisztítják az arcot, így bőrünk jobban ellenáll a környezet
okozta ártalmak öregítő hatásának is.

Emésztés

A krónikus székrekedés egyik legjobb természetes megoldása az őszibarack. Rostjai és víztartalma révén átmossa a szervezetet, kitisztítja a beleket és megszünteti a szorulásos tüneteteket.
Rendszeres használatával emésztésünk kiegyensúlyozottabb és aktívabb lesz, ezáltal hangulatunk is sokat javulhat. Nem utolsó sorban a fogyókúráknak is fontos résztvevője, többek között éppen emésztést aktivizáló hatása miatt.
talmaz, amelyek segítik a vitaminok felszívódását és beépülését a szervezetbe.

Érrendszeri betegségek

Az őszibarack kiváló eszközünk lehet abban, hogy megelőzzünk néhány, később akár komolyabbra is forduló érrendszeri betegséget. Ha van a családban hasonló probléma, akkor
különösen fontos odafigyelnünk arra, hogy egyszerűen, de nagyon hatékonyan védekezzünk a betegség kialakulása ellen.
Nem kell mást tenni, csak naponta megenni egy őszibarackot és a betegség esélyei máris csökkenni fognak!

Csontok

Az őszibarack rengeteg olyan anyagot tartalmaz, amelyeknek köszönhetően előnyösen befolyásolhatjuk csontjaink egészségét. Legfontosabb hatóanyagai ilyen szempontból a magnézium és a kálium, amelyek a gyermekek
csontjainak és izmainkat fejlődésében játszanak különösen fontos szerepet.

Fogyókúra

Az őszibarack ideális választás, ha fogyókúrába kezdünk.
Együnk minden nap 1-1 barackot az étkezések után néhány
órával, mivel az így gyorsítja fel leginkább emésztésünket.
Emellett a gyümölcs vitamin- és ásványianyag-tartalmának köszönhetően frissek és aktívak maradhatunk a kúra
mellett is, vagyis elkerülhetjük a kellemetlen fáradtságot,
kimerültségérzetet.

Napi egy barack

Az őszibarackkal igazán tökéletes, természetes táplálékhoz, egyben ideális étrend-kiegészítőhöz juthatunk. Rendszeres fogyasztásával egész testünk egészségesebb és fiatalabb, nem utolsó sorban pedig aktívabb lehet.
Nem kell tehát feltétlenül drága szereket és étrend-kiegészítőket vásárolni, csak tartsuk magunkat az elhatározáshoz, és együnk meg minden nap minimum 1 őszibarackot. Ne térjünk el ettől, maximum felfelé!

Mi az a visszér? Mitől alakul ki? Gyógyíthatjuk? Hogyan segít rajta a váltófürdő és a szauna? Mire kell figyelnünk
a nyári szezonban, ha visszér problémával küzdünk? Íme, a válaszok.
Mi az a visszér?
Az erek behálózzák egész testünket, a verőerek a szívünk felől szállítják az oxigén-dús vért, a visszerek biztosítják a szövetektől a szén-dioxiddal dús vér elszállítását. A visszér betegsége ezeknek a vénáknak az elégtelen működése. Ilyenkor teljesen megvastagszik az érfal és
nem képes hatékonyan eljuttatni az elhasznált, szén-dioxid-dús vért a szív felé. Az állandó terhelés alatt a láb
vénáinak érfalai meggyengülnek. Főleg a lábszáron és a
combon figyelhetjük meg a 2-4 mm vastag egyenes lefutású kékes színű, vagy az 1 mm-nél vékonyabb, piros,
szerteágazó értágulatokat.

Mitől alakul ki?

Okozhatják rossz életviteli szokások, de ha nem,
vagy kevesebb alkoholt fogyasztunk, leszokunk a dohányzásról, megszabadulunk a túlsúlytól, máris tettünk
azért, hogy megelőzzük a visszerek kialakulását. A nőknél nagyobb valószínűséggel alakul ki, de felelősek lehetnek a gének is, a terhesség után vagy közben is kialakulhat, és az idő múlásával is veszítenek rugalmasságukból a vénák falai.

Gyógyíthatjuk?

Ha már az első panaszok előfordulásakor orvoshoz
fordulunk, valamint életmódot változtatunk, és rendszeresen megvizsgáltatjuk, megelőzhetjük az újbóli kialakulásukat, és olyan szövődményektől sem kell tartanunk,
mint a trombózis. Az úszás, a gyaloglás, a kerékpározás,
a jóga és a nyújtás mind-mind elősegíti a gyógyulást. Az
úszás során a hideg víz összehúzza a vénák falában lévő
simaizmokat, mely segíti a vénás visszaáramlást. A vízben a lábak és a visszerek is tehermentesítődnek, a mozgás hatására javul a keringés, a vénás visszaáramlás és
az erek tónusa is.
Váltófürdő, szauna, avagy gyógyuljunk a fürdőben
A szaunázás nemcsak a forróságban való tartózkodást
jelenti: szorosan hozzátartozik a hideg fürdő vagy zuhany
is. A lehűtést érdemes a lábaktól kezdeni. A lábakon végzett hirtelen érösszehúzás segít megelőzni a visszerek kialakulását. A szaunázást azonban ne vigyük túlzásba!
A váltófürdő a láb egyik legjobb barátja. A hideg-meleg váltófürdő ugyanis stimulálja az ereket, ezáltal erősíti az érfalakat. Felpezsdíti a láb vérkeringését, ami különösen a visszeres lábnak tesz jót, fájdalomcsillapító
hatása miatt.
A Kneipp-taposó is segítségünkre lehet a visszeres
panaszaink enyhítésében, rendszeres használata ugyanis javítja az anyagcsere-folyamatokat, hatására a salakanyagok gyorsabban távoznak, továbbá segít megelőzni a gyulladások kialakulását. Jól alkalmazható
keringési zavarok, feszült izmok és kimerültség esetén is. Számos fürdőben találkozhatunk Kneipp-taposó
medencékkel.

Jó tanácsok a nyári hónapokra

A nyári melegben kitágulnak az erek, feltűnőek lesznek, így megnőhet a szövődmények kockázata is.
● Annak érdekében, hogy a vérünk ne sűrűsödjön be,
napi 2-3 liter vizet fogyasszunk, azonban a koffein- és
alkoholtartalmú italokat kerüljük el.
● Az ülőmunkát végzők rendszeresen álljanak fel, és
mozgassák meg végtagjaikat, sokat sétáljunk, ússzunk,
fussunk, vagy biciklizzünk, mert a mozgás jót tesz a vénáknak, azonban a hirtelen erőkifejtést igénylő sportokat hanyagoljuk.
● A forró fürdőt hanyagoljuk visszeresség esetén, ús�szunk vagy tornázzunk inkább a hideg vízben.
● Ha utazunk, akár busszal, autóval, vagy repülővel,
tartsunk pihenőt, álljunk fel sűrűbben, sétáljunk kicsit,
mozgassuk meg lábunkat.
● A nagy melegben kevésbé esik rosszul a hirtelen
hideg zuhany, így ha tehetjük, minden nap váltott, hideg-meleg zuhanyt használjunk.
● Tornáztassuk, erősítsük értornával, lábizmokat edző
gyakorlatokkal.
● Ha kánikula van, kerüljük a nagyon magas sarkú
cipőket, mert megterheli a vázizomzatot, akadályozza a
véráramlást.
● Ha tehetjük, hordjunk minél gyakrabban kompres�sziós zoknit, ami serkenti a vérkeringést a lábszárban.
● Együnk minél több gyümölcsöt és zöldséget, fogyasszunk magnéziumban, rostban gazdag élelmiszereket, mérsékeljük a sófogyasztást.
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Rejtvények

A rejtvényt Balázsi
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Élesztő: kívül-belül
jót tesz

A jó háziasszonyok konyhájában mindig megtalálható a friss élesztő, hiszen ki tudja, mikor kell kuglófot, buktát vagy pogácsát sütni. Viszont azoknak is
érdemes élesztőt tartani otthon, akik egyáltalán nem
konyhatündérek. Elmondjuk, miért.
Mire jó az élesztő?
Az élesztő nemcsak
sok sütemény és kenyérféle elkészítéséhez nélkülözhetetlen, de a fogyasztása az egészségünknek is
nagyon jót tesz. Az élesztőben meglepően sok vitamin (elsősorban B-vitaminok), ásványi anyag és
fontos aminosavak találhatóak, összetételének kö-

ben, másrészt a krónikus,
bakteriálisfertőzés miatt
kialakuló bélpanaszokat is
csökkenti.

szönhetően a vegetáriánus
életmódot követők egyik
legfontosabb étrend-kiegészítője lehet.
Az élesztő tulajdonképpen a gombák egy
csoportjára alkalmazott
megnevezés, de leggyakrabban a Saccharomyces
Cerevisiae-t értjük alatta. Az élesztőgombák keményítővel, illetve cukorral táplálkoznak, az élesztőgyártás során speciális
kezelésen átesett cukormelaszon szaporítják el az
élesztőgomba sejtjeit, melyet állandó hőmérsékleten, 26 fokon tartanak. A
megfelelő idő leteltével az
élesztőt leválasztják a táptalajról, formázzák és csomagolják. A süteménybe
kerülő élesztő erjedés segítségével növeli meg a
tészta térfogatát.

(elsősorban a króm) miatt
ugyanis hatékony a vércukorszint helyreállításában.
Emellett a magas koleszterinszintet is csökkenti,
,, a
HDL-, vagyis a ,,jó koleszterin arányát pedig növeli a vérben.

Cukorbetegeknek is
jót tesz az élesztő
Új kutatások szerint
az élesztő fogyasztása jót
tesz a cukorbetegeknek is,
a benne található vitaminok és ásványi anyagok
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FLUOR
… STORY - TIM
ALLEN FILMJE

AUSZTRÁL
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KÉTJEGYŰ BETŰ

NŐROKON

Plusz egy vicc

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Az útonálló rákiált egy asszonyra:
– Ide a pénzt, asszonyom, de siessen! Képzelje mi
lesz, ha a kezemben tartott vízipisztolyból kilövellő
vízsugár...!

Kétbetűsek: AL, AZ,
BE, NI, NT, NZ, TF, TÓ,
ŰT, VI, YS.
Hárombetűsek: ASA,
ERŐ, ETO, EVA, FAR, ITI,
KAS, KÉS, REF, TAL.
Négybetűsek: ELFŐ,
FALS, HERZ, ITAT, KATA,
K ATÓ , K EN T, LA D A ,
M U F F, N A N A , Ö L E T,
TABI, VÍVÓ.
Ötbetűsek: ÁSOTT,
ÁTESŐ, BALRA, ÉGETT,
FRANZ, HETED, IRINA,
JELEZ, KUKTA, LEPÉS,
LERAK, OSONÓ, RITMO,
RUBIN, SZETT, TARKA,
VOITH, ZEUSZ.
Hatbetűsek: ARCÁRA,
BETILT, EPESAV, EVELIN, FELETT, FEVITA,
IDEKEN, JUDITH, KALÁKA, KATONA, LELÁTÓ, LEVEVŐ, SZIMAT,
SZMENA, TÁRLAT, TRÉNER, VIKIKE.
kocka

Sajtkrémes-magvas falatok

Hozzávalók 48 darabhoz: 50 dkg finomliszt átszitálva, kb. 5 evőkanál olaj, 1 teáskanál só (vagy ízlés szerint), 3 dl langyos tej, 2,5 dkg
friss élesztő, 1 csipet kristálycukor;
A sajtkrémhez: 5 dkg szoba-hőmérsékletű vaj, 10 dkg reszelt sajt
(trappista, cheddar, edami, ementali vagy hasonló), 10 dkg natúr krémsajt, 1 tojás, só ízlés szerint, őrölt bors ízlés szerint + a tetejére 1 tojássárgája + 1 teáskanál tej keveréke, szezám- és lenmag vegyesen.
Elkészítés: Az élesztőt és a cukrot simára keverjük a tejben és felfuttatjuk (kb. 10 perc). A lisztben elkeverjük a sót, hozzáadjuk az olajat,
majd a felfuttatott élesztőt és bedagasztjuk a tésztát. Közepesen lágynak
kell lennie! Tehát ne legyen túl lágy, de kemény sem! (Pici olaj vagy liszt
hozzáadásával korrigáljunk a megfelelő tészta állag eléréséhez.) Letakarva duplájára kelesztjük a tésztát.
A krémhez simára keverjük a puha vajat a krémsajttal, hozzáadjuk a
kissé felvert tojást, majd a reszelt sajtot és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A megkelt tésztát 3 egyenlő gombóccá alakítjuk. Kinyújtjuk az egyiket kb. 2-3 mm vastag kör alakúra (az átmérője kb. 30 cm). Felvágjuk 16
egyenlő háromszögre - mindegyik háromszög szélesebb végére teszünk
1 teáskanálnyi sajtkrémet, majd feltekerjük őket kis kifli szerű falatkákra . A másik két tésztagombóccal is ugyanígy járunk el, tehát kapunk 48
db kis falatkát.
Sütőpapíros vagy enyhén vajazott/lisztezett tepsire sorakoztatjuk
őket. A tetejüket lekenjük a tojássárgája+tej keverékével, jól megszórjuk a magvakkal.
Előmelegített 180 fokos, légkeveréses sütőben kb. 10-12 percig sütjük, amíg szép világos aranybarnák lesznek.

Hétbetűsek: ISADORA,
LEMOSSA, LEVONAT,
P E L I K A N , S TAT I K A ,
SZELETA, TIEPOLO.
Nyolcbetűsek: ABES�SZIN, ELÉVETÉS, LEVÁLTÁS, TANULÁSI, VASTAGON.
Tizenhárom betűsek:
FESTÉKRÉTEGET, FLANELPIZSAMA, POFONEGYSZERŰ.
Tizennégy betűsek:
BALESETVÉDELEM,
OPERASZÖVEGÍRÓ.

2021. 33. szám meg
fejtése: Nem a szó

kincs teszi a nyelvet,
hanem a szerkezet!

Plusz e gy vicc: ...

órát és kanalat is fel
írni.

Az élesztő kiváló
hangulatfokozó
Az élesztő fogyasztása jótékony hatással van a
hangulatunkra, csökkenti
a depresszió tüneteit, segít
az idegességen és szorongáson, hozzájárul ahhoz,
hogy jobban aludjunk és
kipihentebben ébredjünk.
Étvágyjavító hatása is van,
emellett nagyon jót tesz
azoknak a nőknek, akik
premenstruációs szindrómával küzdenek.
Az élesztő segíti az
emésztést
Az élesztő jótékonyan
hat az emésztésünkre is,
egyrészt segít a hasmenéses tünetek csökkentésé-

Bőrápolás élesztővel
Az élesztőt fogyaszthatjuk nyersen is, de aki
idegenkedik az ízétől, annak az élesztőtabletta a tökéletes választás. Az élesztő ráadásul nagyszerűen illeszkedik a legújabb trendbe is, mely szerint a fermentált élelmiszerek nemcsak az étrendünket tehetik
változatosabbá és egészségesebbé, de a bőrápoláshoz is igen alkalmasak,
koncentráltan tartalmaznak fontos tápanyagokat és
gyorsan képesek kifejteni a
hatásukat.
Az élesztő különösen
alkalmas az irritált, aknés,
problémás, zsíros bőr kezelésére: a benne található
vitaminok és ásványi anyagok nyugtató, gyulladáscsökkentő, ápoló és sebgyógyító hatásokkal rendelkeznek. A legegyszerűbben maszkként vagy
arcradírként alkalmazhatjuk az élesztőt: keverjük
össze a friss élesztőt némi
meleg vízzel vagy joghurttal és egy kis mézzel. Várjunk egy kicsit, majd a keveréket ecset segítségével kenjük fel az arcunkra.
Legalább 15 percig hagyjuk rajta, majd óvatos, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük le!
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