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Nagyszőlős: az aradi vértanúk emléknapján

Jelentkezni lehet:
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

O

któber 6-a a magyar nemzet
gyásznapja, amikor az aradi vértanúkra
emlékeznek szerte a Kárpát-medencében, és mindenütt, ahol magyarok
élnek. A gyásznapon fejet

hajtunk és emlékezünk. De
a tiszteletadás után a fejünket felemelve a jövőbe tekintünk, mert élni és tenni akarunk sorsunk jobbá
tétele érdekében. És azért,
hogy őseink küzdelme, köztük az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc mártírjainak áldozata ne legyen
hiábavaló, hangzott el azon
a megemlékezésen, amelyet
a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola kertjében a névadó szobra mellett tartottak.

Egyszer volt aranykor?
Huszt: Bethlen-nap, nyolcadszor

Történelmünk során
a velünk szembeni ellenséges erők megan�nyiszor igyekeztek és
igyekeznek ma is megtörni bennünket.
Folytatás az 5. oldalon

K

árpátalja továbbra is
a béke szigete. Megtapasztalhatták ezt mindazok, akik az elmúlt vasárnap kilátogattak Huszt főterére, hogy részt vegyenek
az immár nyolcadik alkalommal sorra kerülő Bethlen-nap rendezvényein. A
gyerekek az őket elkísérő szüleikkel, nagyszüleikkel a kézműves sátraknál
egész nap folyamán betekintést nyerhettek a szövés,
a horgolás, a fafaragás rejtelmeibe, üveget, kavicsot
festhettek, harisnyavirágot
készíthettek. Számos vásárfia beszerzésére is mód
nyílt. Időnként kisebb-nagyobb sorok alakultak ki a
kürtőskalács-készítők pavilonjánál, a lacikonyhás
sátraknál. Mézből, sajtokból, különböző lekvárokból és más kézműves termékekből szintén bőséges
volt a kínálat.
Folytatás a 3. oldalon
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Beregszászban ülésezett a KMKSZ XXXII. közgyűlése

Az lesz a mienk, amit ki tudunk
küzdeni magunknak

A járványügyi helyzetre való tekintettel október 9-én, szombaton,
a Beregszászi Művelődési Házban került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) XXXII. megyei közgyűlése. A kárpátaljai magyarság legfőbb érdekvédelmi szervezete
2020-as taglétszáma 40384 főt számlál, a mostani közgyűlésre 111
alapszervezetből delegálták a küldötteket. A fórum munkájában
most is online módon vehetett csak részt Brenzovics László elnök,
illetve Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő.
A himnuszok elhangzását követően a közgyűlés résztvevői
egyperces néma főhajtással emlékeztek a KMKSZ közelmúltban elhunyt különböző tisztségviselőire.
Ilyen sem volt még a KMKSZ
történetében, hogy annak elnöke
ne tudjon személyesen részt venni a szervezet évértékelő közgyűlésén – kezdte beszédét kissé ironikus hangnemben Brenzovics
László, utalva arra, hogy jómaga
és Bocskor Andrea EP-képviselő
hosszú hónapok óta már csak
online formában tud ,,biztonságosan” bekapcsolódni a helyi
magyarság legfőbb ügyeit érintő tanácskozásokba.
Elnöki beszámolója elején
Brenzovics László felelevenítette az elmúlt valamivel több mint
három évtized azon történéseit,
amelyek leginkább befolyásolták a kárpátaljai magyarság jelenét és jövőjét, utalva arra, hogy a
KMKSZ nem csak Ukrajna legrégebbi érdekvédelmi szervezete, de a Kárpát-medencében is az
első ilyen céllal megalakult közösség, amely megkerülhetetlen
és legyőzhetetlen.
Mint mondta, a magyar-ukrán alapszerződésben lefektetett
kisebbségi jogokat Ukrajna egyszerűen nem tartja be, a kisebbségi vegyes bizottság már legalább tíz éve nem ülésezett, azokat a határozatokat, amelyeket
korábban elfogadtak, nem hajt-

ják végre. A nehézségek ellenére a
KMKSZ él és dolgozik, és a kárpátaljai magyarságnak szüksége van
rá – szögezte le az elnök.
Az elmúlt másfél évet érintő beszámolójában Brenzovics László
kiemelte, hogy a COVID-járvány
idején a KMKSZ Jótékonysági
Alapítványa nagyon sok kórháznak, egészségügyi és oktatási intézménynek nyújtott gyors és hatékony segítséget az abban az időben hiánycikknek számító legfontosabb védőfelszerelések beszerzése
és szétosztása terén. Később a magyar-ukrán határsávban megszervezett és sikeresen lebonyolított védőoltási akcióban – amelynek köszönhetően több mint 20 ezer kárpátaljai részesülhetett hatékony vakcinában – is elévülhetetlen a szövetség
hozzájárulása a járvány ellen folyó
küzdelemhez.
A KMKSZ első embere annak
a meggyőződésének adott hangot,
hogy a magyar-ukrán alapszerződésnek és Ukrajna alkotmányának megfelelően a kárpátaljai magyarságnak továbbra is joga van az
anyanyelven történő oktatáshoz és
a szabad nyelvhasználathoz az élet
minden területén, és ennek megfelelően próbáljuk megvédeni jogainkat továbbra is.
Beszámolója végén Brenzovics
László arra kérte a küldötteket,
hogy bocsássák bizalmi szavazásra
azt a kérdést, hogy a kialakult körülmények ellenére továbbra is ő töltse-e be az elnöki pozíciót. Ez meg is

történt, a közgyűlés egyhangú szavazással megerősítette Brenzovics
Lászlót elnöki tisztségében.
Rövid bejelentkezésében Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője örömmel
konstatálta a tényt, hogy az egyre
inkább érezhető ellenszelek ellenére a KMKSZ immáron három évtizede hittel és hűséggel kiáll a kárpátaljai magyarság ügyeinek érdekében, és mint mondta, ebben a
nemes harcban a szervezet továbbra is számíthat az anyaország és a
Kárpát-medencei magyar szervezetek szolidaritására és támogatására.
Babják Zoltán, a Beregszászi
kistérség polgármestere hozzászó-

számolójában kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarság megyei és járási szinteken is arányaihoz mérten
van képviselve a különböző tanácsokban, és megválasztott képviselői ennek megfelelően próbálják
felvállalni az érdekeinket a döntéshozó fórumokon.
Beszámolója végén azzal a kéréssel fordult a küldöttekhez, hogy
fogadjanak el egy, Ukrajna főügyészének és a Nemzetbiztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjének
címzett beadványt, amelyben tájékoztatást kérnek arról az állítólagos leleplezett akcióról, amelyben az illetékesek felderítettek egy
olyan tervezett bűncselekményt,

lásban hangsúlyozta, hogy Beregszász geopolitikai helyzetéből adódóan is érdekeltek vagyunk Budapest és Kijev megromlott helyzetének rendezésében. Mint mondta,
aki magyar közszereplőként bármilyen feladatot is ellát Kárpátalján,
az fokozott górcső alatt van, és ily
módon többet kell tennie a közösségéért, mint egy átlagos tisztviselőnek Ukrajnában.
Ezt követően a közgyűlés meghallgatta a Kocserha János és
Gorondi Albert által vezetett mandátumvizsgáló, ellenőrző és fegyelmi bizottságok beszámolóját, majd
köszöntötték a legutóbbi közgyűlés
óta munkába álló új alapszervezeti elnököket.
Barta József, a KMKSZ alelnöke az elmúlt egyéves időszak önkormányzati munkájáról szóló be-

amely egy Kárpátalján működő főkonzulátus felgyújtására vagy felrobbantására irányult, illetve egy
társadalmi aktivista meggyilkolását készítette volna elő. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a beadvány megküldését.
Rezes József, a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) ügyvezető igazgatója a társulás eddigi tevékenységéről, az önkormányzati szerepvállalás lehetőségeiről és különböző tervezett programok menetéről tartott
beszámolót.
Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke az általa koordinált járás sikeres választási eredményeiről számolt be. Annak kapcsán, hogy a
KMKSZ-en belül is egyre markánsabban tapasztalható a nők megnö-

Perényi Zsigmondra és az aradi vértanúkra emlékeztek Beregardóban

A megjelenteket Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor
Magyar Líceum tanára köszöntötte, aki a történelmünk nagyjainak máig ható irány- és példamutató életét állította a ma nemzedéke elé.
A magyar nemzet életében a
szabadság, a szabadságért vívott
küzdelemnek mindig különösen
fontos helye volt. Azok a hősök,
akik a szabadságért áldozták életüket, a magyar nemzet legszeretettebb fiai, legnagyobb hősei – kezdte emlékező beszédét
Szilágyi Mátyás, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az aradi vértanúk mellett Perényi Zsigmondnak – akinek egyetlen „bűne” a
Habsburg-ház trónfosztását bé-

kés úton megoldani kívánó Függetlenségi Nyilatkozat aláírása volt, s
amiért az életével fizetett – a szabadság, a haza védelmében tanúsított kiállása máig ható üzenet:
megalkuvás nélküli hűség a hazához, a nemzethez. Mint ahogy a békés haladás híve volt Perényi, úgy
kell nekünk is békésen, de állhatatosan kiállni anyanyelvünk, jogaink, anyanyelvi intézményeink
megőrzése mellett. Ebben a küzdelemben pedig a nemzeti kormány
továbbra is segíti és támogatja a
kárpátaljai magyarságot, biztosított a főkonzul.
Amikor a vértanúkra emlékezünk, rácsodálkozunk, mire képes
az ember Isten kegyelmével: életét
is kész feláldozni az igaz ügyért, a
szabadságért, a hazáért – kezdte beszédét Molnár János római katolikus

Jakab Lajos

esperes. A beregszászi plébános arra
is felhívta a figyelmet, hogy a keresztény világban ma is vannak, akik
nem alkusznak, akik hősiesen, sok-

nár D. István történész, a KMKSZ
Beregszászi Szervezetének elnöke.
Aki báró Perényi Zsigmond életútját felidézve arra hívta fel a figyelmet, hogy nem az ifjúi hevesség vezette a szabadságharcosokat, hisz
Perényi Zsigmond 64 éves volt a
forradalom idején. Ám élettapasztalatával, higgadtságával, megfontoltságával példaként állt a szabadságharc vezetői előtt. Kossuth Lajos

az életét – hatással volt korára,
de a ma nemzedékére is. És elgondolkodásra ad okot: mit tehetünk mi ma nemzetünkért, a
szülőföldünkön való megmaradásért…
A megemlékezésen – melyet a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalt keretbe és koszorúzással ért véget – a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar

szor életük árán is kiállnak a szabadságuk, a hitük, Jézus mellett.
Az 1848-49-es szabadságharc
fontosságát jelzi, hogy még ma is
emlékezünk hőseinkre, akik a mostani nemzedéknek is példát mutatnak, kezdte megemlékezését Mol-

is felnézett rá: „Neked, te kimagasló
alak, ki abból az időből oly páratlan
egyedül állasz, neked leborulok emléked előtt... Mesterem!” – írta. Ennek a vértanúnak az élete – akinek
fejfáján az olvasható, hogy meghalt,
mert jobban szerette hazáját, mint

Líceum diákjai emlékeztek az
1848/49-es vértanúkra, mártírokra, a beregardói református gyülekezet énekkara pedig
Fring Erzsébet vezetésével alkalomhoz illő énekkel szolgált.

Hazájukat jobban szerették életüknél

A magyar nép történelmében több olyan esemény, szabadságharc is
van, amelyik ugyan gyászos véget ért, mártír vezéregyéniségeik mégis
erőt adnak a ma nemzedékének is. Példaként állnak előttünk, hogyan
lehet önzetlenül, kitartóan és áldozatkészen olyan igaz ügyek mellé
állni, melyek nemzetünk megmaradását biztosítják. Ezek között is
kiemelkedő helyet foglal el az 1848-49-es szabadságharc, melynek
áldozataira október hatodikán, az aradi vértanúk kivégzésének napján emlékezik a magyarság szerte a nagyvilágban. Beregardóban a
Perényi Kultúrkúria – a forradalom leverését követően szintén mártírhalált halt Perényi Zsigmond szülőháza – előtt a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete szervezésében került sor a megemlékezésre.

vekvő politikai-közéleti szerepvállalása, kezdeményezte egy
női tagozat létrehozását a szervezeten belül, amit a küldöttek egyhangúlag támogattak is.
Beszámolót tartott még Sari
József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. Szólt a küldöttekhez Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
(KMPSZ) illetve a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Gulácsy Géza,
a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ
Jótékonysági Alapítvány igazgatója, akik az általuk vezetett
szervezetek működéséről számoltak be.
A közgyűlés küldöttei megfelelőnek minősítették a Szövetség elmúlt másfél évi munkáját. Ezt követően a KMKSZ
Hűségdíjainak átadására került
sor, amelyben id. Molnár László
és Bák Ferenc, a KMKSZ benei
és fancsikai alapszervezeteinek
elnökei, valamint Fábián István
választmányi tag részesült.
Darcsi Karolina, a KMKSZ
politikai és kommunikációs
titkára felolvasta a KMKSZ
XXXII. közgyűlésének nyilatkozatát, amelyben többek között az is szerepel, hogy sajnálatos, hogy az utóbbi időben tovább romlottak az Ukrajna és
Magyarország közötti kapcsolatok és nem szűnnek a különböző szinten gerjesztett magyarellenes provokációk. A közleményben a Szövetség köszönetét fejezi ki Magyarországnak a
járvány elleni harcban korábban
és azóta is kifejtett segítségéért,
és az anyaország részéről elindított szociális programok lebonyolításáért.
Zárásként Brenzovics László gratulált a hűségdíjasoknak,
köszönetet mondott a személye
irányába megnyilvánuló bizalmi szavazásért, és megköszönte
mindazok munkáját, akik a jelenlegi nehéz körülmények ellenére
is tesznek és kiállnak a kárpátaljai magyarság megmaradásáért.

Marton Erzsébet
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Közösség
Kárpátaljai kóstoló – Könyvbemutató Beregszászon

Zámiska, lapotya, szatyorás
meg a többiek

A kárpátaljai magyarok vendégszeretetéről ódákat lehetne zengeni. A legszegényebb világban is mindig szeretettel, és a lehetőséghez
mérten terített asztallal fogadták – és fogadják ma is – a vendégeket. Sokan talán tudatában sincsenek, milyen gazdag és sokoldalú, különleges ízvilágú ételekkel büszkélkedhetnek. Itt nemcsak az
egymás mellett élő népek kultúrája, de gasztronómiája is hatott a
másikra. Ezt bizonyítja Pákozdi Juditnak a Kárpátaljai kóstoló c.
könyve, amelynek bemutatójára október 6-án került sor Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában.
A megjelenteket Togyeriska
Erika, a Rákóczi Főiskola szakgimnáziumának tanára köszöntötte, aki ezúttal a moderátor
szerepét is felvállalta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
többek között Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar
konzul, dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke és dr. Csernicskó
István rektor.
Orosz Ildikó felelevenítette
a harminc évvel ezelőtti első ta-

ta a múlt értékeinek őrzését, kutatását és átadását – kiemelte: ebből
a könyvből egy olyan (íz)világ köszön ránk, ami Kárpátaljáról, rólunk és nekünk szól.
– Minden, amit ebben a kiadványban találnak, hiteles, ízig-vérig kárpátaljai, hisz itteniek diktálták tollba azokat nekem – indította a könyvbemutatót Pákozdi Judit. – Olyan recepteket, pontosan
264-et olvashatnak és – reményeim szerint – próbálhatnak ki, ame-

lálkozását Pákozdi Judittal, aki
anno Budapestről érkezett Kárpátaljára, hogy az itteni magyar
falvakban nagymamáktól, háziasszonyoktól felgyűjtse a vidékünkre leginkább jellemző ételek receptjeit. Ebben segített akkor nagydobronyi iskolaigazgatóként az elnök asszony, akinek
nagymamája, édesanyja is az
adatközlők között szerepel. A
régi konyhákról szólva arra emlékeztetett, hogy eleink racionális konyhát vezettek – hűtőszekrény hiánya mellett például azért
volt sokáig friss hús több háztartásban is, mert télen a disznóvágásokat úgy tervezték, hogy
mindig legyen a rokonságtól, a
szomszédoktól kapott „kóstolóból” a hurkán, kolbászon túl levesbe, pörköltbe való is –, beosztással éltek, szezonális ételeket készítettek. Orosz Ildikó
– aki mindig is fontosnak tartot-

lyeket nemzedékeken át őriztek az
itteniek, és a mai napig készítik is
azokat.
Ezek között olyanokat is találunk, amelyek vidékünk csupán
egyes régióiban ismertek. Ilyen
többek között a zámiska, a lapotya,
a szatyorás, vagy éppen a loksa,
a bobájka stb. De a káposztáspaszuly is szinte csak Kárpátalján
kóstolható.
Jóízű és praktikus, háziasz
szonyszemléletű, racionális konyha a kárpátaljai – vallja a szerző.
Aki a bemutatót követően kérdésünkre válaszolva elmondta – s ezt
a könyv bevezetőjében is megírta
–, hogy egyik gyermekének osztályát kísérte el Kárpátaljára a rendszerváltást követően. 1989 októberében a nagymuzsalyi iskolában együtt nézték végig Nagy
Imre és mártírtársainak búcsúztatását. „Akkor és ott mindannyian éreztük: sorsfordulóhoz érkez-

Művelődési házat avattak Batáron

A kultúra az élhető élet része

Kárpátalja településein az élhető élet megteremtése továbbra is a legfontosabb feladat.
Ehhez nem csupán tisztességes fizetést nyújtó munkahelyekre, megfelelő infrastruktúrára, például normális utakra,
hanem emellett olyan közösségi helyekre is szükség van, ahol
mód nyílik a minőségi kikapcsolódásra, kultúránk, hagyományaink megélésére és újabb
ismeretek szerzésére egyaránt
– hangsúlyozták annak a kultúrháznak az avatóünnepségén, amelyet Batáron, ezen a
800 lelket számláló dél-ugocsai
kistelepülésen tartottak.
A Keleti Partnerség Ukrajna 2020 keretében a Kárpátal-

jai Magyar Főiskoláért Alapítvány
közreműködésével megújult létesítmény több mint 90 férőhelyes és a
legmodernebb felszerelésekkel, berendezésekkel van ellátva.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent és hogy munkálkodhass a
jövőn.” Ezzel a Széchenyi-idézettel
kezdte megnyitó beszédét Bacskai
József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, aki a
vidék több mint ezeréves története
kapcsán megjegyezte: példás az az
együttműködés és megértés, valamint más népek kultúrájának, hagyományainak tisztelete, ami régóta jellemezte és jellemzi ma is ezt a tájat.
Rezes Károly, a Beregszászi járás elnöke annak a reményének adott
hangot, hogy mindig gyerekzsivajtól

tünk. Az ezt követő napokban
a gyerekek a falut kutatták, jómagam pedig, gasztronómiai újságíróként (Pákozdi Judit a Magyar Konyha c. lap főszerkesztőjeként dolgozott hosszú éveken
át, a szerk.) helyi receptek után
érdeklődtem a környékbeli as�szonyoknál. Rövid idő után egy
ismeretlen, a mai magyarországitól eltérő gazdag konyha ajtaja tárult ki előttem”. Pákozdi
Judit akkor egy hét leforgása
alatt mintegy 90 receptet gyűjtött össze. Ráérezve ennek ízére, ezután három éven át kutatta a helyi ételeket. És 1992-ben
az Új Mandátum Kiadó jóvoltából, Punykó Mária beregszászi/
beregújfalui magyartanár, helyi
néprajzkutató által megírt tanulmányával kiegészítve megjelent
a Kárpátaljai kóstoló első kiadása. Azóta harminc év telt el. S a
szerző mindig úgy érezte, hogy
ez a gyűjtemény kiegészítésre,
bővítésre szorul. És 2021-ben
végre, egy pályázatnak köszönhetően erre is sor kerülhetett.
Pákozdi Judit vallja: Kárpátalján
az idők során nemcsak recepteket, de jó barátokat is gyűjtött.
A könyvbemutatón Karmacsi
Zoltán, Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola tanárai és Csizmár Sarolta, a Kárpátaljai Magyar Turisztika Tanács alelnöke szakértőkként számoltak be arról, miként járultak hozzá a könyv kibővített megjelenéséhez. Valamen�nyien a kárpátaljai konyha sajátosságaira hívták fel a figyelmet,
s köszönetet mondtak Pákozdi
Juditnak, hogy ezeket csokorba
gyűjtötte.
Pákozdi Judit, a könyv szerzője, a kárpátaljai konyha szerelmeseként, nemzeteket összefogó gasztronómiájának kutatójaként akár Kárpátalja díszpolgára lehetne. Hisz olyan értékeket gyűjtött össze, amire az itteniek közül korábban senki nem
vállalkozott. De lehet, hogy éppen egy kívülálló szemére volt
szükség, hogy felfedezze: mindaz, ami számunkra természetes,
az igazi érték?!
A szervezők a Kárpátaljai
kóstoló bemutatójával egyidőben
ajánlották az érdeklődők figyelmébe Csizmár Saroltának, a Beregszászi Járási Falusi Turizmus
Szövetsége elnökének Édes Kárpátalja címmel megjelent süteményrecepteket tartalmazó gyűjteményét is, melyet a szerző a
kárpátaljai falusi vendégfogadó
asszonyok kincsestárából válogatott. A könyvbemutatót követően az érdeklődők meg is kóstolhattak néhány olyan jellegzetes,
hagyományos édességet, melyek
a kárpátaljai ízeket őrzik.

Kovács Erzsébet
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Huszt: Bethlen-nap, nyolcadszor

Egyszer volt aranykor?
Elejét lásd az 1. oldalon

Az alkalom az ódon huszti
református erődtemplomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, ahol Jenei Károly hirdette az
igét. A tiszteletes a szószékről arról szólt, hogy ha egyszer elköteleztük magunkat Jézus Krisztus
mellett, akkor a kiválasztottakhoz méltóan kell viselkednünk,
példát mutatva minden cselekedetünkkel a környezetünkben
élők számára.
A város központi terén felállított színpadnál a múltat megidéző teatralizált jelenet zajlik:
korszerű hintón érkezik Bethlen
Gábor fejedelem és kísérete, felelevenítve azt az eseményt, amikor 1613 őszén a nemrég erdélyi
fejedelemmé választott Bethlen
Gábor Husztra érkezve megígéri, hogy biztosítja a nyugalmat
és a közrendet, rendet tesz a vitás vagyoni kérdésekben, elősegíti, hogy fejlődjön a város kézműves ipara, élénküljön művelődési élete.
Pallagi Marianna, a Pro
Cultura Subcarpathica igazgatója a szervezők nevében mondott köszönetet Huszt polgárainak, hogy befogadták a rendezvényt, és így a város maroknyi
magyarsága felhőtlenül ünnepelhet együtt a többségi nemzet
képviselőivel.
A XVII. század magyar történelmének talán legnagyobb államférfija igazi integratív személyiség, reálpolitikus és reneszánsz ember volt, mutatott
rá Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi főkonzulja.
Mesterien folytatott egyensúlyteremtő és -fenntartó politikája
a kortársak és az utókor szerint
is Erdély első aranykorát eredményezte. Igazi konszenzust teremtő személyiség volt: ennek
alárendelve politikai lépéseit,
kormányzati stílusát összhangot teremtett az ország rendjeivel, nemzeteivel, székelyekkel, szászokkal, magyar főrendekkel, valamint a szomszédos
államokkal. Történelmi alakja,
életpályája azt üzeni, hogy érdemes megpróbálni a közép-európai népeknek összeegyeztetni
a gyakorta szerteágazó politikai
részérdekeket, a sokszor különböző irányú közösségi, nemzeti

lesz hangos ez a korszerű létesítmény.
A kultúra közösségmegtartó erő, fogalmazott Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja. Ennek és hagyománya-

Barta József, a KMKSZ alelnöke, megyei képviselő avatóbeszédében rámutatott, hogy a magyar
kultúra ápolásának, a hagyományőrzésnek fontos szerepe van a ma-

inknak, valamint a magyar életerőnek
köszönhetően maradtunk meg immáron több mint ezeregyszáz esztendeje a Kárpát-medencében.

gyar közösségek megerősítésében.
Mihamarabb nagyszabású munkahelyteremtő programot kell elindítani annak érdekében, hogy a most

törekvéseket a mindenki számára egyaránt fontos célok megvalósítása érdekében.
Erdély aranykoraként szokták emlegetni a Bethlen Gábor nevével fémjelzett korszakot, hangsúlyozta köszöntőjében Kozma József, a KMKSZ
huszti alapszervezetének elnöke is, aki annak a reményének
adott hangot, hogy a Kárpátalján
élő népek összefogásával hamarosan megkezdődik a vidék felvirágoztatása. Mahanec Henrietta, a Huszti kistérség Végrehajtó
Bizottságának titkára nagyra értékelte az ilyen és ehhez hasonló népünnepélyek közösségerősítő szerepét, amikor a különböző kultúrák és hagyományok
elfogadása, megbecsülése kerül előtérbe.
Végezetül Szulincsák Sándor
helyi római katolikus plébánossal
együtt imádkozott a téren összegyűlt sokaság. Két nyelven – magyarul és ukránul – hangzott el a
Mindenhatóhoz küldött fohász és
végül a Miatyánk. Felemelő pillanatok voltak ezek.
A délután folyamán a hagyományőrzők vették birtokukba a színpadot. A Huszti Magyar Általános Iskola növendékei megható módon vallottak a
szülőföld szeretetéről, az anyanyelv megtartó erejéről. Komplex műsorral érkeztek a viski iskola és a kultúrház növendékei:
az Aprócska citerazenekar, a Furulyás rigók, a Fricskák zenekar, valamint a Szivárvány hagyományőrző táncegyüttes. A
Kárpát-medence különböző tájegységeiről gyűjtött táncokat
mutatott be a Bokréta hagyományőrző csoport (Tiszacsoma),
a Kék Viola hagyományőrző
táncegyüttes (Mezőgecse), a
Gyöngyösbokréta népi együttes
(Dercen). A szerednyei Rumenok
és Gaklirka együttesek a többségi nemzet, valamint a szlovákság
néptáncaiból, népdalaiból mutatott be ízelítőt. Nagy tetszést aratott a helyi Husztjanyi és a munkácsi Rusznaki népzenei együttes műsora.
A Kárpát-medence-szerte ismert Sodró együttes nagyszerű
muzsikusai és kiváló táncospárja ezúttal is fergeteges hangulatot teremtett.

Kovács Elemér

távolban dolgozó családfők hazajöhessenek, fogalmazta meg sokak óhaját Péter Csaba megyei
képviselő. Aki bejelentette, hogy a
fő kivitelező, a BudResProm Építkezési Vállalat több mint 134 ezer
hrivnya értékben ajándékozott különböző eszközöket és tartozékokat a kultúrháznak.
Oroszi József polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a kultúrház
felépítésében, elsősorban a nemzeti kormánynak, a kivitelezést
irányító alapítványnak, és kijelentette, hogy reményei szerint a
megújult intézmény valóban áldássá válik a közösség életében.
Az alkalmon több dicsérő oklevelet adtak át. Az ünnepi műsor
során felléptek a Batári Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda növendékei, az iskola tanulói, valamint a nevetlenfalui nyugdíjasklub Arany Alkony énekkar tagjai.

Eszenyi Gábor
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Közélet
Október, a megemlékezések hónapja

Jézusnál van segítség
„És az Úr, az Ő atyáiknak Istene elküldé hozzájuk követeit jó idején, mert kedvez vala
az Ő népének és az ő lakhelyének. De ők az Isten követeit kigúnyolták, az Ő beszédeit megvetették, és prófétáival
gúnyt űztek: míglen az Úrnak
haragja felgerjede az Ő népe
ellen, s többé nem vala segítség.” (2Kir 36, 15–16)
Van-e nagyobb ítélet annál,
mint amikor azt mondják valakinek, hogy nincs többé segítség?!
Az embert a reménység élteti, vigasztalja. Isten csodálatos ajándéka a remény. De ha az elvétetik, ha helyébe azt mondják, hogy
nincs segítség, akkor mit várhat
a reményvesztett ember?
Isten különös gonddal, szeretettel vezette, ápolta, megáldotta
népét. A nép újra és újra elfordult
Istentől, bálványokat imádott,
pogány szokásokat vett fel, idegenekkel házasodott. A történelem során számtalanszor küldött
Isten tanítókat, prófétákat népéhez. Volt, amikor bűnbánatra jutottak és megtértek, visszafordultak Istenhez. Nagyon sokszor engedetlenek voltak, kigúnyolták a
prófétát, megverték, megcsúfolták, börtönbe zárták.
Isten türelmes, vár, talán
észretérnek, belátják bűnüket és
megjobbítják életüket.Vár, de egyszer haragra gerjed és ítéletet tart.
Mielőtt a baj megtörténne,
előre figyelmeztet: vigyázzatok,
álljatok meg, ne kövessétek a pogányok útját. Amikor a sátán hatalmába keríti az emberek szívét,
olyankor sem nem hallják, sem
nem értik Isten hangját, szavát.
Amikor felgerjed az Úr haragja,
megretten a föld. Meglátják az
emberek, hogy felemelte kezét
az Úr. Nem mindig és nem mindenkinek van idő a megtérésre,
megváltozásra. Jaj annak, akire
Isten keze ránehezedik!
A Messiásra vártak az emberek évszázadokon át. Amikor
megszületett ott és úgy, ahogyan,
Isten jó előre megmondta, megüzente prófétáin keresztül, nem
hitték és nem fogadták el. A bűn
lepelt borított az elméjükre. Nem
látták és nem értették, hogy itt
van a megígért „kellemetes idő”,
a Megváltó közöttük.
Amikor az Úr Jézus itt járt
a földön, gyógyított, halottakat
támasztot, mindig azt lesték – és
éppen a vallásos farizeusok keresték –, hogyan, mikor lehetne
Őt megfogni. Nem ismerték fel,
hogy az üdvösség érkezett el hozzájuk. Isten kedvezett az emberiségnek! Mert Ő szerette az embereket. De az emberek nem fogadták el az Ő szeretetét, a mentő kegyelmet, a Megváltót.
Ha a mindennapi emberek
életét figyelem, látom, hogy oly
sok kedvezményt, lehetőséget ad
Isten egy-egy embernek. De nem
értik, vagy nem akarják megérteni, hogy Isten jött közel hozzájuk, Isten kereste meg őket. A

lehetőségeket, alkalmakat nem
csak elmulasztják, de nagyon
sokszor rosszra használják.
…Minden év nyarán nagyon
sokan meghalnak az országutakon, mert ittasan vezetnek. Minden nyáron eltűnnek fiatal lányok, s csak a holttestüket találják meg, ha megtalálják. Előre figyelmeztetnek a szülők, egyetemek, a rendőrség: vigyázzanak,
mert a halál leselkedik rájuk az
alkoholos pohárból, a kábítószerekből, az ittasan vezetett autókból. Előre szólnak, de nem veszik
komolyan. Minden nyáron temetnek, gyászolnak, sokan, sokat.
Figyelem a fiatalok viselkedését. Aranyosak, kedvesek, tele
vannak álmokkal, tervekkel és
reményekkel. Milyen jó, hogy
van reményük! Hívő fiataljaink
ismerik az igét, az Úr törvényét,
tanulták, hallották az ige tanítását... Jól felkészültek az életre?
Sokszor azt hisszük, hogy igen.
De egy rosszul töltött éjszaka,
egy kimaradás, egy engedetlen
lépés, egy tisztátalan és tiltott dolog megkóstolása összetöri, véglegesen szétzúzza fiatal álmaikat.
Megtérhet, bűnbánatra juthat
a fiatal is, az idős is. De a bűn
mindig nyomot hagy maga után.
Jó, ha idejében tanítjuk gyermekeinket. De mindennél fontosabb megmutatni az utat, a bűnbánat útját, az Istenhez, az atyai
házhoz vezető utat. Az álmok és
remények összeomolhatnak, de
Isten szeretete és kegyelme megmarad, állandó azok számára,
akik visszatérnek Hozzá. Jézus
Krisztusban van a mi feloldozásunk és Ő benne van Isten szívének kiengesztelődése is. Minden bűnből van megszabadulás,
megtisztulási lehetőség. Isten
idejében felkínálta az Úr Jézus
szabadító kezét. Elfogadom-e?
Isten nem akar haragot tartani senkivel! Az ember zárja ki
magát az Ő szerető, megbocsátó karjaiból. Jézus Krisztusban
oly közel jött hozzánk a hatalmas, Teremtő Isten. Atyámmá
lett, s én tudom, hogy az Ő gyermeke vagyok még akkor is, ha
néha rakoncátlanul elengedem
a kezét és a magam útján akarok járni. Van-e nagyobb ítélet
annál, mint amikor azt mondják
valakinek, hogy nincs segítség!
Jézus keresztjénél van segítség!
Isten állandó ügyeletet tart a kereszt alatt. Várja a megtérő bűnösöket. Vár téged is és engem
is. Várja, hogy segíts, vezess oda
másokat is. Isten haragját Jézus
keresztje feloldotta. A reménytelen életű embernek segítséget
és üdvösséget hozott Krisztus.
Csak Te tehetsz tisztává,
Uram. Köszönöm, hogy megtaláltál és nem hagytál soha magamra. Áldott a Te kereszted, köszönöm, hogy reménységet adtál
szívembe. Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bajban, kétségben hívjon minket!
Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
Mobil: +38(095) 600 80 05, +38(097) 600 80 05

Beregszász gyásznapján

Ezen a napon a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum (korábban gimnázum) diákjai díszőrséget álltak a városi temetőben található honvédsírkert fejfáinál. Emlékezve azokra a hős katonákra és
ártatlan civilekre, akik a várost a második világháború végén ért
bombatámadásban veszítették életüket. 1944. október 9-e Beregszász gyásznapjaként vonult be a történelembe: a terrortámadásban
250 katona és civil veszítette életét, illetve sebesült meg. Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica
(PCS) civil szervezet évek óta tart megemlékezést ezen a napon.
Október a megemlékezések
hónapja a magyar kegyeleti naptárban, kezdte beszédét Szilágyi
Mátyás beregszászi magyar főkonzul a honvédsírkertben tartott alkalmon. Két napja emlékeztünk a magyarság gyásznapjára, az aradi vértanúk emléknapjára. Hamarosan ünnepeljük az
1956. október 23-i magyar forradalom kitörését. Nagyon fon-

Trianon után az utóbbi száz
esztendőben Magyarország határain kívülre szorult, kisebbségi létbe kényszerült magyar nemzeti közösségek életében a megemlékezések szervezésének, engedésének
avagy tiltásának sajátos történelme íródott, emlékeztetett rá a diplomata. Ugyanígy az emlékezést
szolgáló szobrok, életművek sajátos életet éltek. Ez idő alatt hol le-

tos, a közösséget megtartó, nemzeti identitásunkat erősítő szerepe van a hősökről, a nemzet mártírjairól való megemlékezésnek, a
nemzeti kegyelet kinyilvánításának. A diplomata felelevenítette
a 77 évvel ezelőtt történt eseményeket. Ismeretes, hogy a kérdéses napon a hármas kötelékben
támadó 27 amerikai gyártmányú
szovjet bombázógép NagyszőlősMuzsaly irányából érkezve a vasúti hidat és a sebesülteket szállító katonai szerelvényt vette célba,
megszórva azokat repeszbombákkal. Ezután az alacsonyan
szálló katonai gépek golyószóróból civil lakosokat, nőket, gyerekeket, iskolás diákokat gyilkoltak. Beregszász városa – amelyet a háborúban addig nem ért
bombatámadás – gyászba borult.

bontották, hol beöntötték, hol elővették, elrejtették, újra megtalálták, újraállították őket. Várkazamatában szenvedte sok évtizedes
fogságát az aradi szabadságszobor, Perényi Zsigmond báró mellszobra jótékony raktári feledésben
pihent, a vereckei emlékmű darabjait a megszálló szovjet birodalom győzelmi emlékművébe építették be, s a sort folytathatnánk.
Sok évtizedekig lefojtva maradt a
gyász, titok fedte, hogyan halt meg
a fronton, a hadifogságban a nagyapa, ki és hogyan tűnt el a munkatáborban, a szibériai építkezésen,
melyik börtönben veszett nyoma a
görögkatolikus lelkész hozzátartozóinak. Létfontosságú, hogy a közösség kegyeleti kultúrájának intézményes nemzettörténelmi emlékezetének korlátozását, manipu-

Képzőművészeti kiállítás a beregszászi konzulátuson

Holló Katalin különös világa

Holló Katalin Kárpátalján
kezdte munkásságát, de Budapesten érett igazán művésszé, a
gyökerekhez ragaszkodva, önmagán átszűrve az élményeket ott találta meg stílusát, helyét. Magyarország Beregszászi
Konzulátusán október
11-én nyílt kiállításával
most visszahozta mindazt, amit rólunk, erről a
vidékről, magáról, a világról gondol.
A kiállítás résztvevőit Beke Mihály András első beosztott konzul
üdvözölte, majd Szilágyi
Mátyás főkonzul méltatta a művésznő munkásságát. Holló Katalin stílusát nem a környezetünkben található tárgyak és
formák egyszerű leképezése, hanem elvont, absztrakt gondolkodás, technikai sokszínűség és igényesség jellemzi. Képei túlmutatnak az általunk empirikusan érzékelhető valóságon, egy távoli belső világba vezetnek. A különleges formák, vonalak mögött

mély mondanivaló húzódik meg,
amit a művész indirekt módon fogalmaz meg, s a befogadó, a szemlélődő feladatává teszi, hogy feltárja azokat. Grafikái vallomások
a világról, az emberről, a szűkebb
és tágabb környezetről. Ahány vo-

nal, annyi forma, annyiféle érzelem, észlelés, emlék, absztrakció.
Jel, szimbólum, lenyomat az élet
dolgairól, a mindenség harmóniájáról, egyensúlyáról, fogalmazott a
főkonzul. Aki úgy érzi, Holló Katalin munkái leginkább grafikai
novellákként értelmezhetők, me-

lálását vagy tiltását soha többé
ne tűrjük el, hangsúlyozta Szilágyi Mátyás.
Vajon hányszor jut eszünkbe,
hogy országunk ma is fegyveres
konfliktus színtere? Bár a harcok
tőlünk több mint ezer kilométerre
dúlnak, hatásuk ide is elér, kezdte beszédét a beregszászi vasútállomása épületének falán elhelyezett emléktáblánál Pallagi
Marianna, a PCS igazgatója, aki
arra emlékeztetett, hogy ezekben az összecsapásokban veszítette életét Timoscsuk Mihály, a
főiskola egykori hallgatója, s utána még több beregvidéki. Miközben a 77 évvel ezelőtti tragédiára
emlékezünk, és fejet hajtunk az
ATO-ban elesettek emléke előtt,
minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a konfliktusok békés
úton rendeződjenek.
Ma a beregszászi temető magyar honvédparcellájában, és
itt, a vasútállomáson elhelyezett emléktáblánál rójuk le kegyeletünket a bombázás áldozatai előtt, fogalmazott beszédében Szilágyi Mátyás. Emlékezünk egyúttal a II. világháború és az azt követő szovjet megtorlás minden áldozatára, és emlékezünk a holokauszt során elhurcolt és kegyetlenül elpusztított zsidó honfitársainkra is. A
megbékélés szellemében emlékezünk az egykori ellenséges oldal katonai és polgári áldozataira is, hisz nagy költőnk, József
Attila halhatatlan sorait megszívlelve valljuk, hogy a harcot, amelyet őseink vívtak, oldja békévé az emlékezés. És bizony ugyanebben a szellemben
rendezni kell közös dolgainkat.
1944 októberének elején
még senki sem gondolta, hogy
Beregszász bombázásával tragédiák sorozata veszi kezdetét,
fogalmazott Csatáry György, a
Rákóczi Főiskola történelem
tanszékének vezetője. Hisz
alig több mint egy hónap múlva a málenykij robotra hurcolják el a magyar és német férfiakat, akik közül sok-sok ezren
sohasem látják viszont szeretteiket. Sokaknak a sírja ma is
jeltelen, ezért kell ezen a tragikus napon valamennyiükre
emlékezni.
A beregszászi vasútállomásnál tartott, koszorúzással zárult
megemlékezésen Ferenci Attila
beregszászi magyar színész katonadalokat adott elő.

Kovács Elemér

lyek olvasása közben magunk
göngyölíthetjük fel a művésznő
gondolatszálait. Ezekből a novelláskötetekből hozott most új
lapokat Holló Katalin, vitte tovább a gondolafonalat Kulin Ágnes, a Révész Imre Társaság elnöke, aki arra buzdított mindenkit, hogy ne csupán nézőként, de
együtt gondolkodókként is legyünk most itt együtt.
Holló Katalin elmondta,
hogy alkotásait elsősorban saját
élményei, olvasmányok
inspirálják, de legnagyobb
erővel a versek hatnak rá.
Alkotás közben sokszor
beszélget a vonalakkal,
néha azok megszakadnak,
de aztán újra felveszi a fonalat és tovább gombolyítja, míg meg nem születik a benne élő mű. A különleges, pontokból-vonalakból született munkáiról
maga a művész így vallott: „Én így írok egy-egy
fehér papírra. Amit más
szóval, én vonalakkal mondom
el. Ez az én kézírásom, ez az én
képírásom, ezért ez én vagyok,
ez az én ismertetőjegyem.”
A kiállítás megnyitóját Teleki Rita (Nagyszőlős) hegedűjátéka tette még hangulatosabbá.

Kovács Erzsébet
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Közösség
Szalagkitűző ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceumban

Magyarként töretlen hittel

Mindennek rendelt ideje van, olvashatjuk a Könyvek könyvében.
Amikor eljön az ünneplés ideje, akkor ünnepelj teljes szívvel és
lelkesedéssel, mert csak akkor van az egésznek értelme. Életedben nagy nap ez a mai, hisz melledre kerül a jövőbe vetett hit zöld
szalagja, ami jelzi, hamarosan átlépsz a jövő kapuján, hangzott el
azon a szalagkitűző alkalmon, amelyen a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Líceum 37 végzős növendéke azt ünnepelte, hogy nemsokára befejeződik életüknek egy fontos szakasza, s hogy felkészültek az előttük álló megmérettetésre és kihívásokra.
A megható pillanatokban bővelkedő együttlétnek a Beregszászi Művelődési Ház adott otthont. A színpadon felsorakozó
diákokat először Szabó Árpád
igazgató köszöntötte, aki arra
emlékeztetett, hogy idén méltatják az egykori beregszászi főgimnázium jogutódjaként jegyzett Beregszászi Bethlen Gábor
Magyar Gimnázium (új nevén líceum) megalakulásának harmincadik évfordulóját. Ez az időszak
hosszabb, mint egy emberöltő. A
mögöttünk hagyott három évtized alatt az intézmény falai közül számos kiváló diák került
ki, akik ma a közigazgatásban,
az oktatásban, az egészségügyben, a tudományos élet számos
területén állnak helyt és öregbí-

tik alma materük jó hírét. Reménykedjünk benne, hogy ezt a szép tradíciót a mostani végzősök is folytatni fogják.
Pető Nikolett, a 7.A osztályfőnöke elmondta, hogy nem csak ő
oktatta a reá bízott fiatalokat, de
maga is sokat tanult tőlük, megtapasztalva feltétel nélküli szeretetüket, ragaszkodásukat, látva,
hogy közöttük az évek során milyen mély barátságok szövődnek,
s ha kell, mennyire szolidárisak
egymással.
Eljött az idő, amikor már valóban dönteni kell arról, hogy milyen
szakmát válasszatok, fordult tanítványaihoz Rubec Zsuzsanna, a 7.
B osztályfőnöke. Merjetek nagyot
álmodni, s álmaitokat maradéktalanul valósítsátok meg, fogalmaz-

ta meg a maga és pedagógustársai
kívánságát.
A Bethlenesek a mögöttünk
hagyott 30 évben megtanulták,
hogy kárpátaljai magyarként a
többségi közegben kétszeresen kiválónak kell lenni. Ez alapvető követelmény a boldoguláshoz, a sikeres előmenetelhez, hangsúlyozta Szilágyi Mátyás, Magyarország

sokasága teszi naggyá a nemzetet.
Babják Edit, a városi közoktatási osztály vezetője a fiatalok
szakmaválasztása kapcsán azt tanácsolta, hogy olyan hivatás mellett
döntsenek, hogy a munka ne legyen
teher, hanem örömforrás, melyben
kiteljesedik az egyéniségük.
Ezen a napon ismét csak hálát adunk és könyörgünk, fogalmazott Zán Fábián Sándor református püspök. Adjunk hálát azért,
hogy 16 évvel ezelőtt az érintett

beregszászi főkonzulja, aki végezetül Széchenyi szavait idézte,
mely szerint kiművelt emberfők

családokban megszülettek ezek a
gyerekek, akik néhány hónap múlva elhagyják tanintézményüket.

Nagyszőlős: az aradi vértanúk emléknapján

Hazafiak, hősök, példaképek

És elakarják venni legfőbb értékeinket: a magyarság hazaszeretetét,
szabadságvágyát és élni
akarását, hangsúlyozta
köszöntőjében Kudron
Zoltán, a KMKSZ helyi
alapszervezetének elnöke. De mi foggal-körömmel ragaszkodunk ezekhez a magasztos elvekhez,
akárcsak a szülőföldünkhöz. Példát veszünk a hős

sereg magyar, német, szerb,
horvát, örmény és más származású főtisztjeire, katonáira, akik a közös magyar hazáért áldozták életüket. Eljöttünk ide, hogy lerójuk
kegyeletüket a nagyformátumú reformpolitikus, gazdaságfejlesztő szakember, a
magyar szabadság mártírjának, Perényi Zsigmondnak
az emléke előtt. Aki a magyar nyelv hivatalossá tételének, a magyar ifjúság nemzeti szellemű nevelésének,

tizenhárom honvédtábornok hozzáállásából, akik
közül egyik sem menekült
el, hanem tisztességgel és
példamutatással a vérpadot választotta.
Az 1848/49-es magyar szabadságharc hős
tábornokai ezen a napon
szenvedtek mártírhalált a
független Magyarországért, a haza szabadságáért,
egyúttal a magyar nemzet
jövőjéért feláldozva életüket, emlékeztetett rá ünnepi beszédében Szilágyi
Mátyás, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Személyükben a Habsburg-birodalom megtorló dühe egyaránt sújtott le a honvéd-

a közigazgatás modernizálásának és a teljes magyar
politikai rendszer reformjának az élharcosa volt, és
akire méltán büszke a magyar utókor. Több mint másfél évszázad távolából ez az
életpálya a méltósággal vállalt, a szent nemzeti ügy igazába vetett szilárd hittel viselt mártíromság dicsősége
megerősít minket, ma élő
magyarokat. Perényi Zsigmond életének máig ható
üzenete van: a kitartó munka, a meghátrálás nélküli kiállás a nemzet fennmaradásáért, önálló államiságának
megőrzéséért és erősítéséért, a magyar nyelvhasználatért, a magyar kultúra és
tudomány folyamatos fel-

Elejét lásd az 1. oldalon

emeléséért meghozza a
gyümölcsét. Ezt bizonyítja
Magyarország további fejlődése, valamint az, hogy
Trianon után száz évvel is
nemzetként itt vagyunk,
hangsúlyozta a diplomata.
Ma is megszívlelendő
tanulság, hogy az egyébként egymással rivalizáló nagyhatalmak egy időre összefognak, ha úgy
kívánja az érdekük, figyelmeztetett Barta József, a KMKSZ alelnöke.
Mint ahogy 172
évvel ezelőtt a
Habsburgokkal
szövetkezett az
orosz birodalom
a magyar szabadságharc vérbe fojtására. Nehogy a magyarok példája Kelet-Közép-Európa népeinek körében követésre
találjon! A másik
nagy tanulság: a
nehéz időkben
csak magunkra
számíthatunk.
Megnyugtató,
hogy az anyaország nemzeti kormánya minden fórumon kiáll a kárpátaljai
magyar nemzetrész anyanyelvhasználatát szűkítő,
iskolarendszerét folyamatosan leépíteni szándékozó
intézkedésekkel szemben.
Emellett nekünk magunknak is felelős döntéseket
kell hozni gyerekeink iskolaválasztásakor, a parlamenti vagy helyhatósági választásokon.
A koszorúzás előtt a
Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola tanulói verses-zenés irodalmi
összeállítással emlékeztek meg a mártírhalált halt
honvédtábornokokról.

Eszenyi Gábor

És könyörögjünk a Mindenhatóhoz azért, hogy megszülessenek azok a gyerekek, akik a következő nemzedékek tagjaiként
megtöltik majd az iskolapadokat.
A köszöntéseket követően a
végzős diákok dalban és versben
tettek vallomást a szülőföld megtartó erejéről, a szétáradó szeretetről, a hit, a barátság és a család fontosságáról, és magáról
az életről. Hogy az elkövetkező
évek, évtizedek során a tisztesség
és a becsület kell, hogy irányítsa
minden lépésüket. Emberségből
és együttérzésből már most jelesre vizsgáztak a végzős diákok,
akik gyűjtést szerveztek Karakas
Gyuszika gyógykezelésére, arra
biztatva szeretteiket, hogy a virágcsokrokra szánt pénzt inkább
a perselyben helyezzék el.
A hetedikesektől a hatodik
osztály képviselői vették át a stafétát, ígérve, hogy hűek lesznek
a tanintézmény szellemiségéhez.
Hagyomány, hogy ilyenkor
az iskola tanáraiból álló alkalmi
énekkar dallal köszönti az ünnepelteket. Előadásukban ezúttal
Bródy János Szabadnak születtél c. szerzeményét hallhattuk.
Az ünnepség végén a végzősök palotást és keringőt adtak elő.

Szüreti bál a nagycsaládosoknál

Egy nagy közösség
vidám ünnepe

A kárpátaljai nagycsaládosok számtalanszor bebizonyították, hogy közel tíz esztendővel ezelőtt
egy értékalapú és számos
közösségi élményt nyújtó
egyesületet sikerült létrehozniuk. Újabb programjuk is ezt bizonyította, amikor is szüreti bálra invitálták a tagcsaládokat.
A Makkosjánosiban
megtartott jó hangulatú rendezvényen bejelentették, hogy olyan
sokan jelentkeztek
erre a hagyományápoló együttlétre,
hogy annak lebonyolítását célszerűvé vált két menetben megrendezni. Tarpai József
elnök köszöntőjében elmondta, hogy
ennek megfelelően egy hét múlva
Mátyfalván – természetesen más
tagcsaládok részvételével – egy hasonló alkalomra kerül majd sor. A szüreti
mulatság – akárcsak eleink életében – egyben hálaadás is, folytatta beszédét a Kárpátaljai Magyar
Nagycsaládosok Egyesületének irányítója. Hálát adunk a termésért, s
legfőképpen azért, hogy
a Mindenható épségben
megtartott bennünket.
Tarpai József a továbbiakban szólt arról, hogy
hamarosan elkészül az
egyesület jövő évre szóló
rendezvénynaptára, mely
a korábbi évekhez hasonlóan az elkövetkező hónapokra is számos izgalmas
programot tartogat.
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Elismeréssel szólt a kárpátaljai nagycsaládosok
egyesületének tevékenységéről Csizmadia Alexandra, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának konzulja, aki annak a reményének
adott hangot, hogy a magyar
nagycsaládosok anyagi és
erkölcsi elismerése szerte a
Kárpát-medencében tovább
folytatódik. Kacsó Géza református lelkipásztor örömünnepnek nevezte a mostani együttlétet. Örvendez-

ni – ha azt az Isten iránti hálával tesszük – a keresztények számára a világ legtermészetesebb dolga. Egressy
Miklós helyi görögkatolikus
parochus, aki nagycsaládban
nőtt fel, tehát pontosan tudja, milyen lelki gazdagságot jelent egy ilyen közösség, áldást kért az ünneplők
további életére.
A magyar lélek egyik sajátossága, hogy akkor mozgósítja a legfőbb energiatartalékait, amikor a baj nagyságával igazán szembesül,
kezdte ünnepi beszédét Szilágyi Mátyás, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Évtizedek

Kovács Elemér

óta vészesen fogy a magyar mind az anyaországban, mind szerte a Kárpát-medencében. A kormány családsegítő programokkal kívánja megállítani ezt a negatív folyamatot,
ám az intézkedések sikerességéhez szükség van a
családok áldozatvállalására is. Arra, hogy megszülessenek és meghitt környezetben felnőjenek kellő
számú gyerekek. A kárpátaljai nagycsaládosok – ez
a vidám, elkötelezett közösség, ahol a tagcsaládok száma mostanra meghaladta a nyolcszázötvenet – ebben mutat példát.
A köszöntők után került sor a nyitótáncra, amelyen a nagycsaládos párok keringőt mutattak be.

Ezt követően a vállalkozó kedvűek különböző
táncok – görög, mezőségi, szerb, zsidó – alaplépéseinek tanulását gyakorolhatták. Közben zajlott a
versenyre benevezett sütemények kóstolása, illetve a
tombolajegyek árusítása.
A nyertesek mindkét esetben értékes konyhai eszközöket, kiegészítőket vihettek haza.
Késő éjszakába nyúlóan zajlott a vidám együttlét, amelyen a talpalávalót
a vidékünkön jól ismert és
igen népszerű Bózsár zenekar húzta.

Bintu József
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Beregvidék palettája címmel
nyílt tárlat Beregszászban

A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési osztályának szervezésében a Festészet napja alkalmából Beregvidék palettája címmel nyílt tárlat a Vérke-parti városban október 6-án.
A kiállításnak a Városi Művelődési Ház ad otthont.
A jelenlévőket Szakalas
Olga, a Járási Művelődési és
Turisztikai Osztály módsze-része
köszöntötte. „Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ennyi kiváló
művész él hazánkban, különösképpen Kárpátalján” – hangsú-

ismerésnek örvendenek itthon
és külföldön is. Az ő érdemük
városunknak is nagy elismerés” – értett egyet Babják Edit,
a Beregszászi Városi Oktatási és
Művelődési Osztály vezetője és
Rádik Okszána helyettes vezető.

lyozta, majd egyenként bemutatta azokat a festőket, akiknek
képei megtekinthetőek a tárlat
során. Gogola Zoltán, Szakalas
Anatolij, Katran Jaroszlava,
Pecko Valerij, Bökényi Hanna,
Kovács Éva és Petenko Nyina
festményei mind a gyönyörű őszi
és téli tájat tárták a látogatók elé.
„Képzőművészeink nagy el-

Az ünnepélyes köszöntőket követően a képzőművészek
elismerő oklevélben részesültek. Az esemény zárásaként
pedig Tkacs Viktória varázsolta el gyönyörű hangjával a közönséget.
A tárlat október 6–15. között
tekinthető meg.

-nitta-

Beszélgetés Bárány Erzsébet nyelvésszel

Van helyünk a világban

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. Felsőoktatásban dolgozni talán még felelősségteljesebb, hisz
a jövő tanárai, a tudományos munka művelői az oktatók kezei alatt
formálódnak. Bárány Erzsébet, a Rákóczi Főiskola Filológia Tanszékén belül működő Ukrán Tanszéki Csoportjának munkatársa
szívvel-lélekkel végzi munkáját. Vallja: az oktatásban a bizalmi
kapcsolatok kiépítése a legfontosabb. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról.
– Beregszászban születtem,
itt is nőttem fel, pedagóguscsaládban. Tanulmányaimat a helyi 6. számú általános iskolában kezdtem, majd az 5. számú
középiskolában kaptam meg az
érettségi bizonyítványomat. A
tanáraim már iskolás koromban
felfigyeltek arra, hogy számomra könnyen megy a nyelvtanulás – mindig is szerettem a nyelveket –, így eldöntöttem, hogy
a bölcsészettel szeretnék foglalkozni a továbbiakban. Ennek
hatására felvételiztem az Ungvári Állami Egyetem ukrán szakára. Diplomám megszerzését követően lehetőségem adódott a
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) Filológia Tanszékén oktatni. Kezdetben történelem szakosoknak ószláv nyelvet tanítottam, majd miután 2004-ben
megalakult az Ukrán Tanszéki
Csoport, az ukrán szakosok tudását szélesítem.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Egy friss diplomás számára
felsőoktatásban tanítani nagy kihívás. De akkoriban a főiskolánk
olyan volt, mint egy kis család,

mindenki segített a másiknak, biztattuk egymást, ezáltal mára szépen
kinőttük magunkat és nagycsaláddá váltunk. Felsőoktatásban dolgozni egyrészt könnyebb, mint középiskolában, például itt már nem
kell magaviseleti gondokkal, vagy
bármi olyan problémával megküzdeni, mint ott. A mi hallgatóink
céltudatosak, célirányosak, tudják, hogy mit szeretnének, és afelé képezzük őket. Jómagam elsősorban nyelvészetet oktatok, a mai
ukrán nyelv különböző ágazatait, a
magyar–ukrán nyelvi kapcsolatokat, valamint egyik új tantárgyam
a filológiai kutatás módszertana,
amely a diákok érdeklődését is felkeltette. Emellett nagyon büszkék
vagyunk arra kollégáimmal, hogy
a végzett hallgatóinkkal kapcsolatban maradtunk, tudjuk, ki és hol találta meg a hivatását, valamint, ha
segítségre van szükségük, hozzánk
bizalommal fordulhatnak.
– Hogyan oldották meg a távoktatással járó nehézségeket?
– Mint az oktatás minden
résztvevőjét, minket is váratlanul
ért a távoktatás. Eleinte nem volt
egy egységes, belső hálózatunk –
ma már van –, amelyen keresztül
dolgozhattunk volna, így egyéb
alternatívákat kerestünk, telefonon, a közösségi médián keresz-

Mellrák elleni szakmai teadélután a rózsahölgyek szervezésében

A rettegett kór legyőzhető

Tégy ma a holnapodért! – zárta
felvilágosító és figyelemfelkeltő előadását a szakember.
Dr. Körözsi Barbara – aki
Budapestről került lelkészfeleségként Kárpátaljára – arról
mesélt, hogyan lett az orvosból
mellrákkal kezelt páciens, hogyan vívott ádáz csatát a daganattal szemben, miként küzdött
az életért. Megható bizonyságtételében arról vallott, hogyan
élte túl a mélységeket – volt,
amikor két-három hónapot adtak neki az orvosok –, milyen
erőt adott az Istenben való feltétel nélküli hite, szeretteinek,
a kiskorú gyermekeinek őszinte
imája. Azért vagyok itt, mert Is-

Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de az
egész hónap e szörnyű kórral
szembeni harcra és a szűrővizsgálatok fontosságára hívja
fel a figyelmet. Ehhez a kampányhoz csatlakozott a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága is, akik szakmai teadélutánt szerveztek, melynek keretében orvos és a betegségen
átesett érintett segítségével az
önvizsgálat, a rendszeres szűrővizsgálat, a korai felismerés
fontosságára próbálták felhívni a figyelmet.
A résztvevőket Horváth Gabriella rózsahölgy, majd Sarkadi
Gábor, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntötte. Mező Dianna, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a nők gondoskodó szeretete nagyon fontos szerepet játszik a család összetartásában, és ha ő megbetegszik,
egy család omolhat össze. Éppen ezért fontos, hogy különösen figyeljünk egészségünkre,
rendszeresen járjunk szűrővizsgálatra, hogy megelőzhessük a
bajt, mondta.
Dr. Teigler Izabella beregszászi szülész-nőgyógyász rezidens előadásában ismertette
a mellrák kockázati tényezőit, tüneteit. Mint megtudtuk, a
rákos elváltozás egyik, de akár
mindkét mellben egyszerre is
jelentkezhet, átszőve a közeli
nyirokmirigyeket is. Az emlőrákok túlnyomó többsége többnyire fájdalmatlan elváltozás
képében jelentkezik, és véletlenszerűen kerül diagnosztizálásra egy szűrővizsgálat alkalmával. A mellrák esetében a
genetikai kockázat igen nagy.
Hisz akinek a családjában előfordult a betegség, lényegesen
megnő az esély, hogy nála is
kialakul, mely ilyenkor főleg

hogy fiatalabb korban, már a 30.
életév után kialakul.
A szülész-nőgyógyász elmagyarázta az önvizsgálat módjait, s
felhívta a figyelmet, hogy bármilyen elváltozást észlelünk – mellduzzanat, fájdalom a mellben; gödröcskék a mellbőrön (narancsbőr);
a mell elváltozása, a mellbimbó váladékozása; dudor, csomó a mellben; kiütés, elszíneződés a mellbimbó körül –, azonnal forduljunk orvoshoz, hisz a mellrák korai stádiumában még teljes sikerrel
gyógyítható. Ezért a mellrák elleni
küzdelem és megelőzés elengedhetetlen része a rendszeres önvizsgálat és 40 éves kor felett legalább két
évenként megismételt mammográfiás vizsgálat, mely hozzájárul a
betegség időbeni felismeréséhez.

ten megtartott, vallotta Körözsi
Barbara, aki szintén a korai felismerés, a szűrés és az idejében
elkezdett kezelés fontosságára
hívta fel a figyelmet. Meg arra,
hogy a fiatalabbak is menjenek
szűrésre, mert az ő példája is bizonyítja, nem csak a rizikófaktorba soroltakat éri el ez a rettegett kór: ő három gyermeket
szült, hosszú éveken át szoptatott, nem volt 40 éves sem…
Az előadás és a bizonyságtétel után több, a betegségen
átesett résztvevő is megosztotta tapasztalatait. Valamennyien
megerősítették: a gyors diagnózis és kezelés életeket menthet.
Ne hanyagoljuk el hát az önvizsgálatot, a szűrést!

tül tartottuk a kapcsolatot a hallgatókkal. A kezdeti nehézségek után
azt mondhatom, gördülékenyen
folyt a munka. Személyes véleményem azonban, hogy nem célszerű hosszú távon fenntartani ezt
a fajta oktatást, hisz a személyes

csoportot, s a távoktatás tapasztalatait mértük fel.
– A tanítás mellett tehát kutatói munkát is végez.
– Oktatói pályám kezdetén
engem és több kollégámat Soós
Kálmán akkori rektorunk bizta-

kontaktus tanár és diák között nagyon fontos. Emellett Huszti Ilona vezetésével és több oktató részvételével létrehoztunk egy kutatói

tott arra, hogy nyissunk a tudományos munka felé is. Ennek
hatására felvételiztem az ELTE
Nyelvtudományi Doktori Isko-

lájába, ahol a Szláv Filológiai Intézetben gyarapíthattam a tudásomat. Ott alakult
ki a tudomány iránti szeretetem, amely ma is az életem része. Több kutatásomban vizsgáltam a kárpátaljai irodalmi
művekben fellelhető magyar
jövevényszavak eredetét, majd
a magyarországi ukrán nyelvtudományt kutattam, amelynek
több mint százéves múltja van.
– Nemrég docensi címet
szerzett. Milyen érzései voltak
ezzel kapcsolatban?
– Felsőoktatási pedagógiai
pályám végzéséhez szükséges
a docensi cím, amelynek megszerzéséhez többek között tudományos publikációk, önálló
kutatások, szakmai tapasztalat szükséges. Büszke vagyok
arra, hogy sikerült megszereznem ezt a címet, ezáltal is erősítve magamat és a főiskola intézményét.
– Mit jelent önnek a hivatása?
– Számomra nagyon fontos
a hivatásom. Mindig is azt éreztem, hogy szeretem, amit csinálok, és jó helyen vagyok. Örömmel tölt el, amikor egykori tanítványaim a pedagógusi vagy tudományos munkát választják,
mert ez mutatja meg igazán,
hogy van helyünk itt a közösségünkben.

még a menopauza előtt jelentkezik. De ugyanilyen kockázati tényező például a korai menstruáció (12 évesnél fiatalabb korban); a késői menopauza (55 év
után); ha nem szült, vagy 30 éves
kor felett szült a nő, illetve nem
vagy csak rövid ideig szoptatott.
A kockázati tényezők között szerepel a stressz, az elhízás, a dohányzás is. Az életkor tekintetében leggyakrabban 50 év felett
jelentkezik, de egyre gyakoribb,

Kovács Erzsébet

Kurmay Anita

2021.
október 13.

Közösség
Beszélgetés Gáti Gyöngyi gyógymasszőrrel

stresszoldás miatt jönnek, náluk
olyan fajta masszázst alkalmazok,
de vannak, akik valamilyen panas�szal érkeznek, nekik aszerint választom meg a kezelést. Kérhető
tőlem gyógymasszázs, mézes masszázs, arcmasszázs,
frissítő masszázs, köpölyözés. Sokan nem is tudják elképzelni, hogy egy helytelen testtartás, az ülő vagy
álló munka, a sok stressz,
kevés pihenés, vagy a nem
megfelelő cipő mennyire
rossz hatással van szervezetünkre, emiatt fáj a hátunk,
rossz a közérzetünk.
– A masszázsnak rengeteg jótékony hatása van.
– Így igaz, erősíti az immunrendszert, megszünteti
az izomfájdalmakat, segít
az alvászavar leküzdésében,
fokozza az anyagcserét, a
vérkeringést, méregtelenít,
így segít a fogyókúrában
is. A mézes masszázs például erősen salaktalanító hatású, feszessé teszi a bőrt, hatékonyan alkalmazható gerincbántalmakra. A köpölyözés segít a nyak- és fejfájás megszüntetésében, gerincsérv esetén is jól alkalmazható, csökkenti a fülzúgást, szédülést, légzőszervi
problémák estén, például
asztmásoknak erősen ajánlott. Emellett pedig a lelkünket is
ápoljuk egy-egy kiadós masszázs
alkalmával.
– Ebben az ágazatban is szükséges a fejlődés, fejlesztés.
– A meglévő tudást mindig
frissíteni, gyarapítani kell. Sokszor előveszem a régi jegyzeteimet, vagy az interneten olvasgatok annak érdekében, hogy minél
jobban ki tudjam elégíteni a vendégeim igényeit. Emellett a masszázs
egy elég intim dolog, ezt valljuk be.
Így ki kellett alakítanom egy külön

szobát, ahol fogadhatom a vendégeket. Vannak, akik félelemmel érkeznek például a köpölyözésre, hiszen látványnak nem szép, de egyáltalán nem fájdalmas. Ám ahhoz,

Immár negyedik éve, hogy a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
(korábban 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola) tanárai és legközelebbi hozzátartozóik október első hétvégéjét valahol a Kárpátokban töltik. A számos lehetőség közül idén a negyedik legmagasabb Kárpátok-beli hegycsúcs, a Petrosz (2020 m) meghódítását tűztük ki célul.
A kétórás zötykölődés úttalan heEgy ilyen hegyi túra időgyi utakon, emelkedőkön, szakadéigényes, előkészületeket és fikok közelében és szurdokok menzikai felkészülést igényel, olytén különösen azoknak volt érdekor veszélyes is lehet. Az időkes és felejthetetlen élmény, akik
járás az adott hétvégére kedve-

kedés után megérkeztünk kiindulópontunkhoz, az 1590 m magas
Sumnyeszka fennsíkhoz. Innen
már látszott a kitűzött hegycsúcs,
amelyhez a jelzőtábla 2 óra alatt
teljesíthető 4,5 kilométeres gyaloglást vetített elénk. A leggyorsabb
túrázó 1 óra 40 perc alatt teljesítette ezt a távot, annak ellenére, hogy
egy borókafenyvesen kellett átvergődnünk, de a többiek is folyamatosan érkeztek fel a Petroszra. A hegyen kápolna, kereszt és kőrakás
fogadott, amelyet a turisták hordtak össze, így a hegy gyakorlatilag
már 2,5 méterrel magasabb, mint a
térképen jelzett tengerszint fölötti
2020 m. Festői kilátás nyílt innen

először utaztak terepjárón a Kárpátokban. Amikor a felhők szintjére
értünk, tartottunk egy szusszanásnyi megállót, hogy megörökítsük
a tájat, a napfény játékát a felhőkön, a hegyvonulatokat, a természet szépségeit. Kisvártatva folytattuk útunkat, és összességében
kilométernyi szintkülönbség-emel-

a kétezer méter közeli hegyekre,
elsősorban a Hoverlára, de el lehetett látni egészen a Máramarosi
Havasokig, a csornahorai Pop Ivánig (2028 m). A Petroszról jól lehet látni Kőrösmezőt a Tisza völgyében, és vele összefüggésben a
Drahobrat sítelepet szétszórt szálláshelyeivel 1400-1500 m közöt-

ti magasságban, valamint fölötte a Bliznyica ikercsúcsot (1881
m). Ezen a magashegyi levegőn
és a kellő fizikai megterhelés
után nem volt gond az étvág�gyal. Kb. egy órát tölthettünk a
magaslaton, bejárva annak minden részét, fényképezve a négy
égtáj felé. A magasból egy észszerűbbnek tűnő visszautat találtunk, ezért jelentős időmegtakarítással, egy órán belül értünk a terepjárókhoz. Itt kipihentük magunkat, az őszi napfény melegítően simogatta arcunkat a szélben. Vacsora után, aki akart, vizes programokon vehetett részt:
lehetett szaunázni, csánozni, majd
megmártózni a jéghideg Tiszában, majd újra a meleg vízben...
Ezen az estén gyorsabb elcsendesedés volt tapasztalható, mint
az előzőn... A harmadik napon, a
hazaúton megálltunk a Trufanyec
vízesésnél és ebédre újra az Európa közepe obeliszknél.
A kirándulós hétvége és a
teljesített programok erősebbre kovácsolták tantestületünket,
a hétköznapok munkakapcsolatát felváltotta a közösen eltöltött szabadidő élménye. Ezúton
is köszönjük Magyarország Beregszászi Konzulátusának és Szilágyi Mátyás úrnak a támogatását, hogy egy 40 fős természetkedvelő pedagógus-csoportnak
lehetősége nyílt a Hoverla (2061
m) ikertestvérének is mondható Petrosz (2020 m) csúcs meghódítására. Az idei az egyik legnagyszerűbb közös kirándulás
volt, sok felejthetetlen élmén�nyel, rekreációval, vidámsággal
és tartalmas kikapcsolódással.

Töltsd fel a tested és lelked

A masszázsra sokan úgy gondolnak, hogy egyfajta kényeztetés,
érintésterápia, mely felüdíti a testet és a lelket, oldja a stresszt. Manapság se szeri, se száma a különféle masszázstechnikáknak, de a
gyógymasszázs alapjaiban különbözik mindegyiktől. Ennek oka
az, hogy a gyógymasszázs szervesen kapcsolódik a fizioterápiához,
gyógytornához és a mozgásszervi problémák szakértő orvoslásához, ezen kívül nem teljes testkezelés, hanem a beteg testrészre
koncentrálódik.
A s á r o s o r o s z i s z ü l e t ésű Gáti Gyöngyi korai tervei
között nem szerepelt, hogy
gyógymasszőrként dolgozzon,
ma pedig már teljesen szerelmese lett a szakmának. Vallja:
a masszázs ma már nem kiváltság, hanem létszükséglet. Vele
beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan lesz egy ifjú hölgyből masszőr?
– Sárosorosziban születtem,
ott is nőttem fel. Tanulmányaimat a helyi általános iskolában
kezdtem, majd felvételt nyertem
a Nagyberegi Református Líceumba. Nagyon jól éreztem magam, tartalmas éveket tölthettem ott. Mielőtt befejeztem volna a líceumot, édesanyám megmutatta nekem az egyik debreceni szakképzési centrum képzési lehetőségeit, hogy szerinte
érdemes lenne ott továbbtanulnom. Megfontoltam az ötletét,
és jelentkeztem gyógymasszőr
szakirányra. A kétéves képzés alatt megismertük a különböző gyógymasszázsokat
(szegment-, kötőszöveti-,
periosztális masszázs), mas�százstechnikákat – svéd-, csokoládé-, mézes masszázs –, elsajátítottuk a köpölyözés technikáját, az anatómiai alapismereteinket bővítettük.

– A tanulmányok után egyenes
út vezetett haza?
– Nagy kérdés volt ez számomra, szerettem Magyarországon lenni, ott tanulni. Azonban haza húzott a szívem, én itt vagyok itthon. Itthon, a szülőfalumban dolgozom, sokan tudják, hogy egy kis
faluban nem könnyű megismertetni egy új szakmát, de én azt érzem,
hogy megtaláltam az utam.
– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– Mint említettem, kezdetben
nem volt könnyű. Meg kellett ismertetni magam a vendégekkel, el
kellett, hogy fogadják a kezeléseimet, és tudniuk kellett, hogy pontosan mivel is foglalkozom. Ez
mind-mind idő és türelem kérdése. Azt tapasztalom, hogy az ember általában saját magát, egészségét, jólétét sorolja az utolsó helyekre. Minden más fontosabb. Pedig a testünk elfárad, elhasználódik, és bizony ilyenkor kell felkeresni egy gyógymasszőrt. Be kell
látnunk, hogy masszázsra járni ma
már nem luxus dolog, hanem igenis fontos és szükséges ahhoz, hogy
szervezetünk állóképes maradjon.
– Mit tud nyújtani a vendégeinek?
– Elsőként megismerem a vendéget, megkérdezem, hogy miért szeretné a szolgáltatásomat
választani. Vannak, akik lazítás,

Rendhagyó hegyi túra a
Petroszra tanítók napján

zőre fordult, így reményteljesen
vágtunk neki a közösen eltöltött
hosszú hétvégének. Péntek délután indulva estére értük el szálláshelyünket, de még belefért a
programba egy esti városnézés.
Szombaton korán kellett kelni,
hogy megreggelizzünk, s reggel nyolcra útra készen álljunk.

hogy a vendég ellazulhasson, meg
kell bennem bíznia, ki kell alakítanunk egy szorosabb kapcsolatot,
ehhez pedig arra van szükségünk,
hogy ne zavarjanak. Valamint azt
tapasztalom, hogy itt is, mint minden más szépségápolási szolgáltatás terén, jól jön, ha az embernek
van egy kis pszichológiai ismerete.
A vendégnek jól esik, ha kibeszélheti magát, elpanaszolhatja problémáit, nekünk pedig ezeket a helyén
kell kezelnünk.
– Úgy tudom, szerencsét pró-
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bált külföldön is. Milyen tapasztalatokkal tért haza?
– Elkezdtem itthon mas�szőrként dolgozni, majd tavaly, a karantén kezdetekor Németországban vállaltam munkát. Szerettem
volna szerencsét próbálni, megtapasztalni, hogy ott mit tudok.
Több hónapot tartózkodtam kint, ami nem
volt könnyű, az idegenben való érvényesülést a járvány-intézkedések is nehezítették. Ezért úgy döntöttem, hogy hazajövök.
Szerencsére vártak a
visszatérő vendégeim,
és örömmel jöttek továbbra is hozzám.
– Mit jelent önnek
a munkája?
– Kezdetben nagyon izgultam, hogy jól
csinálom-e, amit csinálok. Az évek tapasztalatai alatt azonban ellazultam, rutinosabb
lettem, ma már kön�nyebben tudok a vendégre figyelni. Szerencsés vagyok, hogy azt
csinálhatom, amit szeretek, emellett gyógyítok, jót teszek az emberekkel. Ez engem is feltölt energiával.
– További tervek…
– Szeretném fejleszteni a
vállalkozásomat, idővel egy saját szalont nyitni, ehhez pedig
megfelelő tudásra van szükség
a vállalkozás vezetésben. Ennek
érdekében felvételiztem a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás
és menedzsment szakára, ahol
jelenleg is tanulok.
– Mi pedig további sikereket kívánunk!

Kurmay Anita

A beregszászi
KÉSZ főhajtása
a honvédsíroknál
Október 6-a előestéjén a
beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kezdeményezésére a Kis Szent
Teréz Kollégium és a Pásztor Ferenc Kollégium diákjai
megkoszorúzták a beregszászi temetőben nyugvó 48-as
honvédek – Ekkel György és
Bloksay István honvédszázados, valamint Baczó József
tűzmester – sírjait.
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Heti műsor

Köszöntjük Lukács nevű olvasóinkat!

Hétfő

Október 18.

20:35 Kékfény
21:25 A nyomozás

Dán bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Nándor nevű olvasóinkat!

Kedd

Október 19.

élete és öröksége
23:40 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor.

Köszöntjük Vendel nevű olvasóinkat!

Szerda

04:55 Teleshop
22:10 Kenó
00:40 Gyilkosságok
05:20 Fókusz
22:20 Agatha Raisin
Franciaországban 06:00 Reggeli
Angol bűnügyi téBűnügyi tévéfilm09:10 Teleshop
véfilmsor.
sor.
12:05 Keresztanyu
23:15 Pietro szigete
02:10
Fülszöveg:
Magyar vígjátéksor.
Am. vígjátéksor.
Magyar vígjátéksor.
Bűnügyi tévéfilmsor.
Kötter
Tamás
13:20 Nyerő páros
12:45 Keresztanyu
13:20 Nyerő páros
00:15 Gyilkosságok
Magyar vígjátéksor.
15:25 Meryem
Franciaországban 15:25 Meryem
Török drámasor.
14:05 Survivor - Cele-
Török drámasor.
Bűnügyi tévéfilmsor.
16:40 Szerelem van
bek a civilek ellen! 01:55 A világörökség 16:40 Szerelem van
05:00 Híradó
a levegőben
15:25 Meryem
a levegőben
kincsei
05:15 Angol nyelvű hírek
Török romantikus
Török drámasor.
Török romantikus
02:10 Fülszöveg:
05:20 Német nyelvű
vígjáték
vígjáték
16:40 Szerelem van
Máthé Áron
hírek
18:00 RTL Híradó
18:00 RTL Híradó
a levegőben
05:25 Orosz nyelvű hírek
Esti kiadás
Török romantikus
Esti kiadás
05:30 Kínai nyelvű hírek 18:55 Fókusz
vígjáték
18:55 Fókusz
05:35 Itthon vagy!
18:00 RTL Híradó
19:50 Keresztanyu
19:50 Keresztanyu
05:00 Híradó
Magyar vígjátéksor.
Esti kiadás
Magyar vígjátéksor. 05:55 Esély
05:15
Angol
nyelvű
hírek
06:15 Planet 21
21:00 Nyerő páros
18:55 Fókusz
21:00 Nyerő páros
05:20 Német nyelvű
06:35 Magyar gazda
22:50 RTL Híradó 19:50 Keresztanyu
23:05 RTL Híradó hírek
Magyar vígjátéksor.
Késő esti kiadás
Késő esti kiadás 07:00 Hajnali
05:25 Orosz nyelvű
23:05 RTL Híradó gondolatok
23:25 CSI: New York-i
23:40 Házon kívül
hírek
Késő esti kiadás
helyszínelők
00:15 CSI: New York-i 07:10 Almárium
Am.-kanadai
23:40 XXI. század - a 05:30 Kínai nyelvű hírek
08:00 Mesterember
helyszínelők
krimisor.
legendák velünk 05:35 Itthon vagy!
Am.-kanadai
08:25 Táncház: Orszá05:55 Öt kontinens
00:30 CSI: New York-i
krimisor.
élnek
gos Szezonnyihelyszínelők
01:25 Született detektívek
00:15 CSI: New York-i 06:20 Summa
tó Táncházi MuAm.-kanadai
Amerikai krimisor.
06:45 Család'21
helyszínelők
latság 2003
krimisor.
07:05 Hajnali
Am.-kanadai
08:55 Élő népzene
01:45 Született detektívek
krimisor.
gondolatok
09:20 Élő népzene
Amerikai krimisor.
01:25 Autogram
07:15 Almárium
09:50 Jó ebédhez
02:10 Született detektívek 08:10 Mesterember
05:10 Családi Titkok
szól a nóta
Amerikai krimisor. 08:35 Táncház: Orszá- 06:30 Mokka
10:25 Baptista magazin
Benne: Tények 10:50 Evangélikus
gos Szezonnyi05:10 Családi Titkok
tó Táncházi Mu- 08:45 Mokkacino
riportok
06:30 Mokka
latság, Szeredás 09:40 Teleshop
11:20 Vészi Endre: A
Benne: Tények
05:10 Családi Titkok
10:45 Csapdába csalva
együttes
sárga telefon
08:45
Mokkacino
06:30 Mokka
11:15 Tények Plusz
09:05 Élő népzene
Tévéjáték
09:40 Teleshop
Benne: Tények 09:30 Élő népzene
12:00 Tények Délben 12:50 V4 híradó
10:45 Csapdába csalva
08:45 Mokkacino
12:30 Walker, a
10:00 Jó ebédhez
13:00 Híradó
11:15 Tények Plusz
09:40 Teleshop
texasi kopó
szól a nóta
13:15 Srpski ekran
10:45 Csapdába csalva 10:35 Isten kezében
Am. akciófilm-sor.
13:45 Unser Bildschirm 12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
11:15 Tények Plusz
13:30 A del Monte
11:00 Az utódok
14:15 Család'21
texasi kopó
12:00 Tények Délben
örökösök
reménysége
14:40 Novum
Am. akciófilm-sor.
Am.-kolumbiai drá- 15:15 Család-barát
12:30 Walker, a
11:30 Süt a nap
13:30 A del Monte
masor.
texasi kopó
Játékfilm
16:50 Térkép
örökösök
14:35 Viharos szívek
Am. akciófilm-sor. 12:50 V4 híradó
Am.-kolumbiai dráMexikói drámasor. 17:25 Ízőrzők: Kakucs
13:30 A del Monte
13:00 Híradó
18:00
Ízőrzők:
Bercel
masor.
15:40 A nagykövet lánya
örökösök
13:15 Közelebb 18:35
1100
év
Európa
14:35 Viharos szívek
Török drámasor.
Am.-kolumbiai dráRoma magazin
közepén
Mexikói drámasor.
16:45 A bosszú
masor.
13:45 Domovina
19:00 Jó ebédhez
15:40 A nagykövet lánya
csapdájában
14:35 Viharos szívek
14:15 Divat & dizájn
szól a nóta
Török drámasor.
Török romantiMexikói drámasor.
14:45 Magyar Krónika
19:25 Jó ebédhez
16:45 A bosszú
kus sor.
15:40 A nagykövet lánya 15:15 Család-barát
szól a nóta
csapdájában
18:00 Tények
Török drámasor.
16:50 Öt kontinens
Török romanti20:00 Kedvenceink
18:45 Tények Plusz
16:45 A bosszú
17:20
Ízőrzők:
Nádasd
kus sor.
újra
19:55 Séfek séfe
csapdájában
17:55 Ízőrzők: Rezi
18:00 Tények
21:00 Híradó
Török romanti22:20 Mintaapák
18:30 1100 év Európa
18:45 Tények Plusz
kus sor.
Magyar filmsor.
21:25 V4 híradó
közepén
19:55 Séfek séfe
18:00 Tények
23:05 A Bank
21:35 Ridikül
19:00 Jó ebédhez
22:20 Mintaapák
18:45 Tények Plusz
00:30 Dr. Csont
22:30 Klasszikusok
Magyar filmsor.
szól a nóta
Amerikai krimisor.
19:55 Séfek séfe
délidőben
23:05 A Bank
19:25 Jó ebédhez
01:30 Dr. Csont
22:20 Mintaapák
23:20 Hazajáró
00:30 Dr. Csont
Amerikai krimisor. 23:55 Hagyaték
szól a nóta
Magyar filmsorozat
Amerikai krimisor.
20:00 Balázs Fecó 60. 02:35 Bűnös Chicago 00:30 Hetedhét kaland
23:05 A Bank
01:30 Dr. Csont
Am. akciófilm-sor.
születésnapi
00:30 Dr. Csont
00:40 M2 matricák Amerikai krimisor.
Amerikai krimisor.
koncert - Aréna
Ha nagy le02:35 Bűnös Chicago
01:30 Dr. Csont
21:00 Híradó
szek…
Am. akciófilm-sor.
Amerikai krimisor. 21:25 V4 híradó
00:55 Himnusz
02:35 Zsaruvér
04:25
Család-barát
21:35 Ridikül
01:00
Híradó
Amerikai krimisor. 22:30 Dokuzóna
05:55 Hajnali
01:20 Angol nyelvű hírek
gondolatok
23:25 Hazajáró
01:25 Kedvenceink
04:25 Család-barát
06:00 Híradó
00:00 Hagyaték
újra
05:55 Hajnali
06:30
Nemzeti
00:30 Hetedhét kaland
02:10
Vészi
Endre:
A
gondolatok
04:30 Család-barát
Sporthíradó
00:40 M2 matricák sárga telefon
06:00 Híradó
05:50 Hajnali
Neked van test- 06:40 Kenó
Tévéjáték
06:30 Nemzeti
gondolatok
06:50 Srpski ekran
véred?
Sporthíradó
06:00 Híradó
07:20
Unser
Bildschirm
00:55 Himnusz
06:45 Kenó
06:30 Nemzeti
07:50 Ridikül
01:00 Híradó
06:50 Hrvatska Kronika
Sporthíradó
01:20 Angol nyelvű hírek 08:40 Fogd a kezem
06:30 Sporthíradó
07:20 Ecranul nostru
06:45 Kenó
Török tévéfilmsor.
07:30 UEFA Európa-li- 07:50 Ridikül
06:50 Közelebb 09:30 Isztambuli
ga és Euró08:40 Fogd a kezem
Roma magazin
menyasszony
pa Konferencia
Török tévéfilmsor.
Török tévéfilmsor.
07:20 Domovina
04:40 Tippmix férfi koLiga magazin
09:30 Isztambuli
07:50 Ridikül
sárlabda NB I. 10:25 Család-barát
menyasszony
12:00 Déli harangszó 08:30 UEFA Bajnokok
08:40 Fogd a kezem
06:30 Sporthíradó
Ligája magazin
Török tévéfilmsor.
Török tévéfilmsor.
12:01 Híradó
07:30 Múlt és Jelen
09:00
Kézilabda
10:25 Család-barát
09:30 Isztambuli
12:35 Nemzeti
08:00 Kékek
magazin
12:00 Déli harangszó
menyasszony
Sporthíradó
08:30 Építők
10:00 Sporthíradó
Török tévéfilmsor.
09:00 UEFA Európa-li- 12:50 Europa A la Carte 10:30 OTP Bank Liga 12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
10:25 Család-barát
13:20 Drága doktor úr
ga és Euró12:30 Pecatúra
Sporthíradó
12:00 Déli harangszó
Olasz vígjátéksor.
pa Konferencia
13:00 Sporthíradó
12:55 Europa A la Carte
12:01 Híradó
14:20 Almárium
Liga magazin
13:30 Kosárlabda
13:25 Drága doktor úr
12:35 Nemzeti
15:15 Alpesi őrjárat
10:00 Sporthíradó
magazin
Olasz vígjátéksor.
Olasz tévéfilmsor.
Sporthíradó
10:30 Kerékpártúra
14:30 Góóól!2
14:20 Almárium
12:55 Europa A la Carte 11:00 OTP Bank Liga 16:10 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé- 15:30 Fradi Tv
15:15 Alpesi őrjárat
13:25 Drága doktor úr 13:00 Sporthíradó
filmsor.
Olasz tévéfilmsor.
16:00 Felvezető műsor:
Olasz vígjátéksor.
13:30 Jövünk!
17:05 Ridikül
16:15 Rex felügyelő
Labdarúgás
14:20 Almárium
14:00 OTP Bank Liga 18:00 Híradó
Olasz bűnügyi tévé16:30 UEFA Európa15:15 Alpesi őrjárat
16:00 Kosárlabda
filmsor.
18:25 Nemzeti
Liga
Olasz tévéfilmsor.
magazin
17:05 Ridikül
Sporthíradó
18:15
Értékelő
műsor:
16:15 Rex felügyelő
18:00 Híradó
Olasz bűnügyi tévé- 17:00 Sporthíradó
18:45 Isztambuli
Labdarúgás
17:15 UEFA Bajnokok
filmsor.
menyasszony
18:50 UEFA Európa-li- 18:25 Nemzeti
Ligája magazin
Sporthíradó
17:05 Ridikül
Török tévéfilmsor.
ga és Euró17:45 Kézilabda
18:45 Isztambuli
18:00 Híradó
19:40 Rex felügyelő
pa
Konferencia
magazin
Olasz bűnügyi tévémenyasszony
18:25 Nemzeti
Liga magazin
18:45 Góóól!2
filmsor.
Török tévéfilmsor.
Sporthíradó
19:45 UEFA Bajnokok 19:40 Rex felügyelő
19:45 Felvezető műsor: 20:35 Önök kérték
18:45 Isztambuli
Ligája magazin
Olasz bűnügyi tévéLabdarúgás
21:30 A fehér királyné
menyasszony
20:15 Felvezető műsor:
filmsor.
Angol tévéfilmsor.
20:00 Merkantil Bank
Török tévéfilmsor.
Labdarúgás
20:30
Skandináv Lottó
22:30
Kenó
Liga
19:40 Rex felügyelő
21:00 UEFA Bajnokok 20:40 Marokkó - SzereOlasz bűnügyi tévé- 21:50 Értékelő műsor: 22:40 Triptichon, Eslem háború idején
Ligája
filmsor.
terházy János
Labdarúgás
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 A dadus

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Október 20.

Köszöntjük Orsolya nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Október 21.

22:00 Downton Abbey

22:20 Kenó
22:35 Ruben Brandt,
a gyűjtő

23:05 Kenó
23:10 Felkavar a szél

00:10 Pietro szigete

Spanyol romantikus
tévéfilmsor.
Angol tévéfilmsor.

04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
Játékfilm
09:10 Teleshop
01:10 Pietro szigete
Bűnügyi tévéfilmsor. 12:05 Keresztanyu
Magy. vígjátéksor.
02:05 Gyilkosságok
13:20 Nyerő páros
Franciaországban 15:25 Meryem
Bűnügyi tévéfilmsor.
Török drámasor.

16:40 Szerelem van
a levegőben
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:35 Kárpát-medence
06:55 Hajnali
gondolatok
07:05 Almárium
08:00 Mesterember
08:25 Táncház: 15 éves
a Csík zenekar
08:55 Élő népzene
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
10:15 Jó ebédhez
szól a nóta
10:50 Rome Reports Vatikáni híradó
11:15 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:30 Jó embert
keresünk!
11:40 Ő és én: Szita Irén
11:50 Viharban
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: Fülöp
18:00 Ízőrzők: Szatta
18:35 1100 év Európa
közepén
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Kisebbségben
Kárpátalján
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - Ha
nagy leszek…
00:50 M2 matricák Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték
02:25 Viharban
Tévéfilm

Török romantikus
vígjáték

18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.

21:00 Nyerő páros
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 Brandmánia
00:10 Életünk története
01:45 PlayIT TV
02:30 Született detektívek
Amerikai krimisor.

05:10 Családi Titkok
06:30 Mokka
Benne: Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények Délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Am. akciófilm-sor.

13:30 A del Monte
örökösök

Am.-kolumbiai drámasor.

14:35 Viharos szívek

Mexikói drámasor.

15:40 A nagykövet lánya
Török drámasor.

16:45 A bosszú
csapdájában

Török romantikus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák
Magyar filmsor.

23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.

01:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.

02:35 Bűnös Chicago
Am. akciófilm-sor.

Magyar animációs
film felnőtteknek
Bűnügyi tévéfilmsor.

01:10 Gyilkosságok
Franciaországban
Bűnügyi tévéfilmsor.

02:40 Fülszöveg: Borvendég Zsuzsanna

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Hajnali
gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:45 Táncház: 15 éves
a Csángó Táncház
a Marczibányi téren
09:15 Élő népzene
09:40 Élő népzene
10:10 Jó ebédhez
szól a nóta
10:45 Új nemzedék
11:10 Református
ifjúsági műsor
11:15 Evangélikus
ifjúsági műsor
11:25 Görögkatolikus
ifjúsági műsor Úton-útfélen
11:35 Találkozás
11:50 Magyar szentek
és boldogok Szent királylányok
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Planet 21
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:50 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: Kóka
17:55 Ízőrzők: Tengelic
18:30 1100 év Európa
közepén
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

09:30 Isztambuli
menyasszony

Török tévéfilmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A Kárpát-haza őrei
23:00 Tálentum: Jankovics Marcell
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Ha nagy leszek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

10:25 Család-barát
04:35 Tippmix férfi ko- 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
sárlabda NB I.
12:35 Nemzeti
06:30 Sporthíradó
04:35 Női röplabda
Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
Extraliga
12:50 Europa A la Carte 06:30 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 Merkantil Bank 13:20 Drága doktor úr 07:30 UEFA Bajnokok
Olasz vígjátéksor.
Liga
Ligája összefoglaló
14:20 Almárium
10:00 Sporthíradó
08:05 UEFA Európa15:10
Alpesi
őrjárat
10:30 Fradi Tv
Liga
Olasz tévéfilmsor.
11:00 UEFA Európa10:00
Sporthíradó
16:10 Rex felügyelő
Liga
10:55 Torna világbajOlasz bűnügyi tévé13:00 Sporthíradó
nokság
filmsor.
13:30 Kézilabda
13:55 UEFA Bajnokok
17:00 Ridikül
magazin
Ligája
17:50 Gusztáv: Gusz14:30 UEFA Bajnokok
15:55 Pecatúra
táv halogat
Ligája összefoglaló
Animációs film fel- 16:25 Vívás
15:00 UEFA Bajnokok
17:00 Sporthíradó
nőtteknek
Ligája
17:10 Napos Oldal –
18:00 Híradó
17:00 Sporthíradó
DVTK
18:25 Nemzeti
17:10 UEFA Bajnokok
17:45 Kosárlabda
Sporthíradó
Ligája összefoglaló 18:45 János vitéz
Euroliga
17:40 Kétváll
20:00 Tippmix férfi koMagyar rajzfilm
18:15 K&H női kézisárlabda NB I.
20:00 Sisyphus
labda liga
22:00 Sporthíradó
Animációs film
20:15 Felvezető műsor: 20:01 Mézga Aladár
22:30 Napos Oldal –
Labdarúgás
DVTK
különös kalandjai
21:00 UEFA Bajnokok 20:35 Fábry
23:05 UEFA Európa-liLigája
ga és Euró21:55 Munkaügyek 22:50 Értékelő műsor:
pa Konferencia
IrReality Show
Labdarúgás
Liga összefoglaló
Magy. vígjáték-sor.

2021.
október 13.

Heti műsor
Köszöntjük Előd, Jozefin nevű olvasóinkat!

Péntek
04:55 Teleshop
05:20 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Keresztanyu

Október 22.

22:00 Kenó
22:15 Szerelem

Magyar filmdráma

23:45 Pietro szigete

Török romantikus
vígjáték

18:00 RTL Híradó
Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.

21:00 Nyerő páros
22:50 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:25 CSI: New York-i
helyszínelők
Am.-kanadai
krimisor.

00:40 CSI: New York-i
helyszínelők
Am.-kanadai
krimisor.

01:55 A Sárkány születése

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

Bűnügyi tévéfilmsor.

bánszki László

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:40 Planet 21
07:00 Hajnali
gondolatok
07:10 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Táncház: XXIII.
Nemzetközi
Táncház és zenésztábor és XIV.
Csángó Fesztivál
– Jászberény
09:00 Élő népzene
09:30 Élő népzene
10:00 Jó ebédhez
szól a nóta
10:30 Katolikus krónika
10:55 Útmutató
11:25 A pályaudvar
lovagja
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
Am. akciófilm-sor.
14:10 Folkudvar
13:30 A del Monte
14:40 Multiverzum
örökösök
Am.-kolumbiai drá- 15:15 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
masor.
17:15 Ízőrzők: Kisapáti
14:35 Viharos szívek
Mexikói drámasor. 17:45 Ízőrzők: Nézsa
15:40 A nagykövet lánya 18:20 1100 év Európa
Török drámasor.
közepén
16:45 A bosszú
18:45 Jó ebédhez
csapdájában
szól a nóta
Török romanti19:15 Fehérlófia
kus sor.

Magyar rajzfilm

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 Séfek séfe
22:20 Mintaapák

20:35 Az idő látképei

23:05 A Bank
00:30 Dr. Csont

20:50 A légy

Magyar filmsor.

Amerikai krimisor.

01:30 Dr. Csont

Amerikai krimisor.

02:35 Bűnös Chicago
Am. akciófilm-sor.

05:55 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:35 Fogd a kezem

Török tévéfilmsor.

06:00 Teleshop

00:40 Gyilkosságok
08:25 Bakugan: A
Franciaországban
holdfény ereje

Török drámasor.

16:40 Szerelem van
a levegőben

Szombat

Bűnügyi tévéfilmsor. 06:30 Kölyökklub

Magyar vígjátéksor. 02:15 Fülszöveg: Ur-

13:20 Nyerő páros
15:25 Meryem

Köszöntjük Gyöngyi nevű olvasóinkat!

Magyar animációs film

20:45 A szél

Rajzfilm
Rajzfilm

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:35 A megnemtörtént
forradalom áldozatai - 1956
Bukarest
23:05 MMA portrék
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –
Ha nagy leszek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Fehérlófia
Magyar rajzfilm

02:45 A pályaudvar
lovagja

09:25 A víz esszenciája
Tévéfilm
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
04:55 UEFA Európa-liSporthíradó
ga és Euró12:55 Europa A la Carte
pa Konferencia
13:25 Drága doktor úr
Liga összefoglaló
Olasz vígjátéksor.
06:30 Sporthíradó
14:20 Almárium
07:25 UEFA Bajnokok
15:10 Alpesi őrjárat
Ligája összefoglaló
Olasz tévéfilmsor.
07:55 UEFA Bajnokok
16:05 Békéssámson hősei
Ligája összefoglaló
17:00 Ridikül
08:25 Vívás
17:50 Gusztáv:
08:55 Női labdarúgó
Gusztáv autója
magazin
Animációs film fel- 09:25 Futsal magazin
nőtteknek
10:00 Sporthíradó
18:00 Híradó
10:55 Torna világbaj18:25 Nemzeti
nokság
Sporthíradó
14:40 Mtk tv
18:45 Isztambuli
15:15 OTP Bank Liga
menyasszony
17:30 Péntek Esti Foci
Török tévéfilmsor.
17:45 OTP Bank Liga
19:40 Rex felügyelő
19:30 Péntek Esti Foci
Olasz bűnügyi tévé- 20:00 OTP Bank Liga
filmsor.
21:55 Forma-1 – 2.
20:30 Katharina meg
szabadedzés
oldja - A vikin- 01:05 OTP Bank Liga
gek kincse
02:55 Tippmix férfi koRomantikus film
sárlabda NB I.

Japán-kanadai animációs
kalandfilmsor.

Október 23.

17:00 Látlelet egy kórházról - Tétényi-1956
17:50 Gusztáv: Gusztáv
és a következmények
Animációs film felnőtteknek

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
08:55 PlayIT TV
18:40 SzerencsePerc
09:35 Asterix és
18:45 Szerencse Szombat
Kleopátra
Fr.-belga animációs 19:40 Szabadság,
kalandvígjáték
szerelem
11:15 Macskafogó 2. - A
Magyar játékfilm
sátán macskája 21:40 Jogállamiság
Magyar animációs 22:35 Kenó
kalandvígjáték
22:45 Szerencsés Dániel
13:20 Táncoló talpak
Magyar játékfilm
Amerikai animációs 00:15 Az én '56-om
kalandvígjáték
00:30 Pietro szigete
15:45 Richie Rich Bűnügyi tévéfilmRosszcsont beforr
sorozat
Amerikai vígjáték
01:30 Gyilkosságok
18:00 RTL Híradó –
Franciaországban
Esti kiadás
Bűnügyi tévéfilm19:00 Fókusz Plusz
sorozat
20:00 X-Faktor
22:30 Életünk története
23:50 6:3, avagy játszd
újra, Tutti!
05:00 Híradó
Magyar vígjáték
05:15 Angol nyelvű hírek
02:00 Utórengés
05:20 Német nyelvű hírek
Amerikai akciófilm 05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
05:00 Columbo
06:15 Unió27
Amerikai krimi film 06:40 Itthon vagy!
06:45 Grimm-mese
07:00 Hajnali
Német animácigondolatok
ós sor.
07:10 Magyar népmesék 07:10 Opera Cafe
07:20 Magyar népmesék 07:40 Folkudvar
07:30 Magyar népmesék 08:10 Evangélium
07:40 Mesék Mátyás 08:40 Hogy volt?!
09:35 Négy szellem
királyról
10:30 Rejtélyes XX.
Magyar animáciszázad - Kun
ós sor.
Miklós műsora
07:50 Hupikék törpikék
11:00 Öt kontinens
Belga animációs sor.
11:30 Egy olasz dip08:20 Bébi úr
lomata a magyar
Amerikai kaland
viharban
film
11:55 Magyarország a
10:20 Egri csillagok
második hazám...Magyar kaland film
egy francia diplo11:55 Egri csillagok
mata Budapesten,
Magyar kaland film
1956-ban
13:50 A királynő kutyája
Belga, angol, ame- 12:30 1956 október huszonharmadika rikai animációs film
A forradalom első
15:45 Csinibaba
órái képről képre
Magyar vígjápercről percre
ték film
12:50 V4 híradó
18:00 Tények
13:00 Híradó
18:55 Tények Plusz
13:25 Múlt és Jelen
20:00 Dancing With
The Stars - Min- 14:00 Szabadidő
14:35 Női labdarúgó
denki táncol
magazin
23:20 Die Hard: Drá15:05 OTP Bank Liga
gább, mint az
17:00 OTP Bank Liga
életed
Am. akció film
21:05 Rövidpályás
01:30 A szabadulás
GyorskorcsoAmerikai akció solya-világkupa
rozat
22:00 Melbourne '56 02:30 A szabadulás
Olimpia és forAmerikai akció soradalom
rozat
22:40 Szerettünk volna
még élni...
23:25 Dokuzóna
00:25 Térkép
04:25 Család-barát
00:55 Himnusz
05:55 Hajnali
01:00 Híradó
gondolatok
01:20 Angol nyelvű hírek
06:00 Híradó
01:30 Négy szellem
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika 05:10 Torna világbaj07:25 Hazajáró
nokság
07:55 Térkép
06:00 UEFA Európa-li08:30 Az én '56-om
ga és Euró09:30 Avanti ragazzi
pa Konferencia
di Buda - Előre,
Liga összefoglaló
budai srácok!
07:45 Felvezető műsor:
10:05 Az 1956-os forraRövidpályás
dalom anatógyorskorcsolya
miája
08:00 Rövidpályás
11:00 Forradalom véGyorskorcsodőszentje...
lya-világkupa
Kapisztrán és
12:30 Értékelő műsor:
1956
Rövidpályás
12:00 Déli harangszó
gyorskorcsolya
12:01 Híradó
16:45 Futsal magazin
12:35 Nemzeti
17:15 Mtk tv
Sporthíradó
17:45 Torna világbaj12:55 Ízőrzők: Rimóc
nokság
13:25 A remény hul19:30 Boxutca
lámhosszán... - a 19:55 Forma-1 – 3.
Magyar Rádió
szabadedzés
ostroma 1956
21:15 Bajnokok Klubja
14:20 Partitúra
22:00 Góóól!
15:20 Szabadság tér 56 22:45 M4 Stúdió:
Tévéfilm
Forma-1

12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez
a nóta
Október 24. 13:20 szól
Humboldt, a
08:00 Hupikék törpikék
nagy felfedező
Belga animációs sor. 14:05 Édes anyanyelvünk
08:30 Fald fel
14:10 Macskajáték
Magyar játékfilm
05:00 A pampák királya 09:10 Nagyító
09:45 Több mint TestŐr 16:00 Hatoslottó sorsolás
Brazil filmsorozat
10:25 SuperCar
16:10 Hogy volt?!
06:00 Teleshop
11:00 Életmódi
17:10 Magyarország
06:35 Kölyökklub
finom
08:40 Bakugan: Okta- 11:40 Brandépítők
17:25 Borbás Marcsi
tók tanulópénze 12:15 Extreme-E
magazin
Japán-kanaszakácskönyve
dai animációs
12:55 Ikrek
17:50 Gusztáv: Guszkalandfilmsor.
Amerikai vígjátáv kitesz magáért
ték film
09:15 Teleshop
Animációs film fel15:20 Az ördög jobb
10:10 A Muzsika
nőtteknek
és bal keze 2
TV bemutatja!
18:00 Híradó
Olasz western film 18:25 Nemzeti
10:50 Brandmánia
11:35 XXI. század – a 18:00 Tények
Sporthíradó
legendák velünk 18:55 Tények Plusz
18:45 Családi kör
19:30 Sztárban
élnek
19:40 Toldi: ének
sztár leszek!
Animációs filmsor.
12:10 Házon kívül
22:50 Red 2
19:50 Toldi: ének
12:50 Non-stop

Köszöntjük Salamon nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Am.-fr.-angol akciófilm

15:15 ...és megint
dühbe jövünk

Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Álarcos énekes
Ki van a maszk
mögött?
21:45 Túl szexi lány
Amerikai vígjáték

00:15 Portré
01:00 Veszettek

Magyar film

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Grimm-mese

Német animációs sor.

06:55 Magyar népmesék
06:55 Magyar népmesék
06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Mesék Mátyás
királyról
Magyar animációs sor.

Amerikai, francia
akció film

01:25 Szabotázs

Animációs filmsor.

20:10 Szaffi

Magyar rajzfilm

Amerikai akció film 21:40 Áldozatok 2006

22:30 Kenó
22:40 A rózsa neve

05:20 Borbás Marcsi
szakácskönyve
05:50 Hajnali
gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
08:00 Isten kezében
08:25 Kereszt-Tények
08:35 Katolikus krónika
09:00 Neked szól!
09:05 Találkozás
09:20 Jó embert
keresünk!
09:30 Új nemzedék
10:00 Református
magazin
10:30 Mai hitvallások
11:00 Római katolikus
szentmise közvetítése a
Budapest-Újpestkertvárosi Szent
István Plébániatemplomból
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

Játékfilm

00:50 Megkegyelmezés
Lengyel filmdráma

02:30 Pietro szigete

Bűnügyi tévéfilmsor.
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Gyula György
hollywoodi története
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 E.ON férfi vízilabda OB I.
15:25 Tippmix női kosárlabda NB I.
17:25 K&H férfi
kézilabda liga
19:25 Férfi röplabda
Extraliga
22:05 Így látták őkszemtanúk
Hamvas Béláról
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:55 Forma-1 –
Időmérő edzés
07:15 Múlt és Jelen
07:45 Felvezető műsor:
Rövidpályás
gyorskorcsolya
08:00 Rövidpályás
Gyorskorcsolya-világkupa
11:55 Értékelő műsor:
Rövidpályás
gyorskorcsolya
12:15 Jövünk!
12:45 UEFA Bajnokok
Ligája magazin
13:15 OTP Bank Liga
15:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
15:45 OTP Bank Liga
17:35 Értékelő műsor:
Labdarúgás
17:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
18:00 OTP Bank Liga
19:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás
20:30 M4 Stúdió:
Forma-1
21:00 Forma-1 –
Nagydíj futam

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Hajnali
gondolatok
07:20 Világ
07:45 Multiverzum
08:15 Mesterember
08:50 Novum
09:20 Önök kérték
10:20 Ízőrzők: Rimóc
10:50 Térkép
11:25 Szerelmes földrajz A műsor és a kezdési
időpont megváltoztatá11:55 A szemfényvesz
sának jogát minden
tő I-II. tévéadó fenntartja!
Marczincsák

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

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

Figyelem!

Fizetett hirdetések árai

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

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

Egyéb hirdetések:

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Itt van az ősz, itt van újra... (2.)

A talajhibák korrigálása

Október folyamán kitakarításra kerül a fűtetlen fóliasátrak többsége. Ilyenkor van lehetőség azoknak a talajhibáknak a korrigálására,
amelyek elhanyagolása súlyos terméskiesést eredményezhetnek a következő
szezonban.
Ebben a cikkünkben a talaj átmosatásával, meszezésével
és elegyenlítésével fogunk részletesebben foglalkozni.
A talaj átmosatása
A fóliaházak talajának elszikesedése, azaz a sófelhalmozódás a
talaj felső rétegében igen gyakori
probléma. Mivel a termesztési időszak kitolódása a kora tavaszi–késő
őszi időszakra nem ad időt a talaj
természetes csapadékkal történő átmosódására, ezt nekünk kell mesterségesen pótolnunk.
A talaj átmosatását legjobb
ősszel elvégezni az állomány felszámolása után, de még a trágyázás előtt. A sikeres talajátmosatáshoz elengedhetetlen, hogy viszonylag rövid idő alatt annyi vizet juttassunk ki a fóliaház talajára, ami képes kioldani a talaj felső rétegében, azaz a termőrétegben felhalmozódott ásványi sókat, és levinni azt az alsó talajrétegekbe. A gyakorlat azt mutatja,
hogy ehhez négyzetméterenként
kb. 120-150 liter vizet kell kijuttatnunk olyan ütembe, ahogy a
talaj azt képes elinni. Erre a célra a legmegfelelőbbek az esőztető öntőző berendezések. A talaj átmosatása ilyen módon csak
akkor lehet eredményes, ha ez a
vízmennyiség, benne a feloldott
sókkal el is tudja hagyni a termőréteget. Ha a helytelen talajművelés és rossz talajszerkezet miatt kialakult „eketalp betegség”
ezt nem teszi lehetővé, előzőleg orvosolnunk kell az eketalp
betegséget mélylazítással, és a
drénvíz-elvezető rendszer kiépítésével. Ez a magas talajvíz problémájának megoldásához is elengedhetetlen. A talaj átmosatása
akkor volt eredményes, ha a talaj sótartalmát sikerült legalább
1-1,2 EC alá vinni, de az ideális
0,7-0,8 EC lenne.
A savanyú talajok meszezése
Vidékünk talajára általánosságban a savanyú kémhatás a jellemző, néhány kivételtől eltekintve. Egyes zöldségfélék jól tolerálják az enyhén savanyú talajkémhatást, de a semleges 6,5-7 pH-tól
való jelentős eltérés súlyos tápanyag-felvételi zavarral jár. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a széleskörűen használt műtrágyák
többsége tovább savanyítja a talajt.
A savanyú talajkémhatás

helyreállítására már régóta használatosak a különböző mészkő őrlemények. Vidékünkön gyakorlatilag csak a Borzsavszke melletti mészkőbányában állítanak elő ilyen őrleményt. Sajnos, a monopol helyzetüket kihasználva olyan irreálisan
magas áron adják a terméküket, hogy az már
szinte nevetséges. Hatóanyagra átszámítva a
Lengyelországban előállított minőségi, zsákolt égetett
mészkő-por is olcsóbb, mint a kétes minőségű sajátunk.
A kijuttatandó mészkőőrlemény mennyiségét a talajelemzés
eredménye határozza meg. Alkalmankénti dózis lehetőleg ne haladja meg az 50 kg/100 m2-t, az égetett mészből pedig a 25 kg/100 m2-t.
Ha ennél is több kellene, akkor egy
év múlva inkább ismételjük meg
az eljárást.
A lúgos talajok pH-értékének
csökkentése
Kárpátalaja egyes részein nem
az alacsony pH-érték okoz gondot
a termőföldeken, hanem ellenkezőleg, a lúgos kémhatás. Ennek korrigálásának, azaz savanyításának már

nincs olyan nagy hagyománya, gyakorlata. Azonban, az egyedi pH-igényű növények termesztésének elterjedése, valamint az intenzív zöldségtermesztés sajátosságai miatt erre is
megnövekedett az igény.
A talaj pH-értékének csökkentését környezetbarát módon úgy
tudnánk megoldani, ha viszonylag
nagy mennyiségű savanyú tőzeget
dolgoznánk bele. Ezzel nem csak
a savanyúbb kémhatást tudjuk elérni, hanem jelentős mértékben javul a talaj szerkezete is. Egy hátránya van, mégpedig az igen magas költsége.
Olcsóbb és hatékony megoldás a kénpor használata. A magyar szakirodalomban ventilált
kénpor néven emlegetik, míg Ukrajnában takarmány kén néven
(szirka kormova) szerezhető be az
interneten keresztül. A kijuttatandó dózissal kapcsolatban nincs egy-

A gyümölcsök tárolási problémái
Lassan befejeződik az alma és kártevők ellen, ezért a termés nagy
a körte szüretelése. Az utób- része fertőzött. A legelterjedtebb bebi években sokan panaszkod- tegség, ami rontja a gyümölcsök minőségi mutatóit, valamint
nak, hogy régebben
azok eltarthatóságát – a
a gyümölcsök még
varasodás.
tavaszig is elálltak,
A kártevők közül
az utóbbi években
nagy problémát okoz az
viszont még újévig
almamoly, valamint az
sem maradnak meg,
almailonca. Az optimámivel nagy részük
lis tárolási hőmérséklet
tönkre megy.
plusz 2 – mínusz 4 °C
Legelőször is, az
Tel.: 2-41-74
85-90 %-os relatív páraegyik ok az lenne,
hogy a vegetációs időszak alatt tartalom mellett, állandó szellőztenem védekeztünk a kórokozók és téssel párosítva az etilén kiválása

séges gyakorlat. Az orosz szakirodalom szerint 100 gramm/m2
mennyiségű kénpor kijuttatása
kb. 2,5 egységnyivel csökkenti a
talaj pH-értékét. Ha figyelembe
vesszük, hogy évente legfeljebb
1 egységnyivel szabad korrigálni a talaj kémhatását, akkor egy
kezeléssel legfeljebb 50 gramm/
m2 mennyiséget szabad kijuttatni. Egy 400 m2-es fóliasátor esetében ez kb. 20 kg-ot jelent, ami
a 15 hrivnya/kg-os árral számolva nem egy jelentős költség. Egy
hátránya van, hogy a hatását lassan, kb. fél év alatt fejti ki.
Elvileg sokkal gyorsabb hatású lenne a vasgálic (FeSO4) bedolgozása a talajba. Az interneten
talált cikkekben mintegy 5 dkg/
m2 dózis kijuttatását ajánlják.
Mivel saját, vagy hitelt érdemlő
gyakorlati tapasztalatokról nincs
tudomásunk (a savanyú tőzeg
vagy kénpor használatával ellentétben), ezért inkább óvnánk
a gazdákat attól, hogy „saját bőrükön” kísérletezzenek. Nekem,
személy szerint vannak aggályaim az ilyen nagy adagú vas kijuttatásával kapcsolatban, amely elvileg súlyos foszforfelvételi zavart kell, hogy okozzon.
A talajfelszín szintkülönbségeinek kiegyenlítése
A csepegtetőcsöves öntözés
elterjedésével a gazdálkodók jelentős része szembesült azzal a
problémával, hogy a termőterületen a talaj egyes részeken túlöntözötté válik, míg máshol száraz
marad. Ennek egyik fő oka a talaj lejtése, szintkülönbségek kialakulása. Ugyanis a csepegtetőcsövekből a víz az öntözés befejezésével az alacsonyabban fekvő részekre folyik ki. Annál súlyosabb
a probléma, minél gyakrabban és
minél kisebb vízadagokkal öntözünk. Sokat javíthatunk a helyzeten, ha ilyenkor (a szezonon kívüli időszakban) időt szakítunk
a terület elegyengetésére. Ehhez
egy slangos vízmérték segítségével pontosan fel kell mérni, hogy
mely területek és mennyivel vannak az ideálisnak számító vízszintes átlaghoz képest magasabban
vagy mélyebben. A magasabban
fekvő, dombosabb részekről aztán lehordunk annyi talajt a laposabb részekre, amennyit a mérések és számítások megkívánnak.
Eközben ügyeljünk arra, hogy a
területünk megtartsa a homogenitását, azaz nem szabad csak a felső
termő réteget elhordanunk egyik
helyről a másikra. Ugyanis ebben
az esetben a dombok helyén csak
a szinte terméketlen altalaj marad.
E helyett a dombosabb részeken
keskeny, de 2-3 ásónyom mélységű kis árkokat kell ásnunk, s az így
kitermelt földben vegyesen lesz a
felső termőréteg és az alsó altalaj
is. Az őszi ásás folyamán aztán eltűnnek ezek a keskeny kis árkok.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

miatt, ami gyorsítja az érési folyamatokat és csökkenti a tárolási időtartalmat. A tárolási időszak alatt, ha nem teszünk eleget az említett feltételeknek, egy
nagyon veszélyes betegség jelenik meg – raktári fuzárium, vagy
raktári varasodás.
Ne felejtsük el, hogy a mostani ökológiai helyzet különbözik attól, amit régebben tapasztaltunk.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó,
Terra Dei

Gyepszőnyeg telepítése:
egyik napról a másikra
Néhány fontos tudnivalót szeretnék közreadni a készen kapható gyepszőnyeg telepítéséről. Ugyanis csak az spórolhat időt, aki
okosan tervezi meg a telepítést.
Az egyenletes, üdezöld pázsit a köz- és magánkertek egyik legértékesebb alkotóeleme: megnyugtatja, felüdíti a szemlélőt, kiszűri
a levegő szennyeződéseit, csökkenti a zajokat és a kánikulai hőséget, játszóhelye a gyerekeknek, pihenője a munkában megfáradt embernek. A gyepet ősidők óta a fűmag elvetésével, majd a kikelt növények folyamatos ápolásával állították elő. Jeles napokon, kiemelkedő eseményeken, kiállításokon többnyire úgy létesítettek gyepfelületet, hogy réteken, legelőkön kivágott gyepkockákat raktak le és
csak az utóbbi két évtizedben kezdett elterjedni a gyepszőnyegek terítése először a sportpályákon, majd fokozatosan a városi parkokban,
majd a kiskertekben is.

A gyepszőnyeg terítése

A gyepszőnyeg terítését hasonlóan kell előkészíteni, mint a fűmag vetését. Az első feladat a rendkívül gondos talajrendezés: szép
pázsitot csak teljesen sík, legfeljebb egy irányba 1%-os lejtésű területen lehet létesíteni. Dimbes-dombos felületen nem lehet egyenletes
gyepet nevelni, mert a gödrökben összegyűlik a csapadék- és az öntözővíz és elpusztítja a fűcsomók gyökérzetét; a dombokon viszont
a talaj kiszárad és emiatt senyvednek a fűcsomók.

Árnyékos helyre árnyéktűrő fű való!

Figyelembe kell venni a napos és az árnyékos területek arányát is,
mert a legtöbb fűféle (Graminaea) fénykedvelő növény, az árnyékban gyengén vegetál, vagy elpusztul. Bár az utóbbi években forgalomba kerültek árnyéktűrő fűmag keverékek is. Arra is feltétlenül figyelmet kell fordítani, hogy a napos helyek is árnyékossá válhatnak
az által, hogy a környező fák és bokrok megnőnek!

Tervezzünk a várható taposás
alapján!

A további munkákat megelőzően tisztázni kell a kert üzemeltetőivel a használat módját, mert más fűfajták magkeverékét kell elvetni
ott, ahol a gyepre lépni tilos! parancs van érvényben, illetőleg a gye-

pet csak napozásra, olvasásra, rádióhallgatásra használják, mint ott,
ahol felnőttek naponta fociznak!

Addig szabaduljunk meg a
gyomoktól, amíg még lehet!

Rendkívül fontos feladat a gyomosodás megelőzése, mert a kész
gyepből igen nehéz kiirtani a gyomokat, a gazos gyep pedig esztétikailag alacsonyabb értékű.
Legcélszerűbb a talaj felső, 20-25 cm-es rétegét feljavított, gyomirtó szerrel szakszerűen kezelt, tápanyagokban gazdag, friss kerti földdel kicserélni. Ha ez nem oldható meg, akkor az ásással fellazított
talajt gyomirtó vegyszerrel kell kezelni, majd a kikelt és elhalt gyomokat felületi talajmunkával kell eltávolítani. Ez természetesen hetekkel meghosszabbítja a vetési folyamatot!

A gyepszőnyeg leterítése

Ezután következik a gyepszőnyeg mielőbbi leterítése, amely igen
aprólékos és nagy figyelmet igénylő munka, mert a kb. egy méter
széles szőnyegeket hézagmentesen kell egymáshoz illeszteni és lesúlyozni (lehengerezni) azért, hogy a gyökeresedés minél gyorsabban meginduljon. Ezt a munkát a legcélszerűbb gyakorlott szakemberekre bízni!

A gyepszőnyeg gondozása: öntözés és
nyírás

A leterített, friss gyepszőnyeget naponta meg kell öntözni, mert
csak a folyamatos nedvesség biztosítja az egyenletes és erőteljes gyökérképződést. Az októberi telepítés előnye éppen az, hogy a hűvösebb
és csapadékosabb időjárás ehhez nagy segítséget nyújt!
Az első nyírásra még a fagyok beállta előtt sor kerülhet, de a fűnyíró gépet úgy kell beállítani, hogy 4-5 cm-es tarlót hagyjon, mert
a nagyon rövidre nyírott gyep a téli megpróbáltatást nehezebben viseli el. A nyírást lehetőség szerint kövesse egy hengerezés, amely a
fűtövek bokrosodását segíti elő.
A gyepszőnyeg terítése lehetővé teszi, hogy a zöld felület létesítésére hozott elhatározást azonnal a megvalósulás kövesse, és ha a
kert gazdája kiáll az erkélyre, akkor az este látott parlag helyén szép,
zöld pázsitban gyönyörködhessen!
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Álhíreket osztott meg a koronavírusról,
megbírságolták

225 hrivnya bírságot kell befizetnie
annak a kárpátaljai férfinak, aki álhíreket osztott meg a koronavírussal
kapcsolatban, áll a mukachevo.net tudósításában.
A döntést az Ökörmezői Járási Bíróság

hozta meg. Az információk szerint a vádlott 16 alkalommal töltött fel fake-híreket
a járványról. A férfi a 225 hrivnyán kívül be kell fizessen egy bírósági illetéket is az állam javára, melynek összege
454 hrivnya.

22 iPhone-t foglaltak le a vámosok a
határátkelőkön

Miután október 6-án 14 darab iPhone-t
foglaltak le egy mikrobuszban Asztélynál,
egy másik járműben további nyolc darab
iPhone 13 Pro Max 256 gb Goldot találtak, melyek értéke több mint 670 ezer
hrivnya, számol be a pmg.ua.
A négy ukrán állampolgár Ausztriából

érkezett és adózás nélkül akarta becsempészni az országba az új iPhone-modellt.
Egy említett típusú telefon ára 1369
euró. A fiatalok maguknak vásárolták az
okostelefonokat, azonban a határátkelőn
500 euró felett csak a vámilleték befizetésével lehet behozni árucikket.

SZBU: Terrorcselekményeket készítettek elő
Kárpátalján

Terrorcselekmények elkövetését akadályozta meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátalja megye határ
menti járásában. A támadók az Oroszországi Föderációból érkezett szervező
utasítására azt tervezték, hogy felgyújtják a szomszédos ország főkonzulátusát, és „megrendelik” egy közszereplő meggyilkolását – áll az Ukrajinszka
Pravda közleményében az SZBU sajtószolgálata nyomán.
A bűnözők a terrorcselekményekkel
destabilizálni akarták a régió társadalmi-politikai helyzetét, és diszkreditálni
Ukrajnát a nemzetközi színtéren. A biztonsági erők azonosították a bűncselekmények szervezőjét, aki az Oroszországi

Föderációban bujkál. Ő körözés alatt áll.
A vizsgálat szerint Luhanszk megye szülöttéről van szó, akit az oroszországi titkosszolgálatok képviselői szerveztek be.
Az ügynök „kurátorainak” utasítására
egy külföldi diplomáciai intézmény, több
külföldi rendszámú autó felgyújtását és
egy történelmi emlékmű megrongálását
tervezte Kárpátalja területén. Ezenkívül a
támadó végrehajtót keresett egy helyi közéleti személyiség meggyilkolására, amiért
30 000 dollárt „garantált”. Az egyéb „feladatok” közé tartozott még a régió területén található katonai létesítményekkel
kapcsolatos titkos információk gyűjtése
és továbbítása az Oroszországi Föderáció titkosszolgálatainak.

Kábítószer-kereskedőt tartóztattak le
Kárpátalján
A hatóságok letartóztattak egy 32 éves
férfit, akit kábítószer-eladással gyanúsítanak a megye területén, számol be a pmg.
ua. A vádlott lakhelyén házkutatást tartottak, melynek során több csomag drogot
foglaltak le. A tárgyi bizonyítékok feke-

tepiaci értéke több mint félmillió hrivnya.
A házban amfetamint, metamfetamint, narancssárga folyadékot tartalmazó fecskendőket és marihuánát találtak. Az ügyben
büntetőeljárás folyik, a vizsgálatok megkezdődtek.

Fegyvert és higanyt találtak egy Skodában
Alsóvereckénél

Az eset még október 7-én történt,
azonban a hatóságok csak most számoltak be róla, írja a mukachevo.net hírportál. A járművet Alsóvereckénél állították meg a rendőrök, akik észrevették,
hogy az okmányok ellenőrzése közben
az utasok megpróbálnak valamit elrej-

teni és zavartan viselkednek. A hatóságok úgy döntöttek, alaposabb vizsgálatot tartanak a gépkocsiban. A személyautó csomagtartójában fegyvert és higanyt találtak. A helyszínre kiérkezett
az operatív csoport, az ügyben folynak
a vizsgálatok.

Húsfüstölés miatt keletkezett tűz
Október 6-án 10 óra 16 perckor a mentőszolgálathoz bejelentés érkezett a rahói
járási Terebesfejérpatakon (Gyilove) keletkezett tűzről, közli a pmg.ua. Mint kiderült, a Sevcsenko utcában egy nő húst
füstölt egy kis melléképületben, de felügyelet nélkül hagyta a tüzet. Amikor vis�szatért, látta, hogy a lángok átterjedtek a

füstölőből a gazdasági épületre. A Rahói
2. Számú és a Nagybocskói Állami Tűzoltó és Mentőegység munkatársai a helyszínre érkezve 10 óra 45 percre lokalizálták a tüzet, és végül 11 óra 10 perckor eloltották azt. A tűz elpusztította egy melléképület tetejét és mennyezetét 12 négyzetméteres területen.
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Íztelen, szagtalan, szívtelen, esélytelen…

Ismét (le)vizsgázott a magyar
válogatott

Az otthon aratott győzelmet követően,
Albánia a Puskás Arénában is teljesen
megérdemelten győzte le vb-selejtezőn
a minden elképzelés nélkül, rossz felfogásban, bátortalanul küzdő magyar
labdarúgó-válogatottat, amivel Marco
Rossi csapata végképp elvesztette minden esélyét arra, hogy csoportjában a
továbbjutást ígérő első két helyen végezzen.
A hatalmas csalódást keltő találkozón
a vendégek győztes találatát ugyanaz a játékos, Broja szerezte, aki a kinti mérkőzés
3 pontot érő gólját is.
A csoport másik két mérkőzésén Lengyelország 5-0-ra verte San Marinót, Ang-

lia pedig ugyanilyen arányban nyert Andorrában.
Az I-csoportot Anglia vezeti 19 ponttal a második helyért küzdő 15 pontos Albánia és 14 pontos Lengyelország előtt. A
10 pontos magyarok kedden a Wembley
stadionban lépnek pályára.
***
A D-csoportban szereplő Ukrajna 5
döntetlen után megszerezte első győzelmét
Finnországban. A 2-1-es siker azt jelenti,
hogy a 12 ponttal csoportelső Franciaország
mögött Ukrajna 8 pontjával a 2. helyre jött
fel, és amennyiben kedden Lembergben legyőzi Bosznia-Hercegovinát, nagyot lép a
második hely megszerzése felé.

Néhány sorban

Buzsora 4-1 (3-1), Onokóc – Irhóc
1-0 (7-0). A Rahói Kárpáti – Ungvári Sportiskola találkozót hét közben
rendezik.
A felnőtteknél a Huszti FC (a képen)
lett a bajnok a 32 pontos Nagyszőlős, és
31 ponttal bronzérmet szerző Ilosva előtt.
A fiataloknál Onokóc lett az első 36
ponttal a 33 pontos Nagyszőlős és 24 pontos FC Polena előtt.
***
Ha nehezen is, de mindkét aranyesélyes
győzni tudott idegenben a Beregszászi
Járási Labdarúgó-bajnokság hétvégi, 16.
fordulójában.
A listavezető Mezőgecsei Baktyanec a
Szőlősvégardói Teszla vendégeként nyert
2-1-re, és ugyanilyen arányban győzött a
Beregvidék FC Tiszakeresztúron.
A másik két találkozón hazai sikerek
születtek: Fancsika 1-0-ra nyert Kígyós ellen, míg Mezővári 3-0-ra bizonyult jobbnak Tiszaújlakkal szemben.
Két fordulóval a finis előtt a Baktyanec
vezet 33 ponttal a 29 ponttal második,
de egy mérkőzéssel kevesebbet játszó
Beregvidék előtt.
***
Sorozatban harmadik mérkőzésén maradt
veretlen az országos másodosztályú labdarúgó-bajnokságban még így is sereghajtó Ungvári FC.
A megyeszékhelyi együttes a 12. játéknapon 1-1-re végzett az utolsó előtti helyen álló Agrobiznesz Volocsiszk
vendégeként. A vendéglátók szerezték
meg a vezetést az első játékrészben, Viktor Rjaskónak a 84. percben sikerült az
egyenlítés.
A 6 ponttal sereghajtó, 16. helyezett ungváriak a lapzártánk után, kedden
sorra kerülő 13. fordulóban a Pogyilja
Hmelnickijt látják vendégül.
Ugyancsak jó szériát tudhat maga mögött egy osztállyal lejjebb, a harmadosztály A-csoportjában szereplő Munkácsi FC.
Vitalij Sumszkij együttese a 12. fordulóban a Dnyipro
Cserkaszit verte hazai pályán
2-1-re, majd a
13. játéknapon
– ugyancsak
otthon – 2-0-ra
bizonyult jobbnak az AFSZK
Kijev ellenében.
A két győzelemmel a
Latorca-partiak 23 ponttal az
5. helyre léptek
előre a tabellán.
***
F ranciaország
nyerte a labdarúgó Nemzetek Ligáját,
miután a vasárnapi döntőben 2-1-re
nyert Spanyolország ellen. A bronzéremért lejátszott találkozón Olaszország ugyanilyen arányban verte Belgiumot.

Hatalmas bravúrral kezdte meg szereplé-

sét a 2022-es női kézilabda-világbajnokságra kvalifikáló csoportjában a teljesen
újjászervezett ukrán válogatott.
Az új szakvezető, Vitalij Andronov
által irányított sárga-kékek első csoportmeccsükön 23-22-es győzelmet arattak
az Európa-bajnoki bronzérmes Horvátország vendégeként.
Az első játékrészt követően még a
házigazdák vezettek 15-11-re, de fordulás után remekeltek a vendégek. Az ukránok kapujában a nagydobronyi Balog Judit fél óra alatt csak 7 gólt kapott, így sikerült a bravúros fordítás, és a vendégek
23-22-re nyertek.
A vasárnapi folytatásban Szumiban
léptek parkettre Balogék, ekkor még erősebb rivális, az idén olimpiát nyerő Franciaország volt az ellenfél.
Az ukránok itt is sokáig jól tartották
maguk, nem sokkal a vége előtt 24-22-re
vezettek a toronymagas esélyes vendégekkel szemben. A véghajrát azonban a
franciák bírták jobban, és 28-25-re fordítani tudtak. A vereség ellenére, az ukrán együttes benyújtotta az igényét a jövő
évi világbajnokságra való kijutásra. A
csoportból – amelyben még a cseh válogatott is szerepel – az első két helyezett
jut ki a vb-re.
***
Az ugyancsak új szövetségi kapitánnyal,
Vlagyimir Golovinnal felálló magyar női
válogatott csoportjában előbb 34-24-re
verte Portugáliát, majd Szlovákiában ért
el 30-28-as győzelmet.
A csoport tagja még Spanyolország.
***
Az utolsó, 14. fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa a megyei élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.
A hétvégén sorra kerülő záró fordulóban a Huszti FC hazai környezetben
3-0-ra verte az FC Polenát, így a máso-

Barkaszón leégett a volt kolhoz legnagyobb épülete

Tűzrecsegés riasztotta fel a barka
szóiakat vasárnap délután 17.00 óra
körül. A régi kolhoz legnagyobb épülete pillanatok alatt, eddig ismeretlen okokból lángra kapott, írja a
karpataljalap.net. A több mint 80 méter hosszú építményben szálas takarmányt, szénát és dohányt is tároltak.
A lakosok azonnal értesítették a tűzoltókat. Mintegy 20 percen belül Munkácsról, a közeli katonai laktanyáról,
Nagydobronyból és Dercenből is ér-

keztek szakemberek a lángok megfékezésére. Azonban már nem sikerült
az anyagi értéket megmenteni, csupán a lángok továbbterjedését akadályozták meg.
A helyiek szerint szándékos gyújtogatás állhat a háttérben, hiszen a helyszínre
érkező első szemtanúk már arról számoltak be, hogy az egész épület lángokban áll.
Egyelőre nem tudni, mekkora anyagi kár
keletkezett, mint ahogyan azt sem, pontosan mi okozta a tüzet.

Robbanószerekre bukkantak Kárpátalján

Az eset Jávoron történt, a Szarvasházi
kistérség területén – tudatja a
mukachevo.net hírportál.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) közleménye szerint

a pirotechnikusok 28 tüzérségi aknát, 8 kézigránátot és 49 töltényt találtak. A lőszerek szerencsére senkit nem sebesítettek
meg, a DSZNSZ munkatársai megsemmisítették a lefoglalt tárgyakat.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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dik Nagyszőlős hiába nyert ugyancsak fölényesen Ilosva ellen, a husztiak a tabellán megőrizték kétpontos előnyüket az
ugocsaiak előtt.
Eredmények (zárójelben az ifjúsági
csapatok eredményei): Huszti FC – FC
Polena 3-0 (2-0), Nagyszőlős – Ilosvai

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.:
099-2393269 (17 óra
után).
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona István u. 12. szám alatt
kertes ház bútorral, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregrákoson 95 m2-es,
magasföldszintes, összkomfortos családi ház
eladó az országúttól 50
méterre. Akár két generáció számára is alkalmas: a kövezett udvaron egy másik, 50 m2-es
ház is található. Irányár: 35 000 f.e. Viber:
050-8065087.
Bátyúban nagyon jó helyen – közel a középiskola,
üzletek, vasútállomás – eladó egy régi építésű ház, benne két szoba és egy konyha.
Tartozik hozzá 13 ár földterület. A földgáz bevezetve,
a vízvezeték a ház előtt. Ár
megegyezés szerint. Mob.:
098-8063947.
Összkomfortos családi
ház eladó Beregszászban
az Arany János u. 145/A.
szám alatt. Mob.: +380956951172.
Az Ungvári járásban,
Szalókán családi ház eladó.
Mob.: 095-2262464.

Lakás eladó
Beregszászban a Sztefanik
utcában kétemeletes ház
második szintjén 3 szobás
lakás eladó. Ár megegyezés szerint. Mob.: +380999070381.

Lakás eladó

Beregszászban a Mu
zsalyi út 54. szám alatt
eladó egy cseh építésű
házban háromszobás
lakás az 5. emeleten.
Ár: 20 000 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.

Telek, föld eladó
Beregszászban (Romzsa Teodor u.) eladó egy telek (6
szotek). Víz, villany mellette van. Irányár: 156000 hr.
Mob.: 050-0596146.

Jármű

Kerékpár
Új, elektromos háromkerekű bicikli eladó egészségügyi
okok miatt. Mob.: +380990764593.
Ukrajna férfibicikli és egy
Szaljut női bicikli eladó.
Mob.: +38066-5605813.

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

Szolgáltatás
Tetőszerkezetek készítését, felújítását, ereszcsatorna készítését és házak külső
szigetelését vállaljuk. Mob.:
+38066-8404874.
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.
Glettelést, festést vállalok
Beregszászban és környékén.
+38097-9294136.

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

pó 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.
Házvezetőnőt, betegsegítőt meglévő segítségünk váltására (5-6 hetente) felveszünk. Szállás, étkezés, mosás ingyenes. Utazási hozzájárulás. Meglévő váltótárs
is kárpátaljai. Már 5 éve
nálunk dolgozik. Mob.:
+3630-7408643.
Budapesti varrodába
varrót, varrónőt keresünk! Jó kereseti lehetőség, teljesítményarányos
bérezés. Szállást, folyamatos munkát és munkavállalást biztosítunk. E-mail:
brezsnyikn@gmail.com.
Mob.: +3630-9703358,
+38066-6805200 (Viber).
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.
Budapesti építőipari cég
keres folyamatos munkákhoz kőműveseket,
kőműves brigádokat.
Szállást díjmentesen biztosítunk (nem munkásszálló), havi egyszeri
hazautazási költségtérítés. Kiemelkedő fizetés,
heti elszámolás. Mob.:
+3620-3110570.
Magyarországra, Miskolcra E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
gépkocsivezetőt keresünk.
Magas bérezés, NyugatEurópába szállítás (nincs
európázás). Feltételek:
érvényes útlevél. Vízumban és a papírokban segítünk. Mob.: 050-6096668
(István).
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett szakácsot
keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés megoldott. Érdeklődés, önéletrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.
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.
Állásajánlat! Segédmunkás munkakörben keresünk kollégákat rétsági
fűrészüzemünkbe, bejelentett állásra. Szállás
biztosított! Érdeklődni lehet az anipallkft@
gmail.com email címen
vagy +3620-9819210 telefonszámon.
A magyarországi La
Contessa Kastélyhotel
szakképzett felszolgálót keres azonnali belépéssel. Szállás, étkezés
megoldott. Érdeklődés,
önéltrajz: marketing@
lacontessa.hu email címen, vagy Herczeg Andrea +3630-7688576 számon lehet.

Otthon
Régiség
Régi szövött vászonzsákokat és türetben maradt anyagokat, széles szájú és letűrt peremű befőttesüvegeket, szikvizes üveget, falapátot, fateknőt, összerakható vaskályhákat, cserépedényeket, petróleum függőlámpákat, viharlámpákat,
lovascsengőket, komódot,
karos ládát és egyéb régi bútort vásárolnék. Mob.: 0992359256, 096-2796950.

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

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

Háztáji
Piac, élelmiszer
Izabella szőlő nagy tételben
eladó Tasnádon. Ár megegyezés szerint. Mob.: 0990277266, 097-0641112, 0500848603.

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.
Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Eladó boroshordók: 300 literes, 65 literes. Ugyanitt káposztagyalu és káposztáshordó, 100 literes, valamint szőlődaráló és szőlőprés. Mob.:
066-8243778.
Eladó terménytisztító, mini
traktor után eke és kétsoros
kapálógép. Ár megegyezés
szerint. Mob.: 099-4921685.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Haszonállat
Kisbégányban vietnámi malacok és hízó eladó. Mob.:
068-5079020.

Növény

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

Beregszászban szamócapalánta eladó. Mob.: +380662406034.

Bútor

Baba, gyerek

Beregszászban eladó egy jó
állapotban lévő sarokülő,
fotelek nélkül. Ára: 5000
hr. Mob.: 099-2725331, 0979621454.

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

Faragott szekrény, 4 ajtós
ruhásszekrény, ágyfunkciós
sarokülő eladó Beregszászban. Mob.: +38095-5760888.

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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Nem csak nőknek

A legjobb növényi hajszínezők Napi 5 perc arcjóga 1 hónapig és éveket
fiatalodsz! Kutatások igazolják

Mindenki a tökéletesen
hozzáillő hajszínnel születik. Mégsem mindenki
elégedett azzal, amit a
természettől kapott. Ha
te is az elégedetlenek táborába tartozol, és úgy
érzed, hogy akkor érzed csak jól magad, ha
változtatsz rajta, ajánlom, először nézz körül
a természetes színezők
között.
Az emberiség hajszínező szerekkel való kísérletezése több évezreddel ezelőtt kezdődött. A leletek tanúsítása szerint a
haj illetve a test színezésére alkalmas növényekről már az őskorban is rendelkeztek ismeretekkel. A
növényi hajszínezők – kevés kivétellel – nem okoznak azonnal olyan drámai
hajszínváltozást, vegyipari társaik, viszont rendszeresen alkalmazva kiemelik a haj természetes színét, erősítik és egészségessé teszik azt, sőt számos hajjal illetve fejbőrrel kapcsolatos problémát
orvosolhatnak. A változást lassabban, fokozatosan és kíméletesen érik el,
káros kozmetikai vegyületek nélkül.
Szőke haj esetén
Kamillás színező: 2-3
marék kamillavirágot főzz
kis lángon fél liter vízben
lefedve 20 percig. Miután
átszűrted, adj hozzá kevés citromlevet és a megmosott hajadat itasd meg
a használható hőmérsékletűre hűlt főzettel. Nem
kell kiöblítened.
Cassia-szőkítő: 200 g
cassiaport keverj pépes
állagúvá némi enyhén
citromos vízzel, citromlével, narancslével vagy
grépfrútlével és pihentesd
legalább 12 órán át. Kend
a száraz vagy enyhén nedves hajadra és legalább 3
órán keresztül hagyd rajta,
fóliába „csomagolva”. Ez
a keverék a fakó szőke hajat aranyszőkévé változtatja. Ha 1 teáskanál hennát is teszel hozzá, akkor
meleg aranyszőke árnyalatot kapsz. Színező hatása inkább az ősz és a szőke haj esetén érvényesül,
viszont a sötét hajnak is
csodálatos ragyogást ad
a cassia- pakolás (citromlé nélkül).
Vörösítés
Babérleveles főzet: 1
marék babérlevelet főzz
1 liter vízben fél órán keresztül. Miután megfelelő
hőmérsékletűre hűlt, áztasd bele a hajadat.
Henna: a legkülönlegesebb és legtartósabb eredményt ezzel a csodálatos
gyógynövénnyel érheted
el, ami mellesleg erőssé,
fényessé és dússá is varázsolja a hajat. Alkalmazkodik a haj alapszínéhez, ezért
ezzel mindenki különleges
és egyedi vörös árnyalattal gazdagodhat. Minél világosabb hajon alkalmazzuk, annál élénkebb, rikítóbb színt kapunk.
Sötétebb alaphajszín
esetén inkább csak egy
sejtelmes, vöröses csillogást ad.

A hajszín festés után
még néhány napig sötétedhet (az oxidálódás miatt),
szóval ne pánikolj, ha első
pillanatban még kicsit világosabb, mint vártad, vagy
hivalkodóbbnak tűnik. Ezt
követően a kialakult szín
tartósan megmarad, viszont
a lenövést ebben az esetben
is rendszeres időközönként
kezelni szükséges. Ajánlott
színpróbát végezni egy kevésbé látható tincsen.
Tudnod kell, hogy a
henna méregtelenítési folyamatot indít el, ezért
szükséges 3 hónapos szünetet tartani, ha korábban hagyományos hajfestéket használtál. Érdemes
áttérned egy emberbarát
samponra már a használata előtt, és utána is kitartani mellette. Természetes
anyag lévén kölcsönhatásba léphet a kozmetikai szerek anyagaival, és ez sérülésekhez vezethet. A gyümölcskivonatot tartalmazó
készítmények alkalmazása szintén nem javasoltak.
Henna-hajfesték: a kimért hennaport (rövidebb
hajra 100-150g, középhosszú
hajra 200 g, hosszú hajra 250300 g, tőfestésre 50-100 g)
keverd pépes állagúra forralt
vízzel vagy valamilyen főzettel (fekete tea, diólevéltea,
kávé), ha módosítani szeretnél a végeredményen! Kihűtés után oszlasd el a hajadon
és jól masszírozd bele. Tekerj
fóliát a hajad köré, majd burkold be egy törölközőbe. Minél tovább hagyod a hajadon,
annál sötétebb színt kapsz.
Kb. 2-3 óra már elég lehet,
ezután kimoshatod.
Sötét hajra
Dióleveles hajöblítő:
egy kis marék diólevelet forrázz le 1 liter vízzel,
hagyd állni 1 órán keresztül, és miután átszűrted, áztasd bele a hajad.
Borostyánleveles főzet:
1 marék levélre önts annyi
forró vizet, hogy ellepje,
majd 20 percig kis lángon
főzd, szűrd át, és áztasd a
hajadat a langyos főzetbe.
Az indigó, a hennához
hasonlóan használatos, azzal a kitétellel, hogy többnyire hennával keverve, vagy a
henna által előkészített hajon
alkalmazzuk, mert önállóan nem mindig színezi meg
a hajat. Hennával különböző arányban keverve sötétedést érhetünk el, vagyis tompíthatjuk a vörösséget.
Indigópép: forró vízzel
elkeverjük az indigóport
enyhén folyékony állagúra,
kihűlés után kenjük a hajra,
dunsztoljuk, majd 1-3 óra
elteltével mossuk le. Fekete haj esetén használható önmagában is az indigó.
A természetes hajszínezőknek megvannak a maguk korlátaik – például sötét
hajból nem tudnak világosat
csinálni –, de azért remélem, kedvet kaptál a természetes megoldások kipróbálásához. A szőkék ugyan
kicsivel több lehetőségből
válogathatnak, de sötét hajra is van néhány csodaszép
eredménnyel kecsegtető ötlet, sőt még az ősz szálak eltüntetésére is vannak módszerek.

A módszer fiatalító hatását kutatások is igazolják,
a Northwestern University
középkorú nők bevonásával végzett kísérletet; a nők
nyolc héten át napi szinten,
majd további tizenhat héten

színűleg a kollagéntermelés
is újra beindul.
Napi gyakorlással körülbelül egy hónap múlva
számíthatunk látható eredményre.
Nézzünk néhány
gyakorlatot!
1. Szemgyakorlat: az ujjbegyeket a szem alá helyezve hunyorogjunk, miközben
ellentartunk az ujjakkal.

keresztül minden másnap
arcjógát végeztek. Az eredmények szerint átlagosan
három évvel lett fiatalabb a
résztvevők arcbőre. A magyarázat szerint a rendszeres arctorna hatására az arcizmok növekednek és való-

Tartsuk ki 5 másodpercig, ismételjük ötször!
2. Homlok ráncok ellen:
az ujjak hegyét a szemöldök
fölé helyezve ellentartunk,
miközben felhúzzuk a szemöldököket. 5 másodpercig kitartjuk, ismétlés ötször.

Aki elszántan küzd az idő múlása ellen, valószínűleg
minden eszközt és csodaszert kipróbált már, hogy fiatalosabb arcbőrre tegyen szert. Ha eddig kimaradt volna az arcjóga, érdemes megismerkedni vele.

Az arc rengeteg izommal rendelkezik, így valójában teljesen megalapozott az elképzelés, hogy
ezeket az izmokat is érdemes edzeni, éppúgy, mint
amikor a testünket tornáztatjuk. Az arc formája,
kontúrjai megváltoznak
a rendszeres torna során,
frissül az arcbőr a vérkeringés serkentő hatás miatt, így ennél természetesebb arcfiatalító módszer
nem is létezik.
Rendszeres gyakorlással – amely napi öt percet
jelent mindössze – és az
arcizmok megerősödésével ragyogóbb bőrre tehetünk szert, csökkennek a
tág pórusok, a szem alatti karikák kisimulnak, a
szarkalábak halványulnak,
fiatalos kontúrok jelennek
meg, a lefelé görbülő szájzug mosolygósabbá válik,
a nyak kisimul. A fáradt
arckifejezés eltűnik és egy
sokkal fiatalosabb összképet kapunk.

Van egy szer, ami kiválóan kezeli a
korpát, ekcémát és a pikkelysömört

Ha száraz a hajad és állandóan viszket a fejbőröd, akkor valószínűleg a különböző hajápolási termékeken
túl már alternatív megoldásokkal is próbálkoztál, hogy
enyhítsd a tüneteidet. Azt már eddig is tudtuk, hogy a
szakértők szerint a szalicilsav, a teafaolaj, a borsmentaolaj és az almaecet is jó választás lehet a fejbőröd
ápolásához, de ha még hatékonyabb megoldást keresel, akkor próbáld ki a karbamidot.
Mi a karbamid?
A karbamid egy hidratáló vegyület, ami természetes módon is termelődik a bőrön, amikor
a szervezet lebontja a fehérjéket. A vizeletben és
más testnedvekben is fellelhető, beleértve az
izzadtságot, a vért és
az anyatejet. Kiváló hidratáló és nedvesítőszer, amit széles
körben használnak fel
bőr- és hajápolási termékekben.
Milyen előnyei
vannak a hajra
nézve?
A karbamid hidratálja a hajat és enyhíti a száraz fejbőr viszketését. Csökkenti a
korpásodást és a gyulladásokat.
Potenciálisan stimulálja a haj növekedését, és hozzájárul a
tartósan egészséges fejbőrhöz. Leginkább azok
számára előnyös, akiknek
korpásodik a haja, de mivel gombaellenes hatással is bír (tehát megakadályozza a baktériumok,
a penészgombák és az
élesztőgombák szaporodását), a korpásodás megelőzése érdekében bárki
számára alkalmas.

Milyen hajtípusokon és
mennyire gyakran használható?
Míg a száraz fejbőrrel
és vízhiányos hajszálakkal
rendelkező emberek élvezhetik a karbamidos hajápolók legtöbb előnyét, alkal-

manként bárki használhatja.
Az egyetlen kivételek azok
az emberek, akik allergiásak
rá. Ha a hajad rendszeresen
korpásodik, akkor válaszd a
heti egy-két, egészséges fejbőr esetén a havi használatot.
Abban az esetben, ha nagyon zavaróan korpás a hajad, és gyakran mosod, érdemes egy alacsony koncentrációjú karbamidos haj-
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3. Nyakgyakorlat: az
állat a plafon felé fordítjuk és kinyújtjuk a nyelvünket. Tartsuk ki 5 másodpercig, ismételjük háromszor!
4. Puffadt szemek ellen: a szem külső sarkával
egy vonalba helyezzük az
arcra a mutatóujjakat, a
szem alá a középső ujjakat.
Nagyra nyitva a szemet,
az ujjakkal lassan, óvatosan húzzuk hátra a bőrt, a
tekintet előre néz. Tartsuk
ki 30 másodpercig!
5. A száj ráncai ellen:
fújjuk fel az arcunkat, a lufit tologassuk egyik oldalról a másikra.
Fontos, hogy ne erőltessünk semmit és vigyázzunk, hogy ne törjük be a bőrt. Természetesen a torna mellett nem
árt, ha odafigyelünk a mimikázásra, ami nem jelenti azt, hogy ne mosolyogjunk, de a homlok
ráncolásról például igyekezzünk leszokni. Arcjóga után a felfrissült bőrbe érdemes gazdag szérumokat, krémet juttatni,
ekkor a bőr igazán meghálálja a törődést.
Aki igazán elszánt,
hosszabb arctréningeken is
részt vehet, ilyenkor hozzáértő tréner útmutatásai
alapján edzheti az arcizmokat, otthon pedig rövidebb gyakorlás javasolt.

ják a fejbőrt, kiegyenlítik
az olajkiválasztást, csökkentik a gyulladást és jelentősen enyhítik a kellemetlen viszketést.
Ezen kívül pedig a jó
hír, hogy alapvetően nincs
ápolót használnod, ami akár olyan másik hajápolási
a napi használatra is alkal- termék, aminek a karbamas lehet, de csak akkor, ha middal egy időben törtésemmilyen mértékű irritáci- nő használata tiltott lenne.
ót nem tapasztalsz a hasznáLehetnek
lata közben.
mellékhatásai?
Hogyan használd a
A karbamidnak többhajadra?
féle változata létezik,
Ha úgy döntesz, hogy ki- de a szépségápolásban
próbálod a karbamidos haj- csak az egyik ajánlott: a
ápolást, nagyon fontos, hogy hidroxietil–karbamid. Más
egy ellenőrzött gyártótól formában is előfordulhat
származó terméket válassz, bizonyos termékekben, de
és semmiképp ne próbáld ott- ezek sokkal nagyobb esél�hon kikeverni a szérumot. A lyel okozhatnak irritációt,
karbamid ugyanis csak akkor ezért jobb, ha alaposan elképes jótékony hatásokat ki- olvasod minden olyan hajápolási termék összetevőit, amelyet a kosaradba tennél.
Milyen egyéb területeken használható?
A karbamidról azt is
kimutatták, hogy a helyi, krém vagy gél formában történő alkalmazása hatékonyan kezeli az ekcémát (atópiás
dermatitis), a száraz
bőrt (xerózis), a pikkelysömört, de más bőrbetegségekre, valamint
a töredező körmökre is
megoldást jelenthet.
A karbamidot a bőrápolásban alapvetően
fejteni, ha megfelelő a kon- nagyon biztonságosnak
centrációja. Ellenkező eset- tartják, és bizonyos készítben viszont túl erősen hám- ményekben akár 50%-os
laszthat, ami még több kárt koncentrációban is haszokozhat, mint hasznot.
nálják. Ritkán előfordul,
Mivel kombinálhatod?
hogy az emberek égő vagy
Egy tanulmány szerint szúró érzést tapasztalnak a
a karbamid különösen haté- karbamid tartalmú termékony a polidokanol, a laktát kek használatakor, de legés a licochalcone A vegyü- többször inkább csak a poletekkel kombinálva. Együtt zitív hatásairól szoktak bemég intenzívebben hidratál- számolni.
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2021.
október 13.

XVIII. Fiatal Kárpátaljai
Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2021. november 12-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

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

Kos (3. 21.-4. 20.)
Ez egy nagyon megterhelő hét lesz a Kos csillagjegyeknek, hiszen a
stressz és az aggodalmak egész héten végig kísérik,
ami a rengeteg munkának köszönhető. Próbáljon meg minden feladatával időben elkészülni, mert ha nem így tesz,
annak sajnos következményei
lehetnek. A magánélete egy kicsit megsínyli ezt az időszakot,
mert lehet, hogy a napokban
sokszor kerül nézeteltérésbe.

Bika (4. 21.-5. 20.)
Ez a hét áldott és sikerekben gazdag lesz a
Bika csillagjegyeknek.
Remekül végzi a munkáját és végre elismerést szerez
mindazért a kemény erőfeszítésért, amit nap, mint nap produkál. A munkatársait is inspirálja
a kitartása és a munkához való
hozzáállása. Adjon esélyt valami új dolog kezdetének, hiszen
most jött el az ideje annak, hogy
egy házat, autót, vagy valamilyen más, vagyontárgyat vegyen.

VI. ZeneVarázslat Nemzetközi
Négykezes Zongoraverseny

Ikrek (5.21.-6.21.)

A verseny időpontja: 2021. november 17-21.
A verseny kárpátaljai megvalósulása 2021. november 19-én kerül megrendezésre a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében.
A versenyre és a kurzusra magyarországi és határainkon túli növendékek nevezését is várjuk.
Kárpátaljai verseny online közvetítéssel. Zsűrizés
élőben Kaposvárról.
2021-ben is lehet nevezni TANÁR-DIÁK és TANÁR-TANÁR kategóriában!
Korcsoportok a diák-diák kategóriában:
1. korcsoport: 2012. január 1. és utána született növendékek (műsoridő maximum 5 perc.)
2. korcsoport: 2010. január 1. – 2012. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 6 perc.)
3. korcsoport: 2008. január 1. – 2010. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 8 perc.)
4. korcsoport: 2006. január 1. – 2008. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
5. korcsoport: 2003. január 1. – 2006. január 1. között született növendékek (műsoridő maximum 12 perc.)
6. korcsoport: 2003. január 1. és az előtt született növendékek (műsoridő maximum 15 perc.)
Tanár-diák kategória: műsoridő maximum 10 perc.
Tanár-tanár kategória: műsoridő maximum 15 perc.
A verseny egyfordulós.
A verseny egy zongorán zajlik.
A verseny anyaga: A versenyre 2021-ban szabadon
választott, eltérő karakterű művekkel érkezhet a páros a
megadott időlimit keretein belül.
A kárpátaljai zongoristák számára nincs nevezési díj,
a jelentkezés INGYENES!
KIZÁRÓLAG online kitöltött jelentkezési lappal lehetséges a nevezés, melyet megtalál a zenevarazslat.hu oldalon.
Figyelem! A teljes pályázati felhívás a genius-ja.
uz.ua és a zenevarazslat.hu honlapokon megtalálható.

Ez a hét rengeteg örömet tartogat az Ön számára. Itt az idő, hogy
több időt töltsön a családjával, szóval ezen a héten
tervezzen egy nyugodt estét
velük. Meglátja, mindez sokkal jobban összekovácsolja a
családját, és szorosabbra fűzi
az Önök közötti kötelékeket.
Pihenjen és töltődjön fel egy
kicsit. Ezen a héten végre a
főnöke is elismeri a munkáját,
amire már nagyon régóta várt.

Rák (6.22.- 7. 22.)

Olvassa a
Naplopót!
Fizessen elő a

2021. október 13.
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Naplopó

hetilapra a postán!
Index: 37381.

19. évfolyam

A túrógombóc
titka

Ára 8,00 hr

Műholdas TV-műsor
Október 18 ‒ 24.

Horoszkóp
Még több rejtvény!

A tökéletes túrógombóc belül lágy, puha, nem száraz.
Mindig zsíros túrót érdemes
használni hozzá, különben
gumis, kellemetlen állagú
gombóc kerülhet az asztalra.

7. oldal

Diós-túrós brownie

6. oldal

Így lesz tartós a fogyás nagy
súlyfeleslegnél

A divatdiéták és csodapirulák, bár rövid idő alatt
gyors fogyást ígérnek, számos buktatójuk van. A szigorú villámdiétákra az emberek úgy tekintenek, mint
egy ideiglenes önsanyargatásra, ami csak pár hétig,
esetleg pár hónapig tart.

Vigyikán Jázmin
G06.xls
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A fűtési díjak meredek emelkedése
miatt eltolódhat az iskolai szünidő
2. old..
Az ukránok világelsők a
kriptovaluta birtoklásában
2. old.
folytatják afizetnek
A2022-ben
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Legyen Ön is a

partne rünk!

Ez a hét sikerekben
gazdag lesz a Rák csillagjegy szülöttjeinek.
Vegyen részt különböző kulturális és társas eseményeken,
hogy jobb rálátást kapjon a társadalmi életre, és jobban megismerje az embereket. A napokban valakivel sokkal szorosabbra fűzi a kapcsolatát és új
barátokra is találhat. Az anyagi
sikerei megerősítik a lelkivilágát és képes lesz előre tervezni
a jövőjével kapcsolatban.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Nagyon sikeres hét vár
az Oroszlán csillagjegyekre. A jótetteiért cserébe csupa jót várhat. Valamint
az emberek szemében is rengeteget nő, és példát mutat számukra, hogy milyen jótékonynak lenni. Használja ki ezt az
időszakot arra, hogy segít a rászorulóknak és szervezzen élelmiszer, vagy ruhaosztást. Emellett ez a hét szintén lehetőséget
biztosít arra, hogy egy új karrierlehetőségbe vágjon bele.

Szűz (8.24.-9.22.)
Nem ez lesz az élete
legjobb hete, de próbáljon kitartani, mert
idővel minden sokkal fényesebb lesz. Anyagi károk érhetik a napokban, ami nagyon
frusztrálttá és stresszessé teszi. Azt tanácsoljuk, igyekezzen pozitív maradni és kerülje el a negatív gondolatokat.
Ha találkozik a barátaival,
azzal egy kicsit elterelheti a
figyelmét és sokkal nyugodtabb lesz a lelkivilága.

Mérleg (9.23.-10.23.)
A Mérleg szülöttek
a héten fantasztikus
időt tölthetnek a barátaik és a családjuk
társaságában. A csillagok
most mindenben a segítségére lesznek, ezért azt ajánljuk, hogy hozza ki a legjobbat ebből a hétből. Fordítsa az adott helyzetet az előnyére, és meglátja, hogy egy
év múlva ilyenkor már sokkal előrébb fog tartani az
életében.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Egy rendkívül gyümölcsöző hét elé nézhet, kedves Skorpió.
Lehet, hogy hatalmas
anyagi jövedelemre tesz szert,
ami biztos alapot ad a jövőjére
nézve. Legyen lelkes és elkötelezett minden dologban, amit
tesz, hiszen a pozitív gondolkodásmóddal minden a legjobban alakul. Nagyszerű ötletei
lesznek a munkahelyi feladataival kapcsolatban és ez a cégnek is hatalmas előnyt jelent.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ez a hét lehetőséget teremt arra, hogy egy új
vállalkozásba kezdjen.
Az anyagi helyzete láthatóan fejlődik, így sokkal biztosabban tud a jövőjére összpontosítani. Használja ki a lehetőségeit és tegyen minden feladatába kellő mennyiségű erőfeszítést, mert mindez biztosan
megtérül. Ez a hét remekül alakul a diákok számára is, hiszen
képesek lesznek a tanulmányaikra összpontosítani.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Ez egy nagyon jövedelmező hét lesz a
Bak csillagjegyeknek.
Most a siker egy még
nagyobb fokát érheti el, hiszen
még lelkesebb és elkötelezettebb lesz a munkájában. Meglátja, mindenki felnéz Önre a
szakmájában. Itt az ideje elgondolkoznia azon, hogy új
taggal bővüljön a családja. Élvezze ki a szülőség szépségeit, ami mindkettejük számára
csodás dolgokat hoz az életbe.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Ez egy nagyon megterhelő időszak a Vízöntők életében, hiszen
az anyagi nehézségeik még
rosszabb irányba fordulnak.
Nyugtassa meg a lelkét és
gondolkozzon konstruktívan a
problémáiról. Találjon ötletek
arra, hogy hogyan beszélje meg
ezeket a problémákat a családtagjaival és a szeretteivel. Hamarosan minden nehézségnek
vége szakad és egy új időszak
kezdődik az életében.

Halak (2.21.- 3.20.)
Szakmai értelemben
véve ez egy nagyon
sikeres hét a Halak
csillagjegyeknek. Most ugyanis be tudja bizonyítani, hogy
milyen képességek is rejtőznek Önben. Igyekezzen keményebben dolgozni, hogy a siker magasabb szintjére kerüljön. A magánéletében problémákba ütközik a családjában,
ami vitákra adhat okot. Adjon
több időt a családjának, hogy
rájöjjenek, Önnek volt igaza.

Egészségvédelem

Helló, ősz! A legfontosabb immunvédő
vitaminok listája

Beköszöntött az ősz! Ez pedig azt jelenti,
hogy nem csak ruhatárunkat készítjük fel
a hidegebb hónapokra, hanem az immunrendszerünket is. Sokkal kevesebb eséllyel
betegszel meg télen, ha már ősszel megkezded az alapozást. Szerencsére ekkor még
táplálék formájában is bőven biztosíthatod szervezeted számára a megfelelő men�nyiségű vitaminokat, mondjuk is, hogyan!
Éljen a természetesség!

Ez a vitaminpótlásra is igaz. Bevallom, ameddig csak
lehet, én mindig természetes úton látom el testemet a megfelelő vitaminokkal. Persze egy idő után már én is hozzányúlok a kis bogyókhoz, de ez általában akkor történik
meg, mikor az utolsó alma is leesik a fáról. Tavasztól nyárig az emberek többsége jól feltölti a vitaminraktárakat és
ez ősszel még bőven ad egy löketet a testünk számára. Aztán télen sokként érheti a raktárak kiürülése, ezért az ősz
az utolsó lehetőséged, hogy felturbózd immunrendszeredet.

C-vitamin

Kezdjük a C-vitaminnal, ami nélkül az emberi testben
számos hiánytünet keletkezhet, mint például izombántalmak, fertőzésekkel szembeni fogékonyság, gyulladások
kialakulása. A természetes C-vitamin megtalálható citrusfélékben, mint például a citrom, narancs, grapefruit, valamint bogyós növényekben, zöldségfélékben. Ilyen a paradicsom, paprika, burgonya és még sok egyéb növény termése.
Magas C-vitamin tartalmú a csipkebogyó piros termése,
ezért hasznos, ha megfázás esetén csipkebogyó teát iszol.
Bár az almának jóval csekélyebb a C-vitamin tartalma, mint
a citrusféléknek, ősszel érdemes jó sokat fogyasztanod belőle, ugyanis nem csak rengeteg ásványi anyagot tartalmaz,
de még az emésztésre is jó hatással van.
Az alma mellett van egy másik őszi csodagyümölcs, ez
pedig a körte. Egy közepes méretű körte elfogyasztásával
biztosítjuk napi C-vitamin-szükségletünk 12 és K-vitamin
szükségletünk 10 százalékát, káliumszükségletünk 6 százalékát, valamint kisebb mennyiségeket juttatunk szervezetünkbe kalciumból, vasból, magnéziumból, folsavból és
B6-vitaminból.
Engedd szabadjára a fantáziádat és csempéssz bele minden étkezésedbe egy kis vitaminbombát.

A gyümölcs nem csak a reggeli zabkása díszítőeleme
lehet, de szuper könnyed köret húsok mellé. Locsold meg
egy kis mézzel, fahéjjal és már mehet is a sütőbe.
Most pedig jöhet az ősz nagy slágere, a sütőtök. Nincs
párja a finom, édes sütőtöknek, ami nem csak alacsony
kalóriatartalma miatt lehet nagy kedvenced, hanem vitamintartalma miatt is. Szintén gazdag C-vitaminban, általa
könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás, meghűléses megbetegedéseket.
Rengeteg béta-karotint tartalmaz (ez az anyag adja narancssárga színét), ami az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. Az
antioxidánsok a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos
betegségek kialakulásában szerepet játszó szabad gyökök ellen hatnak. A kikanalazatt tökmagot pedig süsd meg sütőpapíron, ugyanis a tökmag nem csak az anyagcsere-folyamatokat normalizálja, de jó hatással van a prosztatára is, mindezek mellett pedig erősíti a kötőszöveteket és izmokat is.

D-vitamin

Nos, a D-vitamin az a fontos vitaminunk, amit szervezetünk saját maga állít elő napfény hatására. Emiatt hazánkban a lakosság D-vitamin-szintje rendszerint tél végére már nagyon alacsony, hiszen a zsírraktárak 2-3 hónap
alatt teljesen kiürülhetnek pótlás nélkül.
A táplálkozással felvett mennyiség minimális, ezért az
orvosok is ennek pótlását javasolják első körben egy vitaminhiányos állapotban. Azért persze nem árt, ha táplálék
formájában is juttatsz szervezetedbe. Megtalálható a zsíros halakban, halak májában, a tojássárgájában, tejtermékekben, gombákban.

Magnézium

Ami pedig nélkülözhetetlen a vitaminok felszívódásához, az a magnézium. Hiányában nem csak stresszesebbnek, gyengébbnek érezheted magad, de okozhat még izomrángást, továbbá felerősödhetnek a premenstruációs tünetek is. Megfelelő pótlásáról elsősorban a táplálkozás során
kell gondoskodnunk, de megnövekedett igény esetén magnéziumkészítmények szedését is érdemes fontolóra venni.
Azonban érdemes a természetes pótlásra törekedni,
ezért ajánlott minél több zöldséget fogyasztani, azon belül
is leginkább a klorofilban gazdag levélzöldségeket, mint
a spenót, a sóska, a kelkáposzta. Megtalálható még olajos
magvakban, gabonafélékben, hüvelyesekben, a banánban,
avokádóban, a halak közül a makrélában, de még a jó minőségű étcsokoládé is magnéziumban gazdag finomság.

8 trükk, amitől végre jó étvágya lesz a gyereknek
Többféle okra vezethető vissza, ha gyermekünk
nem szeret enni. Jobb esetben csak ideig-óráig
kell az étvágytalansága ellen küzdeni, rosszabb
esetben azonban hónapokig, sőt akár évekig
megkeserítheti a család mindennapjait ez a probléma. Ha nálatok is mindennapos a gyermek étvágytalansága, az alábbi 8 trükk talán segíthet.

8 trükk, amit érdemes bevetni:

1. Amikor csak tudjuk, vonjuk be a kicsit a bevásárlásba. Szánjuk rá az időt, hogy
a szupermarketben és a piacon alaposan körülnézhessen, és adjuk meg neki a lehetőséget, hogy ő választhasson 1-2 alapanyagot,
amit szívesen megenne. Ha megpróbáljuk
a bevásárlást így kissé izgalmasabbá tenni,
akkor talán jobb eséllyel indulunk majd az
étkezéseknél is.
2. Mindenki tudja, hogy a friss levegőn, valamilyen fizikai aktivitást végezve hamar megéhezik az ember, ezért az
ebéd- és vacsoraidő előtti pár órát próbáljuk meg a szabadban töltetni, ahol kifutkorászhatja magát a gyermek.
Ha kicsit elfárad, akkor reményeink szerint jól megéhezik.
3. Étkezés előtt esetenként adhatunk a gyereknek egy teáskanálnyi vörös áfonya- vagy narancslekvárt, ezek ugyanis növelik az étvágyat.
4. Próbáljunk meg egy rendszert kialakítani és az étkezéseket nagyjából azonos időpontra időzíteni, így a kicsi hozzászokik, hogy eljött az evés ideje.
5. Vegyünk mesefigurás tányért és evőeszközöket, és
ha van időnk, az ételek díszítésével is próbálkozhatunk –
ezek mind-mind izgalmasabbá és mókásabbá teszik az étkezéseket.
6. Egyszerre kis adagot tegyünk elé, ne riasszuk meg
a nagy adaggal.
7. Ha valamit nagyon nem szeret, akkor azt ne erőltessük, hanem próbáljuk meg tápértékben hasonló, más élel-

miszerrel helyettesíteni az utálatos ételt. Persze ez nem azt
jelenti, hogy a zöldséget Túró Rudival helyettesítsük…
8. Végül, de nem utolsó sorban: azzal tudjuk a leginkább
pozitív élménnyé varázsolni az étkezéseket a kicsi számára, ha
lehetőség szerint az egész család leül az asztalhoz és nyugodt
környezetben, jóízűen mindenki elfogyasztjaa tányérján lévő finom falatokat – ezzel bemutatva a gyereknek, hogy az evés nem
szükséges rossz, hanem egy klassz, jókedvű közös program.

Mit NE csináljunk?

Ne tereljük el a gyerek figyelmét evés közben TV-vel, telefonnal vagy táblagéppel, mert
akkor azokra összpontosít az étkezés helyett, így egyrészt nem lesz
alkalma megszeretni az evést, hiszen mindig lesznek annál izgalmasabb cselekvések, másrészt a
képernyő nézése közben kevésbé
tudatosul benne például a rágás és
az ízlelés folyamata. Inkább próbáljuk azzal motiválni, hogy ha
megette az ételt, akkor utána folytathatja a játékot.
Nem túl célravezető az sem, ha a gyerek látja, men�nyire idegesek vagyunk amiatt, hogy ő nem eszik eleget,
mert így ő is feszült lesz és azért sem fog enni. Ezen kívül
az sem javít a helyzeten, ha folyton idegesen törölgetjük a
száját evés közben vagy leszidjuk, amiért maszatol, ugyanis így végképp elvesszük a kedvét az egésztől.

Ha túl régóta étvágytalan a gyermek

Ha tartósan fennáll az étvágytalanság, akkor viszont feltétlenül szükséges elvinni a gyermeket egy kivizsgálásra és
kideríteni, mi is a probléma oka. Sajnos akár komoly betegség is okozhat étvágytalanságot, pl. vérszegénység, különböző bélbetegségek, szívbetegség vagy vesebetegség. Ugyanakkor lényeges tudni azt is, hogy az étvágytalanság hátterében akár pszichés gondok is állhatnak. Előfordulhat, hogy a
gyerek a családi konfliktusok miatt tagadja meg az ételt – ha
erre gyanakszunk, akkor ennek is érdemes utánajárni.

15
6 okot is mondunk, amiért
több mákot kell enned
2021.
október 13.

Mákos guba, mákos tészta, flódni és bejgli, mákos gombóc, mákfagyi… és még sorolhatnánk napestig, milyen finomságokhoz használjuk a mákot. Ám az egészségre
gyakorolt pozitív hatásairól kevés szó esik.

Igazi tápanyag-bomba

A mák olaja sok-sok olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek segítik az egészséged.
Nagyobb mennyiségben van benne cink, kalcium és
foszfor, valamint vas. Tartalmaz jódot, mangánt, magnéziumot és rezet is. Gondoltad volna, hogy 4 g mák annyi kalciumot és foszfort tartalmaz, ami fedezi a napi szükségletünk több mint 4%-át? A kalcium és a foszfor hosszú távú
hiánya a csontok sűrűségének csökkenéséhez vezet, de az
izmok és az idegsejtek sem tudnak jól működni nélkülük.
A vas is nagyon fontos ásványi anyag, ami elengedhetetlen a szervezeted zavartalan működéséhez. Fontos
szerep jut neki, hiszen részt vesz az oxigén szállításában,
segít abban is, hogy az izmok elraktározhassák az oxigént. A vas immunerősítő hatású.
A nőknek naponta 18 mg vasra van szükségük, a férfiaknak ennél kevesebbre. 4 g mák 0,3 mg vasat tartalmaz.
Szervezetünk nem tudja elraktározni a cinket, ami
szintén létfontosságú ásványi anyag. 4 g mák 0,2 mg-ot
tartalmaz belőle, ami nem tűnik olyan soknak, de a nők
napi szükségletének 3%-át, a férfiakénak 2%-át fedezi. A
cinknek a sejtképzésben van szerepe, hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez.
A mák ezeken felül még C-vitamint, B6-vitamint, folsavat,
E-vitamint, riboflavint, thiamint és niacint is tartalmaz.
Lássuk, miért is olyan jó a mák!

1. Hatékony ekcéma és bőrirritáció esetén

Ez a magas linolénsav-tartalma miatt van. Ha vízbe áztatsz mákot, és összeturmixolod frissen facsart citromlével,
egy kenhető masszát kapsz, ami hatékonyan enyhíti a bőrviszketést és csillapítja a gyulladást. 15-20 percig hagyd a
bőrödön a kencét, majd távolítsd el, és mosd le a felesleget.

2. Csillapítja a fájdalmat

Régen máktejjel csillapították a betegek és a sebesültek fájdalmát. A mák kevés narkotikumot tartalmaz. Ez
függőséget nem okoz, de a fájdalmat képes enyhíteni.

3. Hatékony alvászavar esetén

Az ősi Ayurvéda tanítása szerint a mákból készült
tea segít abban, hogy az éjszakai alvás könnyebb, a reggeli ébrendés pedig pihentebb legyen. Mindezt rossz álmok, és folytonos ébredés nélkül. A mák segíti a stressz
feldolgozását azzal, hogy a kortizol, vagyis az ún.
stresszhormon termelődését csökkenti.

4. Serkenti a haj növekedését

Ha szép, hosszú, egészséges hajat szeretnél, vesd be
a mákot az ügy érdekében! Készíts egy szuper hajpakolást, és használd rendszeresen, hetente egyszer.
Áztass be 5 dkg mákot, majd adj hozzá 1-1,5 dl kókusztejet és fél fej kis hagymát.
Az egészet turmixold össze. Sűrűbb masszát kell
kapnod. Hagyd a hajadon 1-2 órán át, majd öblítsd le,
és moss hajat a szokásos módon.

5. Hatékony bőrradír

2-3 dkg mákot keverj össze egy kis túróval és egy pici
tejföllel. A keverékkel hatékonyan radírozhatod le az elhalt hámsejteket az arcodról, a nyakadról és a dekoltázsodról. Dörzsöld végig lágyan a bőröd, majd töröld le
a bőrradírt és moss arcot langyos vízzel.

6. Gyomorfájás ellen is jó

Ázsiában már régóta alkalmazzák a mákot hasfájás
esetén. Ghít, vagyis tisztított vajat használnak, ebbe keverik a darált mákot. Egy evőkanálnyi mennyiség már hatékonyan segít gyomorgörcs esetén, ugyanis lazítja a hasizmokat. Ez a mákban lévő papaverinnek köszönhető, ami
érgörcsök és merevedési zavarok esetén is hasznos lehet.
A mák zöld gubójának a nedve ópiumot tartalmaz, amit
a gyógyszeripar hatékonyan alkalmaz gyógyszer-alapanyagként. A papaverint, a narkotint, a kodeint és a morfint különböző problémákra hatásos gyógyszerek előállításához használják.
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Lovász és Karbantartó
… AMIN DADA UGANDAI
POLITIKUS

NÉVELŐ
SPIELBERG
ŰRLÉNYE

ÉJFÉL !

VETERÁN
HOLLAND
LABDARÚGÓ
(ARIE)
KALAMAJKA

SZAGLÓSZERV
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NEWTON
NÉMET
BORFAJTA

RÉGI
ÁZSIAI
MÉRGESKÍGYÓ

AZ AMERIKAI
NAGY-TAVAK

… KIRÁYA - LALO
OPERÁJA

FOLYTATÁS
RÉSZE!
MEDÚZA RÉSZE!

VÉSZHÍR
JELZŐJE

KÉS LÉNYEGE

LÁNYUNK FÉRJE

TÉRELVÁLASZTÓ

ELEM

AMERIKAI TVSOROZAT

TELEFON,
RÖVIDÍTVE

MELEGSÉG
ELEK !

DÁTUMRAG
VILÁGIS ANGOL
SÖR
SPANYOL
AUTÓJEL

MEZTELENSÉG

MISTER

KEBEL
MÁKSZEM !

E

Plusz egy vicc

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Nincs egy rongyom sem, amit felvehetnék! – dohog a feleség.
– Te panaszkodsz? – mondja a férj. – Annyi ruhád van a szekrényben, hogy helyszűke miatt a fiatal molyok...

Kétbetűsek: EK, ÍK,
LZ, MÓ, NE, PD, PL, SZ,
UK, UL.
Hárombetűsek: ÁZÓ,
ELL, GEA, HÁT, KOR,
LTU, NEM, NEO, REF,
RUS, SAV, UGO, YDA,
ZIL, ZZS.
Négybetűsek: APÁT,
ELÁN, FELE, FOGL,
GOLD, KARD, KATZ,
LAPU, MELL, NONÁ,
ORTH, SCAT, SOLE, TART.
Ötbetűsek: ÁZTAT,
BETOL, CSEKŐ, ESETI,
FOSZT, FÓLIA, GÓLYA,
IBIKE, ITALA, KREÁL,
MANON, MÉLÁZ, MUTAT,
OSCAR, ÓKORI, SATIE,
SERIF, SOKOL, TERKA,
TÖRÉS, ZIZEG, ZULUK.
Hatbetűsek: ATLASZ,
FÖLDES, NOIRET, RÁÉREZ, RIMINI, TUDNAK,
ZLATAN, ZSURZS.
kocka

Két krémes mézes

Amit kínálunk:
- Igényes környezetben bentlakásos
munkavégzés
- Családias munkakörnyezet
- Hosszú távú, stabil munkahely
- Fix havibér
Jelentkezni lehet:
+36-20/5458787; textradekft@gmail.com
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ELADÁSI
AJÁNLAT A
TŐZSDÉN

MÁSODPERC
LATIN
RÖVIDÍTÉSE

HÉLIUM

SÓGOR
TÁJSZÓVAL

FÉLÉV !

PEST MEGYEI
VÁROS, A
DUNAKANYAR
KAPUJA

KÉN

FOHÁSZ

NEVETSÉGES
HELYZET

AZ AIDA
NYITÁNYA!

TOM ELLENFELE
…D'ITALIA OLASZ KERÉKPÁR-VERSENY

☼

munkakörbe

… FOUCAULT FRANCIA
FIZIKUS
ÁSVÁNYI
FŰSZER

Hozzávalók a tésztához: 2 db tojás, 3 ek. porcukor, 4 ek. méz (langyos), 5 dkg vaj, 45 dkg finomliszt, 7 ek. tej, 1 ek. szódabikarbóna (csapott), 3 csepp citromlé, 2 ek. cukrozatlan kakaópor, 2 ek. vaj (a tepsi kikenéséhez);
A krémhez: 2 tasak tejszínízű pudingpor, 7 dl tej, 25 dkg margarin,
20 dkg porcukor, 2 ek. cukrozatlan kakaópor;
A mázhoz: 1 db tojásfehérje, 1 fél citromból nyert citromlé, 20 dkg
porcukor.
Elkészítése: Első lépésben a krémet készítjük el: megfőzzük a pudingot, és jól kihűtjük, külön edényben a vajat a porcukorral habosra keverjük.
A szódabikarbónát felfuttatjuk a tojással, 5 evőkanál tejjel és a citromlével, a liszthez hozzárakjuk a többi hozzávalót (kakaó nélkül) és jól
összedolgozzuk. Majd két felé osztjuk és az egyik feléhez hozzákeverjük
a két evőkanál tejjel összekutyult kakaóport. A kétféle tésztát még kétfelé választjuk, összesen négy lapot sütünk.
A sütőt 160 fokra előmelegítjük. A tésztát kinyújtjuk kellő nagyságúra, feltekerjük a sodrófára és az előmelegített (felforrósított) és jól bevajazott tepsi aljára fektetjük és kb. 10 perc alatt megsütjük.
Amíg sülnek a tésztáink megnézhetjük, hogy kihűlt-e már a pudingunk, ha igen, akkor hozzákeverjük a vajas porcukorhoz. Kb. 1/3 részét
kivesszük, és hozzáadunk 2 evőkanál kakaót.
A máz hozzávalóit jól összedolgozzuk, és egy picit berakjuk a hűtőbe.
Az első lap az egyik kakaós lap, erre jön a világosabb pudingkrém
egyik fele, rárakjuk az egyik világosabb tésztalapunkat, erre a kakaós krémet, aztán a másik világos tésztalap, erre a világosabb puding, végül a
megmaradt kakaós tésztalap. Rákenjük a mázat, megszórhatjuk egy kis
dekorációs cukorral, reszelt csokoládéval.

Hétbetűsek: ELEGYES,
FELDÚLT, GÖRCSÖS,
KISOLLÓ, LÁBNYOM,
LUCIANO, REPÜLNI, SZITÁLÓ, ZIZZENŐ.
Kilencbetűsek: EZREDRÉSZ, SZALASZTÓ, ZSILIPGÁT, ZSÍRCSEPP.
Tízbetűsek: BRUTALITÁS, MEGTANULNI, SOKADRANGÚ.
Tizennégy betűsek:
LELKIISMERETES, PÓLÓVÁLOGATOTT.

Munkalehetőség!

A WHC Kft. Magyarországra
orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.
Mob.: +38067 100 46 38.

Amit a zöld teáról
tudni kell

Szeretnél leadni néhány
kilót vagy kezelni szeretnéd a diabéteszt és a rákot? Ha tudsz néhány
alap dolgot, a megoldás
még kellemes is lehet.
A zöld tea segíthet egy
egészségesebb életforma kialakításában. Tudtad, hogy
már ősidők óta használták
széleskörű tápanyagai miatt? Az egészségre gyakorolt jótékony hatásának köszönhetően, a zöld tea kivonat népszerű étrend-kiegészítő a fogyókúrák során,
hiszen többféle tápanyagot
és anti-oxidánst tartalmaz.
A zöld tea, jótékony hatásain kívül, a fogyás serkentésében gyakorolt hatásáról is híres.
Tápanyagokban gaz-

ezt az étrend-kiegészítőt fogyasztva.
Fogyaszthatod tea formájában vagy rágcsálhatod a leveleit. A felszabaduló vegyületek segítenek az
anyagcsere szint növekedésében és szerepük van a hőtermelésben, amely előidézi a zsír oxidációját.
Nagyon hatékony
a zsírégestésben, amely
zsír kapcsolatban áll a
zsírégestéssel és nagyon
káros a test számára. A
zöld tea kivonatok, mint
a polifenolok egyike a
katechinek, segítenek a zsírok és a koleszterin szint
csökkentésében. Ugyanakkor, B- és C-vitamint, valamint tiamint tartalmaz,
mely segíti az agysejteket,

dag, ugyanakkor poli
fenolokat és koffeint is tartalmaz. Kimutatták, hogy
ez a két anyag reakcióba lép
egymással, melynek hatása
nem más, mint az anyagcsere serkentése. Így a test
képes felgyorsítani a fogyást, sőt még étvágycsökkentő hatása is van. Tehát,
zöld tea kortyolgatás közben fogyhatsz.
Serkenti az
anyagcserét
A zöld tea már rég ismert volt azon tulajdonságáról, hogy serkenti az
anyagcserét, ugyanakkor
kiderült, hogy ezzel a módszerrel sokkal több zsír és
kalória elég. A test képes
stimulálni a zsírok gyorsabb égetését és így jó pár
kilótól megszabadulhatsz

hogy megfelelő mennyiségű
energiával rendelkezhessen,
illetve meggátolja az idegrendszer túlingereltségét.
Elősegíti a fogyást
Egy jól táplált, megfelelően karban tartott agy
könnyebben stimulálja a
fogyást és segítségével a
test állóképessége is javul.
A zöld tea segít az idomok
és az izmok fejlődésében
és akkor működik a legjobban, ha a jó helyen vásároljuk meg és megfelelő men�nyiséghez juttatjuk szervezetünket. Így leküzdheted
a betegségeket és megelőzheted a rák, az ízületi gyulladás, a fertőzések veszélyét, ráadásul még bőrödet
is ragyogóvá teszi.
Fogyaszd naponta legalább négy alkalommal!

2021. 40. szám meg
fejtése: A számító-

gép azért dolgozik
olyan gyorsan, mert
nem gondolkozik.

Plusz egy vicc: – Az
ebédet te fizetted.

