Áldott pünkösdi ünnepeket!

Hallgasd meg imánkat,
Istenünk!

Élményeink egy
csokorba szedve

9. oldal

Negatív csapadékrekord májusban

8. oldal

Összefogás
Tiszabökényben

5. oldal

Kézműveskedés,
játszótér és kürtőskalács

4. oldal

3. oldal
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Az őszi búza
termesztése

Jézus megőrzi az övéit
Konfirmáció mennybemenetel napján Dercenben

K

özel száz napja már,
hogy Ukrajnában
háború dúl, ami megváltoztatta az itt élők mindennapjait. Emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonaikat. Közülük
sokan az ország legbékésebb megyéjében, Kárpátalján találtak ideiglenes szállásra. Az ő, illetve a
háború miatt nehéz hely-

zetbe kerültek támogatáshoz járul hozzá jótékonysági koncertsorozatával a
Cantus Akadémiai Kamarakórus is, amely vasárnap délután a beregszászi
római katolikus templomban szerzett felejthetetlen
perceket az érdeklődő közönség számára.
Folytatás a 4. oldalon

Légy erős és bátor!

A

z elmúlt vasárnap
igen sok kárpátaljai református gyülekezet fiatalja állt meg Isten
és gyülekezete színe előtt,
hogy hitvallást tegyen,
hogy a konfirmáció al-

kalmából megerősítse azt
a fogadalmat, amit szülei,
keresztszülei tettek, amikor a kereszteléskor Isten
szövetségébe ajánlották őt.
Folytatás az 5. oldalon

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

M

ennybemenetel
– vagy ahogy
még nevezik: áldozócsütörtök –
ünnepe húsvét után a
40. napra esik, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét. A református egyházban régi hagyomány, hogy ilyenkor
tartják a konfirmációt, bár az utóbbi időben
egyre több gyülekezet az

ezt követő vasárnap fogadja ünnepélyes keretek között tagjai sorába a hitüket
nyilvánosan megvalló fiatalokat. Dercenben május
26-án tizenhat fiatal vallotta meg Istenbe vetett hitét és tett fogadalmat, hogy
Jézus Krisztusnak igaz követője, a református anyaszentegyháznak hűséges,
engedelmes és minden áldozatra kész híve lesz.
Az ünnepi istentiszte-

let Zsukovszky Miklós helyi
lelkész, a Beregi Református
Egyházmegye esperesének
igehirdetésével vette kezdetét. János evangéliuma (17,
1–21) alapján Jézus mennybemenetele előtti „jelentését
elemezte”. A Fiú számot ad
az Atyának a rábízott feladat
elvégzéséről. Az igehirdető
rávilágított arra, hogy Jézus
valóban az Isten Fia, öröktől
fogva és örök Isten. Ott volt
a világ teremtésénél – „Di-

A művészet békét teremt
A háború elől Kárpátaljára menekült alkotók kiállítása

csőíts meg, Atyám önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az
enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett” (Jn
17, 5) –, amikor még semmi nem létezett a mai létezőkből, ő isteni dicsőséggel uralkodott már. Így
mennybemenetelkor nem
ismeretlen helyre távozik,
hanem hazamegy.
Folytatás a 3. oldalon

A

művészet békét teremt a lelkekben, így
képes legyőzni a bennünk lakozó, jobb énünkön időnként felülkerekedő gonoszt, hangzott el
azon a Munkácsy Mihály
Magyar Házban megtartott találkozón, amelyen a
háború elől Kárpátaljára
menekült művészek mutatkoztak be az elmúlt három hónap során, illetve
a korábban készült alkotásaikkal. A Latorca-parti város szellemi-kulturális központjának galériájában egy hónapig látható majd a mintegy kéttucat festmény, illetve a közel húsz szobor.
Az összejövetel kezdetén Matl Péter, a Pro Arte
Munkács civil szervezet elnöke tartott nagyívű
előadást a kezdeményezése nyomán megrendezett
szobortáborokról.
Folytatás a 3. oldalon
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Híreink

Metsola: a tagjelölti státusz megadása
reményt ad Ukrajnának

Az uniós tagjelölti státusz megadása nem megy egyik napról
a másikra, de valódi perspektívát jelent és reményt ad Ukrajnának – jelentette ki Roberta
Matsola, az Európai Parlament
elnöke Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek soron kívüli,
kétnapos tanácskozásán.
Roberta Matsola az EUcsúcs megkezdését követően, az
Európai Tanács épületében tartott sajtótájékoztatóján hangsú-

lyozta: a tagjelölt státusz megadása megnyitja az unió kapuit
Ukrajna előtt, az ország ugyanis részt vehet a különböző programokban, valamint teret és időt
kap a szükséges reformok végrehajtására.
„Ukrajnának most reményre és perspektívára van szüksége,
különben rákényszerítjük Kijevet,
hogy más partnert keressen” – fogalmazott.

MTI

Scholz: globális válsághoz vezethet
Kína hitelezési tevékenysége
Pénzügyi-gazdasági világválsághoz vezethet Kína hitelezési tevékenysége az úgynevezett globális
dél országaiban – mondta Olaf
Scholz német kancellár pénteken
Stuttgartban a német katolikus
napok (Deutscher Katholikentag)
pódiumbeszélgetésén, amelyen
arról is szólt, hogy Vlagyimir
Putyin orosz elnök megpróbálja
a Nyugatot beállítani felelősként
az Ukrajna ellen indított háborúja miatt az ugyancsak a főleg a kevésbé fejlett országokat sújtó élelmezési válságért.
A kancellár a vészesen eladósodott országok helyzetének rendezésére a legnagyobb kormányhitelezők összefogásával szervezett úgynevezett párizsi klub keretében kifejtett erőfeszítésekről
szólva aláhúzta, hogy az informális csoport „legnagyobb ambíciói” közé tartozik Kína bevonása a közös munkába. Peking azonban nem hajlandó csatlakozni, arra hivatkozva, hogy
még csak fejlődő ország, nincs
gyakorlata a hitelezésben, és
kell még idő a felkészüléshez –
mondta Olaf Scholz, megjegyezve, hogy Kína sok évezredes történelmét tekintve ez az átmeneti
idő „más dimenziót” jelent, mint
amire gondolni lehetne.
Mindenesetre Peking közreműködésére igen nagy szükség lenne, mert valójában nagyon sok hitelt helyez ki, méghozzá az eddigi
gyakorlattól eltérő módon, és igen
komoly a veszély, hogy „a globális
dél következő nagy adósságválsága” éppen a Kína által világszerte
kihelyezett, és a sok szereplő miatt
a kínai hatóságok számára sem teljesen áttekinthető hitelekből fakad
majd – fejtette ki a német kancellár.

Mint mondta, egy ilyen fejlemény nemcsak a globális dél országait, hanem Kínát is súlyos pénzügyi és gazdasági válságba taszítaná, és „finoman szólva a világ többi részét sem hagyná érintetlenül”.
A szociáldemokrata politikus a német katolikusok világi szervezeteit összefogó testület (Zentralkomitee der deutschen
Katholiken – ZdK) 102. alkalommal megrendezett fórumán a gazdaságilag kevésbé fejlett országok
csoportjaként értelmezett globális
déllel kapcsolatban arról is szólt,
hogy szembe kell szállni azzal a
„putyini narratívával”, miszerint
a Nyugat felelős az „éhínségválságért”.
Az orosz elnök az ellenségnek tekintett országokat a „globális Nyugat” néven emlegeti, megpróbál szövetséget kovácsolni ellenük és azon igyekszik, hogy rájuk hárítsa a felelősséget a világ
legnagyobb élelmiszerexportőrei
közé tartozó Ukrajna elleni háborúja miatt kirobbant élelmezési válságért. Ezért nem szabad „fennhordott orral” viselkedni a kevésbé fejlett országokkal, hanem „egyenlő
félként kell kezelni a jövendő világnak a globális délről származó fontos demokráciáit, és közös
perspektívát kell kialakítani velük” – fejtette ki Olaf Scholz.
A kancellár a pódiumbeszélgetés előtti beszédében megerősítette kormánya álláspontját, miszerint nem szabad megengedni, hogy
Oroszország megnyerje az Ukrajna ellen indított háborút, ezért Németország pénzzel, humanitárius
segítségnyújtással, fegyverekkel
és Oroszország elleni szankciókkal is támogatja Ukrajnát.
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Az áttelepült vállalkozások közel 10 ezer
munkahelyet teremtettek Kárpátalján

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője szerint mintegy 10 000
munkahely jött létre a megyében a harci területekről áttelepült vállalkozásoknak köszönhetően – számolt be róla a pmg.
ua hírportál a kormányzó nyilatkozatára hivatkozva.
Mikita szerint az állásokat egy-

aránt betölthetik a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerült személyek és a kárpátaljai lakosok is.
Tíz cég már visszatért eredeti székhelyére, ugyanakkor számos vállalat jelezte, hogy a megyében szeretne maradni, mivel az
EU-ba irányuló vámmentes áruimport hozzájárul az üzletek sikeréhez – közölte a kormányzó.

Európában súlyos csapás érte az
élelmiszerek piacát

Az ukrajnai háború és az Oroszországgal szemben folytatott
szankciós politika súlyos következményekkel jár az európai országokban: jelentős életszínvonal-esést okoz az embereknek
– közölte a Magyar Nemzet vasárnap a honlapján.
A Mediaworks Hírcentruma
cikksorozatban tárja fel a háború
eddigi és a közeljövőben várható hatásait. A második részben azt
mutatják be, hogyan sújtja egész

Európát az évtizedek óta nem látott áruhiány az alapvető élelmiszerek piacán.
Felhívták a figyelmet, hogy
Oroszország ukrajnai háborúja esetében az észak-afrikai és közel-keleti államok lakosságának élelmiszer-ellátása nagyban függ az orosz
és az ukrán gabonától, s ugyanez
igaz Nyugat-Európára is, ahol a
háború szintén nagyon hamar érzékeltette hatását.

MTI

Megállapodás született az orosz olaj unióba
tartó exportjának betiltásáról
Megállapodás született az európai uniós tagállamok között az
orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról, az EU ezzel a lehető legnagyobb nyomást gyakorolja Oroszországra az Ukrajna
elleni háborújának befejezése érdekében – jelentette be Charles
Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében a soron kívüli, kétnaposra tervezett brüs�szeli EU-csúcstalálkozó első munkanapját követően, kedd hajnalban. A találkozó zárónyilatkozata szerint a csővezetéken szállított
nyersolajra a tilalom egyelőre nem terjed ki.
Charles Michel tájékoztatása
szerint az olajembargó azonnal
vonatkozik az Oroszországból
származó olajimport több mint
kétharmadára. Az orosz olaj kivitelének tilalma „hatalmas finanszírozási forrást vág el” Moszkva hadigépezetétől – húzta alá.
A tanácsi elnök arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió
új szankciós csomagja „más kemény intézkedéseket is tartalmaz”, köztük azokat, amelyekkel a Sberbankot, Oroszország
legnagyobb bankját kizárják a
SWIFT néven ismert globális
elektronikus fizetési rendszerből, három nagy orosz állami
tulajdonú műsorszolgáltató uniós szolgáltatásának betiltásáról
rendelkeznek, továbbá az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket a megszorító
intézkedések hatálya alá vonják.
Charles Michel üzenetében
– Vlagyimir Putyin orosz elnököt megszólítva – azt írta: nem a
szankciók, hanem az Ukrajna elleni orosz háború akadályozza az
élelmiszerek szállítását, veszélyeztetve ezzel az élelmiszer-biztonságot. Több mint 20 millió tonna gabona vesztegel Ukrajnában
Oroszország aknái és háborúja
miatt – emelte ki. „Meg kell állítanunk a háborút, és helyre kell állítanunk a globális élelmiszer-ellátási láncokat” – fogalmazott az európai tanácsi elnök, és felszólította a Kremlt arra is, hogy hagyjon
fel a hírek hamisításával.
Michel kijelentette azt is: az
Európai Tanács, valamint a világ hét legfejlettebb iparú országa (G7) továbbra is segíti Ukrajnát azonnali likviditási szükségleteinek kielégítésében. A tanács
továbbá készen áll arra, hogy 9
milliárd eurós támogatást nyújtson Kijevnek. „Erős és konkrét
támogatást jelent ez Ukrajna újjáépítéséhez” – tette hozzá.

A tanácskozás első munkanapját lezáró sajtótájékoztatóján
Charles Michel „figyelemre méltó eredménynek” nevezte a megállapodást, és azt mondta: fontos,
hogy az EU megmutassa, képes a
határozottságra, és meg tudja védeni érdekeit.
Újságírói kérdésre válaszolva közölte: nagyon fontos az energiaellátás biztonsága és az egyenlő
versenyfeltételek biztosítása mellett a Kreml szankcionálása. Hangsúlyozta: „az energiaágazatot érintő
szankciók kérdése érzékeny téma,
de mindent megteszünk annak érdekében, hogy megszüntessük függőségünket az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól”. Hozzátette: a tanács
figyelembe vette a tengerparttal
nem rendelkező országok helyzetét.
A tagállami vezetők zárónyilatkozatukban azt írták: megállapodtak abban, hogy a hatodik uniós
szankciócsomag kiterjed az Oroszországból az EU-ba szállított kőolajtermékekre, átmeneti kivétellel
a csővezetéken szállított nyersolajra. Hozzátették, hogy ezen a szinten is a lehető leghamarabb vis�szatérnek az átmeneti kivétel kérdéséhez. Kiemelték továbbá, hogy
az olajszállítás hirtelen megszakadásának esetére, az ellátás biztonságának érdekében vészhelyzeti
intézkedésekről is megállapodtak.
Az állam-, illetve kormányfők felszólították a megállapodás
konkrét intézkedésekben döntésére hivatott Tanácsot: véglegesítse és haladéktalanul fogadja el
a szükséges intézkedéseket, hogy
biztosított legyen az uniós egységes piac működése, a tisztességes
verseny, a tagállamok közötti szolidaritás, és egyenlő versenyfeltételek maradjanak a tagállamok
között az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való
függőség fokozatos megszüntetése tekintetében.
Ursula von der Leyen, az Euró-

pai Bizottság elnöke üzenetében
üdvözölte a megállapodást, és
közölte: a megszorító intézkedések az év végére az Oroszországból az Európai Unióba irányuló
olajkereskedelmet mintegy 90
százalékkal fogják csökkenteni.
Sajtótájékoztatóján az uniós
bizottság elnöke reményét fejezte ki, hogy a fennmaradó – elsősorban a Barátság kőolajvezetéken érkező – mintegy 10 százalékról is hamarosan megegyezés
születik a tagállamok egyetértésével. Ursula von der Leyen úgy
vélte, hogy a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra érkező
orosz olaj pótolható a Horvátországból tengeri úton érkező Adria olajvezeték kapacitásának növelésével. A kapacitásnöveléshez
szerinte mintegy 45-60 napra lehet szükség, valamint „némi beruházásra”, köztük a magyar olajfinomítók átalakítására a más minőségű olaj feldolgozására. Elmondása szerint Magyarországnak elegendő ideje lesz arra, hogy
a más forrásból származó olaj felhasználására álljon át.
Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásokat követően elmondta: „Olyan megállapodást
hoztunk tető alá, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül
kapják, továbbra is a régi feltételekkel folytathatják a gazdálkodásukat”. Hangoztatta: „Megvédtük a rezsicsökkentést, sikerült visszaverni az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely
betiltotta volna az Oroszországból származó olaj használatát
Magyarországon”.
Alexander De Croo belga
kormányfő a tanácskozásról távozva megerősítette, hogy Magyarország és Szlovákia számára a vészhelyzeti intézkedés bevezetésének lehetősége is fennáll: ha ugyanis külső okok miatt csökkenne az olajellátásuk,
akkor más forrásokon keresztül
biztosíthatják azt.
Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás nélkül
„nehéz lenne hatékony fellépésről beszélni a putyini hadigépezet ellen”.
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A Moszkvához eddig hű ukrán ortodox
egyház is szembefordult Oroszországgal

Az ukrán ortodox egyház
Moszkvához hű maradt „szárnyának” szinódusa pénteken
kinyilvánította, hogy nem ért
egyet Kirill orosz pátriárka álláspontjával Oroszország Ukrajna elleni háborúját illetően, továbbá mostantól függetlenek tekinti magát – számoltak be ukrán híradások.
Az egyházi gyűlésen elfogadott határozatban kimondták, hogy elítélik a háborút,
mint Isten „ne ölj!” parancsolatának megszegését és ezzel
összefüggésben határolódtak el
Kirill pátriárka álláspontjától is.
A függetlenné és önállóvá
válás érdekében módosításokat
fogadtak el az egyház működését
szabályozó okiratban. Emellett
javasolták a párbeszéd kialakítását a konstantinápolyi pátriárka

által autokefálnak, azaz önállónak
elismert új ukrán ortodox egyházzal, az egyesülés gondolatát azonban elvetették – írta az Ukrajinszka
Pravda hírportál.  
Konstantinápoly 2019-ben adta

meg az autokefál státust az ukrán
ortodox egyháznak, miután a több
részre szakadt egyház egyesült és
újjáalakult, valamint új vezetőt választott Jepifanyij metropolita személyében. Az Ukrajnában röviden

moszkvai patriarchátusnak nevezett egyházi „szárny” azonban
nem egyesült az új ukrán ortodox egyházzal. Az Ukrajinszka
Pravda szerint a Moszkvához hű
„szárny” mindig is azt állította magáról, hogy független
az orosz ortodox egyháztól,
ténylegesen viszont annak
része volt. Vezetője, Onufrij
metropolita tagja az orosz ortodox egyház szinódusának.
Az Ukrajna elleni nyílt
orosz háború február 24-i kezdete óta egyre több egyházközösség vált elégedetlenné
Kirill pátriárkával, aki lényegében áldását adta a háborúra.
Február 24-e után a Moszkvához
hű „szárny” több mint négyszáz
egyházközössége csatlakozott az
új önálló ortodox egyházhoz.
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Közélet
Konfirmáció mennybemenetel napján Dercenben

Jézus megőrzi az övéit

Jézussnak nem ez a földi volt az
igazi otthona. Ezt a nyomorúságot, a szenvedést azért vállalta,
hogy mindazoknak, „akiket neki
adtál, örök életet adjon”. Hogyan
adja ezt? „Azokat a beszédeket,

azokat megőrzi, „senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből,
és senki sem ragadhatja ki őket az
Atya kezéből”. Ebben a mai nehéz
helyzetben számunkra is ez a remény, hogy Jézus megőrzi az övéit.
A most vallást tevő fiatalok
mellett mindenki felé szólt az üze-

amelyeket nekem adtál, átadtam
nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy
tőled jöttem és elhitték, hogy te
küldtél engem” (Jn 17, 8). Nekik
adtam, elfogadták, elhitték és ettől lett örök életük. Zsukovszky
Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy amint teremtette Isten az életet – „legyen!” –, úgy
az örök életet is az ő beszédével
teremti. Ezért kell megragadni minden alkalmat az ige olvasására, hallgatására. Akik pedig
hiszik és befogadják az ő igéjét,

net: el kell indulnunk azon az ösvényen, amelyet ő kitaposott nekünk, s meg kell azon maradnunk mindvégig. Jézus elvégezte a megváltást, a mi küldetésünk,
hogy vigyük a jó hírt bátran a világba. Nem kell félnünk, ő könyörög értünk, s azokért is, akik a mi
bizonyságtételünkre hisznek majd
őbenne. Az, aki kinyitotta előttünk
az Isten országának ajtaját, az, aki
megnyitotta a halálnak bezárt kapuját, az, aki mennybemenetelkor megnyitotta az eget, nemcsak
maga előtt, hanem előttünk is, az

Elejét lásd az 1. oldalon

A háború elől Kárpátaljára menekült alkotók kiállítása

A művészet békét teremt
Elejét lásd az 1. oldalon

A tíz évvel ezelőtt útjára indított nagyszabású művészeti
akció igencsak termékenynek
bizonyult, mivel több mint hetven alkotás született. A meghívott művészek között az euró-

paiak mellett találunk számos
neves ázsiai alkotót is. A településeinknek ajándékozott alkotásokból jött létre egy igazi
kárpátikum, a Kárpátaljai Szoborút, amely jelentősen növeli
a vidék turisztikai vonzerejét.
Matl Péter bemutatta az idei,
a szolyvai Kvitka Polinini szanatóriumban sorra kerülő tábor
tizenhárom résztvevőjét, akik
között találunk egy-egy magyarországi és lengyelorszá-

gi alkotót. A többiek pedig Kijevből, Odesszából és Harkivból
érkeztek.
A mostani kiállítás kapcsán
Szerhij Biba (Ungvár), az Ukrajnai
Képzőművészeti Szövetség tagja
elmondta, hogy a harcok elől az ország belső részeiből érkező művé-

szek a megye különböző településein találtak menedékre. Itt a helybeliek mindenütt igyekeztek lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy alkotásaik segítségével elmondják:
milyen érzések és gondolatok foglalkoztatják őket. Mint látjuk, az alkotások nagyon őszinték és időnként igencsak felkavarók.
Vida László, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának konzulja arról szólt, hogy a magyar
kormány támogatja mind a kár-

a hatalmas Úr meg tudja nyitni
bárkinek a szívét. Az igehirdető abbéli reménységének adott
hangot, hogy Jézus második dicsőséges eljövetelére nem tétlen
várakozunk, hanem úgy élünk,
hogy amikor meg kell állnunk
az Ő színe előtt, akkor alázatos,
de tiszta szívvel tudjunk számot
adni mi is, mint ahogy tette ezt
mennybemenetelekor Jézus: „Elvégeztem azt a munkát, amelyet
rám bíztál, hogy elvégezzem”. A
mennybemenetel evangéliumát
hallva teljen meg szívünk örömmel, reménységgel bizonyossággal, bátorsággal.
Igazán felemelő percek következtek. Az egyik konfirman
dus megkeresztelését követően tizenhat fiatal vallotta meg
hitét és tett fogadalmat, majd
Zsukovszky Miklós egy-egy ige
kíséretében kért áldást különkülön mindegyikük életére. Iván
Sándor gondnok Pál apostol szavaival bátorította őket, hogy ne
szégyelljék az evangéliumot,
„hiszen Isten ereje az, minden
hívőnek üdvösségére …, mert
Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe…
Az igaz ember pedig hitből fog
élni” (Róm 1, 16–17). A fogadalomtevők nevében Pelsőczi
Barbara Boglárka mondott köszönetet szülőknek, nagyszülőknek, lelkészeknek, hitoktatóknak, s tett társai nevében ígéretet arra, hogy a megkezdett úton
hitvallásukhoz és fogadalomtételükhöz híven, Jézus tanítása
szerint fognak haladni. Végezetül Máté Richárd lelkész intette
a fiatalokat, hogy ez a mai alkalom nem a cél, hanem a kezdet
kell legyen.

Marton Erzsébet

pátaljai szobrásztábor működését, mind az ilyen jellegű kiállítások megrendezését. Elvünk, hogy a háborúban sem
hallgathatnak a múzsák, mondta a diplomata.
Tarpai József, a Munkácsy
Mihály Magyar Ház igazgatója arról biztosította a vendégművészeket, hogy a kárpátaljai magyarok messzemenőleg
szolidárisok az ukrán néppel,
amely ezekben a hónapokban
nagy megpróbáltatásokon megy
keresztül.
Kopriva Attila, a Kárpátalja Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület elnöke beszámolt
róla, hogy Erdélyi Béla Munkácson található
házának rekonstrukciója a végéhez közeledik, s
abban többek között állandó kiállítás és múzeum
kap majd helyet.
A bombák
és a rakéták becsapódása miatt szétszaggatott
égbolt, a gyilkos
terhükkel fölöttünk röpködő vörös madarak,
égő, lerombolt házak, keresztek és célkeresztek, a kisember
kiszolgáltatottságát jelző zsinóron rángatott marionett-figurák – ez látható az itt kiállító
művészek nemrég készült képein. De szerencsére vannak békésebb témákat felölelő alkotások
is, például az, amelyik a születést, az örök újrakezdés lehetőségét szimbolizálja.

Kovács Elemér
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Gyermeknap Salánkon

Kézműveskedés, játszótér és
kürtőskalács

Ez a háborús időszak igencsak
megviseli az embereket, még
a harci cselekményektől távol
élőket is. A gyerekek pedig sokszor nem is értik, mi zajlik körülöttük, de a feszültséget érzik.
Ők – no meg szüleik is – már
korábban is nehezen viselték
az onlineoktatást, legfőképpen
azért, mert nem lehettek társaikkal együtt. Ezért is örülnek

tacukor. A közösség asszonyai
kürtőskaláccsal kedveskedtek a
gyerekeknek. Igen sokan kipróbálták magukat a kézműves foglalkozásokban. Mindenkinek tetszett a kavicsfestés, a gipszfestés, a dekupázs, a gyöngyfűzés,
az arcfestés, a körmönfonás, a
karkötőkészítés. De a szervezők fotózónával is készültek, s
a délután folyamán mindenki el-

minden egyes olyan alkalomnak, ahol közösségben lehetnek.
Május utolsó vasárnapja – gyermeknap. A Salánki
Görögkatolikus Egyházközség
vezetősége, aktivistái úgy döntöttek, hogy ezen a napon meglepetéssel készülnek gyermekeik
számára, s egy vidám, tartalmas
gyermeknapi programra invitáltak mindenkit.
Az alkalom a szentliturgiát
követően délben a kisgyermekes családok és diákok liturgiájával vette kezdetét, ahol valamennyien a békéért imádkoztak.
A liturgia végén minden gyermek
édességcsomagot kapott, melyet
a Szent Panteleimon Karitász
biztosított. A program aztán a közösségi ház udvarán folytatódott,
ahol igazi vásári hangulatú játszótér várta a gyerekeket. Volt itt
trambulin, légvár, körhinta, vat-

helyezhette kézlenyomatát egy
hatalmas fehér vásznon, ami a
gyermeknap emlékezetes dekorációjává vált, mely előtt fotós
örökítette meg a boldog pillanatokat, s ahol szép családi fényképek is készültek. Nagyon aktívan
részt vettek a gyerekek a Ki mit
tud? vetélkedőn is, amiért érdekes ajándékokat kaptak.
Mint Csirpák Viktóriától, az
esemény egyik főszervezőjétől
megtudtuk, a közösségi házban
elszállásolt menekültek is nagyban kivették részüket a szervezésben, s maguk is élvezték a felhőtlenül töltött vidám perceket.
A gyermeknap megrendezését a Szent Panteleimon Karitász,
a Budapesti Rózsák terei
Görögkatolikus Egyházközség
és a Hajdúdorogi Görögkatolikus
Egyházközség támogatta.

Kósa Eszter

Kárpátaljai nagycsaládos
házaspárok Berekfürdőn

Nehéz időszak ez a mostani. Főleg akkor, ha a problémákkal és
nehézségekkel egyedül kell megküzdeni. A kialakult helyzet miatt nagyon sok házaspár kényszerült elszakadni egymástól, még
ha csak egy kis időre is.

kissé meglangyosodott kapcsolatok újra felmelegedhettek. Tartalmas időt tölthettünk együtt.
Vasárnap istentisztelet és egy
rövid zárókör után eljött a búcsúzás
ideje. Ez most kicsit fájóbb volt,
mint máskor. A férjek és felesé-

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében 17 házaspár vehetett részt
csodálatos házaspáros hétvégén
Berekfürdőn május 20–22. között.
Péntek este nagy volt az öröm
és hála a rég várt találkozáskor.
Szombaton a gondolatébresztőt Kacsó Géza bátyúi lelkész tartotta, melyben arra kaptunk biztatást, hogy tartsunk ki. Isten kezében biztos a menekülés és szabadulás. Fontos, hogy ő legyen a tanácsadónk, vezetőnk. Délután a fürdőben pihentünk, beszélhettünk. A

gek útja más irányba vezetett, de
abban méginkább megerőssítettük
egymást, hogy a békét várjuk a hazatérést választjuk mindannyian.
Köszönjük a támogatást a Berekfürdői Megbékélés Házának és
a Puszta Hotelnek. Hála és köszönet a lehetőségért, a szervezet számára fontos a házaspárok megerősítése, támogatása!
A program támogatásáért köszönet illeti a Magyar Kormányt,
a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt-t!

Kacsó Dóra,
Szilágyiné Tóth Gabriella
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Lélektől lélekig
Cantus-jótékonysági koncert a beregszászi római katolikus templomban

„És bocsásd meg a mi
vétkeinket”

Nemrég hallottam egy nagyon
szomorú hírt. London egyik
nagy templomának lelkésze lemondott a lelkészi szolgálatról,
feladta a munkahelyét, a lelkészi hivatást. Hogy tehette? Mi
történt vele? Mit fog csinálni
ezután? Milyen munkát vállal, ha vállal? Mit szól a gyülekezet, az emberek, akik az ő
pásztorságához, lelki közösségéhez tartoznak? Azt nem tudom, hogy a közösség hogyan
fogadta a hírt, de azt tudom,
hogy miért mondott le a szolgálatról ez a lelkész…
A terror elterjedt az egész
világon. Londont sem kímélték
meg a terroristák. Pusztítottak,
embereket öltek ott is. Ártatlanokat, időseket, gyermekeket, fiatalokat sorra. Amikor a londoni
metróban és az autóbuszon megtörtént a robbantás, a sok más
ártatlan emberrel együtt egy tehetséges fiatal, istenfélő lány is
meghalt. Őt sem kímélték meg
a halál követei. Pedig ennek a
lánynak az édesapja egész életében a békesség, megértés, egymás elfogadása, a megbocsátás
ügyét szolgálta. Nem bántott ő
soha senkit. Erre nevelte gyermekét is. S mégis meghalt, áldozatul esett ez az ártatlan, kedves fiatal lány is.
A londoni lelkipásztor leánya volt az egyik áldozat. A lelkész küzdött, vívódott magában. Gyászolt és gyűlölt. Meggyűlölte azokat, akik terroristákat küldtek az ő békés városába,
akik megölték az ő kedves, ártatlan gyermekét.
Nem tudott megbocsátani!
Nem akart felejteni! Mert azt lehetetlen! Naponként ismételte az
Úr Jézustól tanult imát: „Bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek”.
Nem tudok megbocsátani gyermekem gyilkosainak…
Isten megbocsátott az Ő drága gyermeke, Fia gyilkosainak, én nem tudom ezt megtenni! Képtelen vagyok harag
nélkül, indulat és gyülölet nélkül gondolni a gyilkosokra és
a népükre. Mindennap hiányzik a gyermekem, ő nem támadt
fel, nincs velünk, mert megölték. Hogy hirdessem a megbocsátás evangéliumát, a szeretet
parancsát, ha én magam képtelen vagyok arra?! Hogy mondhatom Jézus szavait: „Bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk...”? Sokszor,
sokat megbocsátottam, de ezt
nem tudom megbocsátani. Hazudni nem tudok, ők olyan nagyot vétkeztek ellenem, hogy
erre nincs bocsánat a szívemben. Vége, feladom…
Őszintén fáj a szívem ezért a
lelkészért és kérem Istent, hogy
adjon gyógyulást ennek a sebzett szívű édesapának. Őszinte
volt magával szemben, a gyülekezetével, de nem utolsósorban Istennel szemben. S mégis feladta....
Mekkora terheket hordozunk
szívünkben egy életen át, mert
nem tudunk megbocsátani! Mi-

lyen harag, indulat, gyűlölet rágja, emészti a lelkünket!
Sokszor elmondtam – s ez a
valóság –, hogy akire haragszol,
akit gyűlölsz, talán nem is tudja,
hogy mi van benned ellene. Nem
érzi a kínt, és nem fáj neki az,
ami neked seb, ami téged éget,
gyötör és nagyon fáj.
Nem szabad sebeket, sértést,
bántást, fájdalmat tárolni, őrizni.
Meg kell szabadulni, de szabadulás csak a megbocsátás után
lehetséges. Sokan azonnal válaszolnak: „De ezt lehetetlen elfelejteni!” Más a megbocsátás és
más az elfelejtés.
Egy gyermeket nem lehet elfelejteni. A tragédiát sem lehet
kitörölni az emlékezetből... De
megbocsátani lehet. Igaz, nem
magunk erejéből! A magam erejéből csak őrizni tudom a haragomat, keserűségemet. De mi
ismerjük a Megváltó szeretetét,
kegyelmét. Részesültünk mi is az
Ő megbocsátó szeretetében. Különben nem lehetnénk az Ő megváltott gyermekei. Kérhetem erejét, segítségét, kérhetek enyhülést fájó lelkemre, kérhetek erőt
a megbocsátáshoz. Aki nem tud
megbocsátani, az az ember állandó készenlétben tartja gyilkos fegyverét, a gyűlöletet. Aki
nem képes megbocsátani, önmagát felőrli, idegeit tönkreteszi, álmatlan éjszakákon gyötri
önmagát.
Minden ember szeretne ártatlan, bűntelen lenni. Hogy
lehetnél azzá, ha Jézus nem
bocsátaná meg a te bűneidet?
Nem kisebb a te bűnöd, mint
a másik ember bűne, csak másabb! Egyik bűn nem szebb és
nem fényesebb a másiknál. Jézus a bűneim miatt meghalt a
kereszten. A bűn okozta Isten
Fiának a halálát. Ő meghalt
és megbocsátotta bűneinket.
Szent vérével lemosta a szen�nyet, amit a bűn okozott. Bocsásd meg az ellened vétkezők
bűnét, hogy lelkedben szabad
lehess! Bocsásd meg még akkor is, ha emlékeid fájnak és
nem tudsz felejteni.
A régi sebhelyet könnyebb
kezelni, mint a nyitott sebet,
amely fertőződhet és halálos veszedelemmé válhat számodra.
Úr Jézus, Te meghaltál helyettem, bűneim miatt. Megbocsátottad bűneimet, levetted annak terhét rólam és nem emlékezel többé azokra. Segíts nékem Szent Lelked erejével megbocsátani azoknak, akik ellenem
vétkeztek! Segíts és én szolgálni
akarlak, életem végéig. Uram,
segíts, hogy ne adjam fel a küzdelmet saját indulataim, szívem keserűsége ellen! Köszönöm, hogy jobban szerettél, a
bűnöst, mint a saját életedet.
Segíts, hogy tudjak megbocsátani, szeretni és szolgálni Téged
felszabadult örömmel! Bocsásd
meg az én vétkeimet, és segíts,
hogy tudjak én is megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkeztek! Ámen
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Hallgasd meg imánkat,
Istenünk!

Elejét lásd az 1. oldalon
A megjelenteket Bunda Fehér Rita, az egyházközség programmenedzsere köszöntötte, majd
bemutatta a fellépőket. Elmondta, hogy a Cantus Kamarakórus
1985-ben alakult meg Ungváron. Profi kórussá 1992-ben váltak, 2009-ben akadémiai szintre
emelkedtek. Nevük olasz eredetű, ami azt jelenti: ének, énekelni. Felléptek Ukrajnán kívül Magyarországon, Olaszországban,
Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és
a világ több más pontján. Színes
repertoárjukban vallási énekek,
reneszánsz zenék, ukrán népdalok és műdalok, karácsonyi énekek, dzsessz-feldolgozások és magyar kórusművek egyaránt szerepelnek. A kamarakórus vezetője Szakács Emil karnagy, Ukrajna Nemzeti Művésze és Ukrajna
Érdemes Művésze. A kórus tagjai
profi zenészek. Számos verseny és
fesztivál győztesei. Jelenleg mindent megtesznek, hogy enyhítsék
a háború nyomorúságától szenvedőket. Ezzel a céllal érkeztek Beregszászba is jótékonysági koncertjükkel.
– A Cantus éneke Istenhez
emeli szívünket, lelkünket, a zene
segítségével fejezi ki minden ember óhaját – fogalmazott Molnár
János esperes-plébános. – A mai
világban minden alkalmat meg
kell ragadni, hogy szót emeljünk
a békéért, és segítenünk kell azokat, akik a háború borzalmai mi-

att bajba kerültek. Ezúttal a művészet találkozott a segítő szándékkal. Adománygyűjtést hirdettünk és imádkoztunk a békéért.
Olyan zene szólalt meg, olyan darabok hangzottak el, amelyek a liturgiának fontos részei, másrészt
korban is közelebb hozta ez a kö-

zépkori gótikus templom azokat
az énekeket, amiket itt ma hallottunk – mondta Molnár János.
A lelkeket megérintő csodálatos koncert végén Szakács Emil, az
énekegyüttes művészeti vezetője,
karnagya a sajtónak nyilatkozva
elmondta, hogy idén kettős jubileumot ünnepel a kórus: 30 évvel
ezelőtt alakult a Cantus és 20 éve
készült el a most előadott Exaudi
címet viselő misztériumjáték, ami
azt jelenti: hallgasd meg hangomat/imámat.
– Ez volt a Cantus első próbálkozása, hogy ne csupán egy kü-

Szeretet – Híd az emberek között

Összefogás Tiszabökényben

Az egész Kárpát-medencében
népszerű Szeretethíd programhoz idén is csatlakozott
Tiszabökény. A helyi temető
kitakarítása volt a kitűzött cél,
ami nagy kihívást jelentett, tekintve a terület nagyságát. Az
emberi hanyagság nyomainak,
a szétszórt szemétnek az eltüntetése mellett a fű lekaszálása,
a sírok megtisztítása volt a feladat. A Tiszabökényi Református Egyházközség kezdeményezésére a felhívás sokakat
megmozgatott, a római katolikus, görögkatolikus és ortodox
gyülekezet hívei is komolyan
vették a közösséghez tartozás
személyes felelősségét. Aki eljött, azért tette, mert a saját
ügyének érzi környezete tisztaságát, és aktív részese kíván
lenni települése fejlődésének. A
folytatás reményében indult el
a munkálkodás…
Hunyadi Attila, a MáramarosUgocsai Református Egyházmegye esperese köszöntötte elsőként az egybegyűlteket. Isten
igéje által érkezett a lelki táplálék, imádságban pedig áldáskérés
az elvégzendő munkára. Mindenki könnyedén megtalálta a helyét
a terepen. Vegyesen, több mint
70 férfi, nő és gyermek, kortól
függetlenül vette ki részét a munkából: gereblyézést, sepregetést,
szeméthordást vállaltak, mások
pedig a hulladékot szelektálták,
előkészítve azt a megsemmisítésre. A kaszák zajától volt han-

gos a sírkert este hat óráig, ennyi
idő alatt sikerült a feladatot teljesíteni. A pihenők idején beszélgetések frissítették a lelkeket, feledtetve a testi fáradtságot is. Ki-ki ere-

jéhez mérten végezte a teendőket,
leginkább öröm, mosoly és kedélyes diskurzus jellemezte az együtt
töltött időt. Jó volt látni és megtapasztalni a közösség erejét, mely
áldást hozó lelki gyümölcsöket terem, amikor: „a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsoltárok 133,1b)
Ha hisszük, hogy Isten Igéje élő és
ható (lásd Zsidók 4,12), akkor az
Úr Jézus köré gyűlt emberek sok
csodát élhetnek át. Csak Krisztus szeretete tud hidat verni Isten és ember, illetve ember és ember közé. Isten oltalmába rejtőzve
semmi baj nem érheti az alázatos
szívűt: sem járványok, sem háború
nem tudja elvenni annak lelki bé-

lönleges koncerttel rukkoljon
elő, hanem misztériumjátékkal. Ebbe már teátrális elemeket is szőttünk, illetve megpróbáltuk ötvözni a gregorián zenét
a mai egyházi liturgikus énekkel. 1991-ben Olaszországban
voltunk egy kórustalálkozón, s
ott hallottuk a házigazdák előadásában ezeket a gregorián
énekeket. Akkor elhatároztam,
hogy ezt mi is megcsináljuk. S
amikor megszületett húsz évvel
ezelőtt, sok helyszínen előad-

tuk, igencsak nagy sikerrel, többek között ebben a gyönyörű beregszászi templomban is. A jubileum alkalmából újra szeretnénk
minél több helyszínre elvinni. A
múlt héten Huszton adtuk elő,
most itt. Eredetileg február 27-én
Ungváron szerettük volna kezdeni a koncertsorozatot, ám a háború közbeszólt. Bízunk benne,
hogy minél hamarabb újra béke
lesz, s akkor még több emberhez
eljuttathatjuk zenénket. Ezért is
imádkozunk: hallgass meg, Istenünk, bennünket.

Kovács Erzsébet

kéjét, akinek a Felséges Isten a
mentsvára. Érdemes a gyakorlatba, a hétköznapokba átültetni a bibliai igazságot: „Keressétek először Isten országát és az ő
igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek”
(Máté 6, 33). A félelem ellenszere gyakran a kezünk ügyében
van, mégis sokszor késlekedünk
élni a „gyógyszerrel”. A Szent-

írás mint „orvosság” akkor hat,
ha „bevesszük”. Imádkozzunk
bölcsességért, hogy látást kapjunk ebben a vészterhes időszakban is, amikor emberileg nézve
minden bizonytalan, kiszámíthatatlan. Az Isten készítette úton lehet sok a próba, és vannak botladozások, akadályok, de végül,
aki kitart, azaz a győztes elnyeri az „élet koronáját” (Lásd Jelenések 2,10). S minden erőfeszítés, amit Istenért teszünk, megéri! Köszönet a tiszabökényi önkénteseknek, hogy jó példát mutattak! Legyen ezért is az Úré a
dicsőség!

Bodnár Diána
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Közösség
Ismerjük meg Bak Éva kémiatanárt

Tehetséggondozás és
szakmai felkészítés

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hivatás. Szakképzésben dolgozni talán még felelősségteljesebb, hisz
a jövő szakemberei az oktatók kezei alatt formálódnak. Bak Éva,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának munkatársa szívvel-lélekkel végzi munkáját. Fontosnak
tartja a tehetséggondozást, hisz vallja: a szakmai támogatást időben meg kell adni a diákoknak. Ismerjük meg őt!
– Meséljen magáról.
– Kárpátalja legnagyobb
magyar településén, Nagydob
ronyban születtem. Középiskolai
tanulmányaimat is ott végeztem.
Az sosem volt kérdés számomra,
hogy a tanári pályát választom,
bár eleinte a kisebb gyerekekkel
szerettem volna foglalkozni. Időközben a pályaválasztási terveim
módosultak, s az egyik kedvenc
tanárnőm hatására elkezdtem érdeklődni a természettudományok
iránt – ezen belül is a kémia lett
a favorit. Érettségi után felvételt nyertem a jelenlegi Ungvári
Nemzeti Egyetem kémia szakára. Az egyetem elvégzését követően a Nagydobronyi Református Líceumban kezdtem el kémiát tanítani, majd párhuzamosan a Nagydobronyi Középiskolában is vállaltam órákat. Jelenleg a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumában főállásban, a főiskolán és a szívemhez közel álló
Nagydobronyi Református Líceumban pedig óraadóként dolgozom. Sosem tudtam elszakadni az alma máteremtől… Mindig
fontosnak tartottam, hogy a szakma ne csupán egy munkahely legyen, hanem hivatás.

– Miért épp a kémia vonzotta?
– A kémia általában nehéz, ös�szetett tantárgynak tűnik, de ha
egyszer valaki belekóstol a rejtelmeibe, örökre a vonzásában marad és a későbbiekben már a nehezebb dolgokat, feladatokat is jobb
kedvel, érdeklődéssel sajátítja el. A
mindennapokban ezt tapasztalom
növendékeim körében is.
– Milyen tapasztalatok születtek még?
– Napjainkban a kémiát sokan „mostohagyerekként” kezelik. Ez részben a nehéz anyagi körülményeknek tudható be, hiszen
a kémiaoktatás forrásigénye igen
nagy. Az igazán élvezetes és érdekes órákhoz az iskolák többsége
nem tudja biztosítani a megfelelő felszereléseket, a kísérletekhez
szükséges anyagokat, eszközöket.
Így a tantárgy a táblára írt reakciók
fogságában marad, ami nagy hátrány, a diákok nem tapasztalhatják
meg a felfedezés és a kísérletezés
örömét. Az óra tananyagába igyekszem olyan elemeket becsempészni, ami kíváncsivá teszi a diákot,
további kutatásra ösztönzi. A száraz tananyagot sokszor személyes
tapasztalatokból vett példákkal vegyítem. Fontos a tanulók motivá-

Hitvallás és fogadalomtétel Beregardóban

Légy erős és bátor!

Elejét lásd az 1. oldalon
A kicsiny beregardói gyülekezet ezúttal négy fiút és egy leányt fogadott soraiba.
Igehirdetésében Balázs Antal
lelkész Timóteus és Józsué életútját hozta példaként nem csak a
konfirmandusok, de a presbite-

rek – választási időszak lévén –,
a leendő presbiterek elé is: mindketten fiatalon lettek Isten elkötelezett követői és szolgái, akik
nem tértek le a kijelölt útról, követték az Úr útmutatásait. „Törekedj igazságra, kegyességre,
hitre, szeretetre, állhatatosságra,
szelídlelkűségre. Harcold meg a
hit nemes harcát, ragadd meg az
örök életet, amelyre elhívattál,
amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt” – inti Pál
Timóteust. Ezt a tanácsot helyezte a konfirmandusok szívére is a
lelkész, aki arra is figyelmeztetett, hogy a konfirmáció ne váljon
csupán hagyománnyá, s az semmiképpen sem valaminek a lezárását jelentse. A hitvallás és a fogadalomtétel fontos része az éle-

tünknek, mondta. Fogadalmat teszünk kereszteléskor, konfirmációkor, házasságkötéskor, s minden egyes úrvacsoravételkor is,
ezeket be is kell tartanunk. Ez a
világ csábításai közepette sokszor nem könnyű, de a Szentlélek vezetésével sikerül. Az ige
a Józsué könyvében így bátorít:
„Légy erős és bátor. Ne félj, és ne
rettegj, mert veled
van Istened, az ÚR,
mindenütt, amerre
csak jársz”. Kérjük
mindenkor a Szentlélek vezetését, s
akkor nem vallunk
kudarcot. Törekedjünk a szent életre,
harcoljuk meg a hit
harcát, s ragadjuk
meg az örök életet, tanácsolta az
igehirdető.
Ezt követően a fiatalok hitvallása és fogadalomtétele következett, majd Máté János
gondnok köszöntötte a gyülekezet új tagjait, a presbiterek
pedig kedves ajándékkal tették
maradandóvá e napnak az emlékét. „Te csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát. Minden egyéb megadatik
majd neked, halleluja, halleluja” – zengett az énekkar kívánsága. Végezetül a konfirmandusok
mondtak köszönetet szüleiknek,
hitoktatóiknak a feléjük irányuló
gondoskodó szeretetért.
Legyen áldás az úton, amelyen elindultak fiataljaink!

Marton Erzsébet

ciójának a fejlesztése, a már meglévők feltárása, alakítása. A motivált tanuló hatékonyabb, kitartóbb,
s a jobb előmenetel tovább motiválja őket. Nagyon fontos megtalálni
minden tanuló világához azt a titkos kulcsot, melynek segítségével személyre szabottan, egyénileg juttatjuk el a kívánt „tartalmat”.
Az érdemi részben legnagyobb szerepe a gyakorlati foglalkozásoknak van,
hisz az elméletben elsajátított információk itt nyernek értelmet, tudatosulnak. A tanórákon szerzett
tudás bővítésének nagyszerű lehetősége a fakultáció, továbbá a szakköri foglalkozás. Igazán jó
eredmény akkor születik,
ha hármas egységben gondolkodunk, vagyis összhang van a diák, tanár és
szülő között egy végső cél
elérés érdekében.
– Az elmúlt évek pedig
ezt is átalakították...
– Azt hiszem, a
covidos időszak minden társadalmi területen kihívásokkal járt, mert
olyan változásokat okozott, amiket
eddig el sem tudtunk képzelni. Az
online oktatásra sem technikailag,
sem mentálisan nem voltunk felkészülve – és az nagy frusztráltságot okozott. Az ilyen oktatás sokkal nagyobb erőfeszítést és közös
munkát feltételez a pedagógusok
és a szülők között, emellett nagyon
nagy hangsúlyt kap a diákok önállósága és motiváltsága is. Ha a kémia oktatását vizsgáljuk meg, akkor azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy az oktatási módszerek és
kísérletek lehetőségei erősen lekorlátozódtak. A jó alapok megszerzéséhez pedig nagyon szükséges a tapasztalati ismeretszerzés. Nem hi-

ába írja Konfucius: „Mondd el és
elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem! Engedd, hogy csináljam
és megértem”. Én minden modern
eszköz használatának támogatója
vagyok, de a legtöbb diáknak szük-

sége van személyes megtapasztalásokra, a közösségi élményekre,
az ingerekre, a dicséretre, visszajelzésre. A tanár szempontjából is
nagy a kihívás. Ha jól akarod csinálni az online tanítást, akkor rengeteget kell készülni, meg kell találni a módszereket, hogy hogyan
kelted fel az érdeklődést, hogyan
kommunikálsz, milyen eszközöket használsz. Most a háborús időszakban az online tanítás mellett
megtapasztalhatjuk a hibrid oktatást. Itt a két oktatási tér ötvözésének összhangját, arányát kell megtalálni és ez nem egyszerű feladat.
Ma már látjuk az utóbbi néhány év
hozadékát: alábbhagyott a tanulási
kedv, belefáradt úgy a diák, mint a
tanár, és konstatálhatjuk, hogy a ta-

Meteorológia – 2022

Negatív csapadékrekord
májusban

A májusi eső aranyat ér. Az hogy gazdasági növényeink száilyenkor lehullott csapadék ál- mára szinte semmit nem jelentett.
dásos hatását valamennyien
– A kiskerttulajdonosok is jól
látjuk, tapasztaljuk. De men�- érzékelik a hosszan tartó aszályt.
nyire érzékelhető annak hiá- Már az is komoly erőfeszítésükbe
nya? – tesszük fel a kérdést an- kerül, hogy legalább életben tartnak apropóján, hogy idén vidé- sák a kiültetett palántákat.
künkön negatív csapadékre– Lehet, hogy nem mindenkikord született az év legszebbnek mondott hónapjában.
Ezúttal csupán 4 mm-nyi
esővel kellett beérnünk a
máskor szokásos 35-45 mm
helyett.
– Ha már a májust az év
legszebb hónapjaként jelöltük meg, tegyük hozzá, hogy
összességében nem látszik
ez az aszályos periódus, hisz
mind a gyümölcs- és díszfák, mind a különböző lágyszárú növények szépen virágoztak és egyesek virágzanak
most is – kezdi beszélgetésünket Fedinisinec Erzsébet, a Beregszászi Meteorológiai ÁlloA rendszeres öntözés sokat segít
más vezetője. – Ez többek között az előző hónapok időjárásával magyarázható. A múlt év ben tudatosult még, hogy a májusdecemberében hullott rekordnak sal kezdetét veszi azon melegebb
számító 84 mm-nyi, a januári 40 hónapok sora, amikor is a két-hámm-nyi, az áprilisi 64 mm-nyi romnaponta jelentkező frissítő zácsapadékkal. A márciust szán- porokat is könnyen elbírja a föld, és
dékosan hagytam ki, mert akkor az igencsak termékenyen hat kulkevés égi áldásban volt részünk: túrnövényeinkre. Most, hogy újra
csupán 13 mm. Visszatérve a má- beköszöntött egy hosszabb aszájusra: ez a kevéske (4 mm) eső is lyos periódus – lassan már ehhez
több menetben, összesen három hozzá kell szoknunk –, több negatív
nap alatt hullott, ami azt jelenti, körülménnyel is számolnunk kell a
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nár személyes jelenlétét semmilyen technikai eszköz nem tudja pótolni.
– Az oktatás mellett aktív közösségi életet is él.
– Igyekszem minden területen aktív lenni. A személyiségem sok esetben lehet megosztó. Sokak szerint kertelés nélkül kimondom, amit gondolok. És ez így is van…
Természetemből fakadóan nem tehetek másként,
hisz az egyenes beszéd
híve vagyok. A társadalmi munkákba is bekapcsolódom – tevékenységemmel szeretnék hozzájárulni a közjóhoz. A
tanári munkám mellett
jelenleg a KMKSZ helyi
alapszervezetének alelnöke, a KMPSZ ungi régió szervezetének elnöke
és az Ungvári Járási Tanács képviselője vagyok.
Életemet a pörgés, a társadalmi aktivitás határozza meg. Szeretem, ha
észszerű és mozgalmas az élet,
és igyekszem minden pillanatban önmagamat adni.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Nagyon szeretem a szakmám, nem is munkának, hanem
hivatásnak élem meg. Pedagógusként fontosnak tartom a tehetséggondozást, hiszen egy-egy
gyerek jövője múlhat azon, hogy
kellő időben megkapta-e a szakmai támogatást. Büszke vagyok
arra, hogy több tanítványom ért
el kimagasló eredményt különböző szakterületen, de az órákon és
iskolai időn kívül is mindig arra
próbáltam nevelni őket, hogy elsősorban EMBEREK legyenek.

Kurmay Anita

közeljövőben. A gyümölcskertészek például arra figyelmeztetnek, hogy a fák ilyenkor úgy
reagálnak a vízhiányra, hogy lerúgják termésük jelentős részét.
A kukorica, a napraforgó, a szója szintén megszenvedi a száraz
időszakot. Egy másik tavaszi növényünk, a zab, szintén. Megfigyelhetjük, egyes búzatáblákon
a növényállomány még a térdmagasságot sem éri el, de a kalász már kifejlődött rajta. Ez is
egyfajta védekezési mechanizmus. Amire fontos felhívni a figyelmet, hangsúlyozzák az agrárszakemberek, hogy egészen
másként fejlődnek a növények az

ősszel felszántott táblákon, mint
azokon, amelyeket csak tavas�szal sikerült feltörni. Egy jó hír
beszélgetésünk végére: a levegő
relatív páratartalma továbbra is
elfogadható tartományban maradt, és általában számíthatunk
reggeli harmattal is. Ez is segítséget jelent növényeink számára a túléléshez.

Kovács Elemér
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Heti műsor

Köszöntjük Norbert, Cintia nevű olvasóinkat!

Hétfő
05:05 Különben
dühbe jövök

Amerikai krimisor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:10 A dadus

Am. vígjátéksor.

09:45 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
12:20 A nagy Gatsby
Amerikai film

15:25 Egy kutya
négy útja

Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
22:35 Volt egyszer
egy… Hollywood
Am.-angol film

02:00 Autogram

04:55 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Egri csillagok

Magyar kaland film

13:10 Eddie, a sas

Angol, német, amerikai dráma film

15:25 Oltári nő

Amerikai vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Drágám, add
az életed!
20:15 Sonic, a sündisznó
Amerikai kaland
film

22:20 A kém, aki
dobott engem

Amerikai, kanadai
vígjáték film

00:50 A végzet
asszonya

Am. krimi film

05:15 Édes anyanyelvünk
05:20 Ízőrzők - Takarékos konyha
05:45 Álmok álmodói
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Közelebb Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex
Kanadában II.
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

09:25 Az érzelmek
tengerén

Török tévéfilmsor.

10:15 Esős vasárnap
Magyar játékfilm

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy
terített asztal
13:25 Jézus története
Zenés film

14:15 Egy Perc Híradó
14:25 A Noszty fiú esete Tóth Marival
Magyar játékfilm

16:10 Óz, a csodák
csodája
Angol mesefilm

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Ahol az ég
összeér a földdel
20:00 Mindennapi
20:05 Rex
Kanadában II.
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

20:50 A hét mesterlövész
Westernfilm

22:55 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:05 Agatha Raisin
Bűnügyi tévéfilmsor.

Június 6.

00:00 Hogy volt?!
00:55 Zoo

Szlovák családi
filmsor.

Köszöntjük Róbert nevű olvasóinkat!

Kedd

05:00 Teleshop
01:50 Velvet Divatház V. 05:25 Fókusz
Spanyol tévéfilmsor. 06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 Fókusz
12:50 A Konyhafőnök
05:00 Híradó
- Legendás évad05:15 Időjárás-jelentés
hoz terítünk
05:16 Angol nyelvű
15:25 A sors könyvei
hírek
Brazil filmsor.
05:20 Német nyelvű
16:40 Szerelem és
hírek
más bajok
05:25 Orosz nyelvű
Török filmsor.
hírek
18:00 RTL Híradó –
05:30 Kínai nyelvű
Esti kiadás
hírek
18:55 Fókusz
05:35 Itthon vagy!
20:00 A Konyhafőnök
05:55 Öt kontinens
- Legendás évad06:25 Summa
hoz terítünk
06:50 Család'22
22:35 RTL Híradó 07:10 Mindennapi
Késő esti kiadás
07:20 TRIANON - Egy 23:05 Házon kívül
angol diplomata 23:45 Leonardo: A
szemével
firenzei segéd
Olasz-am.-angol08:20 „Könyörögj
fr.-spanyol filmsor.
érettünk!
01:10 Leonardo: Az
08:50 Élő népzene
első megbízás
09:20 Jó ebédhez
Olasz-am.-angolszól a nóta
fr.-spanyol filmsor.
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:25 Vers
mindenkinek
04:55 Családi titkok
10:26 Agapé
06:15 Mokka
11:20 Templomaink
08:45 Mokkacino
11:25 Külhonba szakadt vármegye- 10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
házak
11:30 Álmok álmodói 12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
11:40 Egy csók és
texasi kopó
más semmi
Amerikai akció sor.
Magyar romanti13:30 Walker, a
kus film
texasi kopó
13:00 Híradó
Amerikai akció sor.
13:20 Időjárás-jelentés
14:35
A
szerelem aromája
13:25 Közelebb Kolumbiai
Roma magazin
telenovella sor.
13:50 Domovina
15:40 Fazilet asszony
14:20 Itthon vagy!
és lányai
14:40 Magyar Krónika
Török telenovella
15:10 A nevetlen
sor.
falu I-II.
16:45 Remények földje
16:55 Öt kontinens
Török telenovella
sor.
17:25 Ízőrzők:
18:00 Tények
Kőröshegy
18:45 Tények Plusz
17:55 Ízőrzők:
19:50 Drágám, add
Domoszló
az életed!
18:30 Magyarország
21:10 Doktor Balaton
finom
Magyar dráma sor.
18:40 Magyarország
22:15 A csodadoktor
finom
Török dráma sor.
19:00 Jó ebédhez
23:25 Magánnyomozók
szól a nóta
00:40 Walker, a
19:25 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akció sor.
20:00 Slágertévé
01:45 Walker, a
21:00 Híradó
texasi kopó
21:20 Időjárás-jelentés
Amerikai akció sor.
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ismerős Arcok Egy vérből...
05:55 Mindennapi
22:40 Dokuzóna
06:00 Híradó
23:40 Hagyaték
06:30 Nemzeti
00:05 Isten kezében
Sporthíradó
00:35 Vers
06:35 Időjárás-jelentés
mindenkinek
06:45 Kenó
00:36 Hetedhét kaland 06:50 Srpski ekran
00:45 M2 matricák – 07:15 Unser Bildschirm
Hevül a vegyület 07:45 Földünk erdei
00:50 M2 matricák – 08:40 Rex Kanadában II.
Hevül a vegyület
Angol bűnügyi té00:55 Himnusz
véfilmsor.
01:00 Híradó
09:25 A lipicai
01:15 Időjárás-jelentés 10:20 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű
10:25 Család-Barát
hírek
12:00 Déli harangszó
01:20 Slágertévé
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
04:40 Napos Oldal 12:50 A világ egy
DVTK
terített asztal
06:45 Tippmix férfi
13:25 Hotel Tatu
kosárlabda
14:25 Almárium
NB I.
15:15 Időjárás-jelentés
10:45 UEFA
15:25 Önök kérték!
Nemzetek
15:50 Egy Perc Híradó
Ligája
15:55 Föld alatti mesék
13:45 Atlétika
16:35 A világörökség
Gyémánt Liga
kincsei
16:15 Puskás
17:00 Ridikül
Suzuki kupa
18:00 Híradó
17:45 Puskás
18:25 Nemzeti
Suzuki kupa
Sporthíradó
22:00 Kosárlabda
18:35 Időjárás-jelentés
magazin
18:45 Álmok álmodói
22:55 UEFA Bajnokok 18:55 Az érzelmek
Ligája
tengerén
Török tévéfilmsor.
magazin
19:50 Mindennapi
04:20 Pecatúra

Június 7.

19:51 Rex Kanadában II.

Köszöntjük Medárd nevű olvasóinkat!

Szerda

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

Június 8.

19:51 Rex Kanadában II.

Köszöntjük Félix, Annabella nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Angol bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
21:40 A spanyol
09:10 Teleshop
hercegnő II.
12:10 Fókusz
Angol történelmi
12:50 A Konyhafőnök
filmsor.
- Legendás évad22:40 Kenó
hoz terítünk
22:50 Időjárás-jelentés 15:25 A sors könyvei
22:51 Velvet Divatház VI.
Brazil filmsor.
Spanyol tévéfilmsor.
16:40 Szerelem és
23:45 Zoo
más bajok
Szlovák családi

20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Monte Cristo
grófja

00:50 Velvet Divatház V. 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Spanyol tévéfilmsor.
18:55 Fókusz
01:50 Hogy volt?!
20:00 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
22:35 RTL Híradó 05:00 Híradó
Késő esti kiadás
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek 23:05 Veronica Mars
Amerikai krimisor.
05:20 Német nyelvű hírek
Veronica Mars
05:21 Orosz nyelvű hírek 00:20 Amerikai
krimisor.
05:25 Kínai nyelvű hírek 01:40 CSI: Miami
05:30 Álmok álmodói
helyszínelők
05:31 Itthon vagy!
Amerikai krimisor.
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
04:55 Családi titkok
07:15 „Könyörögj
06:15 Mokka
érettünk!
08:45 Mokkacino
07:40 Ismerős Arcok - 10:45 Csapdába csalva
Egy vérből...
11:15 Tények Plusz
08:40 Élő népzene
12:00 Tények délben
09:15 Jó ebédhez
12:30 Walker, a
szól a nóta
texasi kopó
09:40 Jó ebédhez
Amerikai akció sor.
szól a nóta
13:30 Walker, a
10:15 Vers mindenkinek
texasi kopó
10:16 Lét-Ige - protesAmerikai akció sor.
táns magazin
14:35Aszerelem aromája
10:40 Isten kezében
Kolumbiai
telenovella sor.
11:10 Álmok álmodói
11:25 Platonov szerelmei 15:40 Fazilet asszony
Tévéjáték
és lányai
Török telenovella
13:00 Híradó
sor.
13:20 Időjárás-jelentés
16:45 Remények földje
13:25 Srpski ekran
Török telenovella
13:50 Unser Bildschirm
sor.
14:20 Család'22
18:00 Tények
14:45 Novum
18:45 Tények Plusz
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés 19:50 Drágám, add
az életed!
16:50 Magyar világ
21:10 Doktor Balaton
17:20 Ízőrzők:
Magyar dráma sor.
Nagymágocs
22:15 A csodadoktor
17:50 Ízőrzők: Penyige
Török dráma sor.
18:30 Önök kérték!
23:25 Magánnyomozók
19:00 Jó ebédhez
00:40 Walker, a
szól a nóta
texasi kopó
19:25 Jó ebédhez
Amerikai akció sor.
szól a nóta
01:45 Walker, a
20:00 Budavári
texasi kopó
Palotakoncert
Amerikai akció sor.
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói 04:25 Család-Barát
21:40 Ridikül
05:55 Mindennapi
22:35 Klasszikusok
06:00 Híradó
délidőben
06:30 Nemzeti
23:35 Hazajáró
Sporthíradó
00:05 Hagyaték
06:35 Időjárás-jelentés
00:30 Vers mindenkinek 06:45 Kenó
00:35 Hetedhét kaland 06:50 Hrvatska Kronika
00:45 M2 matricák – 07:15 Ecranul nostru
Hevül a vegyület 07:45 Ridikül
00:55 Himnusz
08:40 Rex Kanadában II.
01:00 Híradó
Angol bűnügyi tévéfilmsor.
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek 09:30 Az érzelmek
tengerén
01:30 Budavári
Török tévéfilmsor.
Palotakoncert
10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
05:00 Múlt és Jelen
12:35 Nemzeti
09:30 Puskás
Sporthíradó
Suzuki kupa
12:45 Időjárás-jelentés
10:55 Puskás
12:50 A világ egy
Suzuki kupa
terített asztal
13:30 UEFA Bajnokok
13:25
Álomszigetek
Ligája magazin
14:25 Almárium
14:30 Kosárlabda
15:15 Időjárás-jelentés
magazin
15:25 Önök kérték!
15:30 Hajime
15:50 Egy Perc Híradó
16:00 Asztalitenisz
15:55 Don Matteo
magazin
Tévéfilmsorozat
16:30 Fradi Tv
17:00 Ridikül
17:00 Sporthíradó
18:00 Híradó
18:30 Tippmix férfi ko- 18:25 Nemzeti
sárlabda NB I.
Sporthíradó
19:45 Felvezető műsor: 18:35 Időjárás-jelentés
Labdarúgás
18:45 Álmok álmodói
20:45 UEFA Nemzetek 18:55 Az érzelmek
Ligája
tengerén
Török tévéfilmsor.
22:35 Értékelő műsor:
19:50 Mindennapi
Labdarúgás

01:30 Velvet Divatház V. 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
Spanyol tévéfilmsor.
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés 22:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek 23:05 Brandmánia
05:21 Orosz nyelvű hírek 23:45 Veronica Mars
Amerikai krimisor.
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói 01:05 CSI: Miami
helyszínelők
05:35 Itthon vagy!
Amerikai krimisor.
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
04:55 Családi titkok
07:15 Időjárás-jelentés 06:15 Mokka
07:16 Almárium
08:45 Mokkacino
08:15 Önök kérték!
10:45 Csapdába csalva
08:45 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
09:20 Jó ebédhez
12:00 Tények délben
szól a nóta
12:30 Walker, a
09:45 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akció sor.
10:15 Vers mindenkinek 13:30 Walker, a
10:20 Rome Reports texasi kopó
Vatikáni híradó
Amerikai akció sor.
10:45 Neked szól!
14:35 A szerelem aromája
10:50 Jó embert
Kolumbiai
telenovella sor.
keresünk!
15:40 Fazilet asszony
11:05 De őszintén!
és lányai
11:15 A lámpás
Török telenovella
13:00 Híradó
sor.
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika 16:45 Remények földje
Török telenovella
13:50 Ecranul nostru
sor.
14:20 Magyar gazda
18:00
Tények
14:45 EtnoKultúra
18:45 Tények Plusz
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés 19:50 Drágám, add
az életed!
16:50 Hazajáró
21:10
Doktor Balaton
17:20 Ízőrzők:
Magyar dráma sor.
Nagydorog
22:15 A csodadoktor
17:50 Ízőrzők: Noszvaj
Török dráma sor.
18:30 Önök kérték!
23:25 Propaganda
19:00 Jó ebédhez
00:00 Magánnyomozók
szól a nóta
01:10 Walker, a
19:25 Jó ebédhez
texasi kopó
szól a nóta
Amerikai akció sor.
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
05:55 Mindennapi
21:30 Álmok álmodói 06:00 Híradó
21:40 Ridikül
06:30 Nemzeti
22:40 Szívzűr
Sporthíradó
Magyar filmvígjáték 06:35 Időjárás-jelentés
00:05 Hagyaték
06:45 Kenó
00:35 Hetedhét kaland 06:50 Slovenski Utrinki
00:45 Vers mindenkinek 07:15 Öt kontinens
00:46 M2 matricák 07:45 Ridikül
Igaz vagy hamis? 08:40 Rex Kanadában II.
00:55 Himnusz
Angol bűnügyi té01:00 Híradó
véfilmsor.
01:15 Időjárás-jelentés 09:30 Az érzelmek
01:20 Angol nyelvű hírek
tengerén
Török tévéfilmsor.
01:30 Hogy volt?!
10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
06:30 Sporthíradó
07:30 A víz összeköt
12:35 Nemzeti
10:00 Sporthíradó
Sporthíradó
10:30 Puskás Suzuki
12:45 Időjárás-jelentés
kupa
12:50 A világ egy
11:55 Hajime
terített asztal
12:30 Asztalitenisz
13:25 Álomszigetek
magazin
14:25 Almárium
13:00 Sporthíradó
15:15 Időjárás-jelentés
13:30 Kosárlabda
15:25 Önök kérték!
magazin
15:50 Egy Perc Híradó
14:30 Tippmix férfi ko- 15:51 Don Matteo
sárlabda NB I.
Tévéfilmsorozat
16:30 Kerékpártúra
16:55 SzerencsePerc
17:00 Sporthíradó
17:00 Ridikül
17:10 Bringasport
18:00 Híradó
17:30 UEFA Bajnokok 18:25 Nemzeti
Ligája magazin
Sporthíradó
18:25 Fradi Tv
18:35 Időjárás-jelentés
19:35 UEFA Nemzetek 18:45 Álmok álmodói
Ligája
18:55 Az érzelmek
21:35 Sporthíradó
tengerén
22:05 Aranyoroszlánok
Török tévéfilmsor.
00:20 Atlétika Gyémánt 19:50 Mindennapi
Liga
19:51 Rex Kanadában II.
01:20 Puskás Suzuki
Angol bűnügyi tékupa
véfilmsor.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Jane Eyre

filmsor.

Török filmsor.

Június 9.
20:45 Bagi-Nacsa
Orfeuma
21:45 Agapé
22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Katharina megoldja - A vikingek kincse

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
Francia tévéfilmsor. 11:50 Fókusz
21:55 Downton Abbey 12:50 A Konyhafőnök
Romantikus film
Angol tévéfilmsor.
- Legendás évad- 00:25 Zoo
22:40 Kenó
Szlovák családi
hoz terítünk
22:45 Időjárás-jelentés 15:25 A sors könyvei
filmsor.
22:50 Hideg napok
01:20 Velvet Divatház V.
Brazil filmsor.
Magyar filmdráma 16:40 Szerelem és
Spanyol tévéfilmsor.
00:30 Zoo
más
bajok
Szlovák családi
filmsor.

Török filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Evangélikus
magazin
10:50 Világ-Vallás
11:05 Találkozás
11:20 Álmok álmodói
11:30 Amerikai komédia
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Dozmat
17:55 Ízőrzők:
Szatmárcseke
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Szenes Iván emlékkoncert 2017.
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:05 Duna-nap
Torockó 2022
21:40 Álmok álmodói
21:45 Ridikül
22:40 Velünk élő Trianon - Egy majdnem betiltott
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván emlékkoncert 2017.

04:50 Bringasport
05:10 Puskás Suzuki
kupa
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 Tippmix férfi
kosárlabda
NB I.
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
13:30 Kerékpártúra
14:00 Fradi Tv
14:30 Atlétika
Gyémánt Liga
15:30 Sportlövészet
16:00 Skipper
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:25 UEFA Nemzetek
Ligája
19:30 A víz összeköt
20:00 Atlétika
Gyémánt Liga
22:00 Sporthíradó
04:10 Pecatúra

2022.
június 1.

Heti műsor
Köszöntjük Margit, Gréta nevű olvasóinkat!

Péntek
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:10 Fókusz
12:50 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök
- Legendás évadhoz terítünk
22:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
23:05 Peppermint: A
bosszú angyala
Amerikai akciófilm

01:20 A nagy Gatsby
Amerikai film

04:55 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:30 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add
az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.

22:15 A csodadoktor
Török dráma sor.

23:25 Magánnyomozók
00:40 Walker, a
texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:45 Walker, a
texasi kopó

Amerikai akció sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende:
Csoresz
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában II.
Angol bűnügyi tévéfilmsor.

09:30 Az érzelmek
tengerén

Június 10.

19:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

Szombat

20:40 Nyugaton a hely- 05:05 Különben
zet változatlan
dühbe jövök
Játékfilm

23:15 Kenó
23:25 Időjárás-jelentés
23:26 Zoo
Szlovák családi
filmsor.

00:35 Utazás a francia
film világába
01:25 Fülszöveg:
Bíró Szabolcs
01:50 Hogy volt?!

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:45 Édes anyanyelvünk
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez
szól a nóta
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:30 Vers mindenkinek
10:31 Katolikus krónika
10:55 Önkéntesek
11:20 Álmok álmodói
11:35 Kés van nálam
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Rondó
13:50 P'amende:
Csoresz
14:20 Magyarország
Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők: Ozora
17:55 Ízőrzők: Szólád
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez
szól a nóta
19:25 Jó ebédhez
szól a nóta
20:00 Mindenből
egy van
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság tér ´89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Amerikai komédia
Tévéjáték

Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy
terített asztal
13:25 Álomszigetek
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:51 Don Matteo

Köszöntjük Barnabás nevű olvasóinkat!

04:35 Tippmix férfi kosárlabda NB I.
06:30 Sporthíradó
07:30 Sportlövészet
08:00 Skipper
08:30 Pecatúra
09:00 Atlétika
Gyémánt Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Nemzetek
Ligája
12:30 Sporthíradó
12:55 Forma-1 – 1.
szabadedzés
14:10 Bringasport
Olasz tévéfilmsor.
14:30 Forma-2
17:00 Ridikül
15:50 Forma-1 – 2.
17:45 SzerencsePerc
szabadedzés
18:00 Híradó
17:05 Boxutca
18:25 Nemzeti
17:35 Sporthíradó
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés 22:00 Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói 22:30 A víz összeköt
23:00 Boxutca
18:55 Az érzelmek
23:35 Forma-2
tengerén
Török tévéfilmsor.
00:15 Fradi Tv
19:45 Mindennapi
00:50 Hajime

Június 11.

12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez
szól a nóta
13:25 A Vatikán titkai
13:50 A Vatikán titkai
14:25 A koppányi aga
testamentuma

Köszöntjük Villő, Jolánta nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Június 12.

08:10 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:26 Keresztény könynyűzenei
koncertklipek
10:30 Rome Reports Vatikáni híradó
10:55 Agapé
11:00 Ahol az ég összeér a földdel
11:55 Mindennapi
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:25 Ízőrzők - Takarékos konyha
14:00 A világörökség
kincsei
14:20 120-as tempó
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05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
09:00 Ízőrzők - Takarékos konyha
09:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
10:00 Főmenü:
Baromfiudvar
11:00 Magyar világ
11:30 Duna-nap
Torockó 2022
12:00 Erdély – Ég
és föld között
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország
Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Triatlon
15:30 Bringasport
18:00 Forma-2
21:30 A víz összeköt
22:05 Akik a hazára
voksoltak – Sopron 1921
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

08:40 Hupikék törpikék
05:05 Fókusz Plusz
Belga animációs
06:05 Teleshop
sorozat
Amerikai krimisor.
06:35 Kölyökklub
09:10 Konstruktíva 06:05 Teleshop
08:40 HighLife
Az építő műsor
06:35 Kölyökklub
Magyar tévéfilm
09:15 Teleshop
09:45 Tűsarok
09:25 Teleshop
15:50 Egy Perc Híradó 10:15 A Muzsika
10:20 Brandmánia
15:55 Időjárás-jelentés
TV bemutatja! 10:25 Több mint TestŐr
11:00 SuperCar
10:55 A dadus
15:56 A dunai hajós
10:45 Édes Otthon
Am. vígjátéksor.
Tévéfilmsorozat
11:30 XXI. század – a 11:40 Életmódi
11:25 Autogram
17:00 Főmenü: Nekem
legendák velünk 12:15 Mága Jennifer
- Sztárok az éle12:10 Isten belájkolt
a Balaton
élnek
temből
Amerikai filmsor.
18:00 Híradó
12:05 Házon kívül
12:55
Értékteremtők
13:25 Váratlan szépség 18:25 Nemzeti
12:40 Az Igazság Ligája
Am. romantikus film
Sporthíradó
Amerikai akciófilm 13:30 Stepfordi feleségek
Am. vígjáték film
15:35 Fantasy Island – 18:35 Időjárás-jelentés 15:20 Az U.N.C.L.E.
15:30 27 idegen igen
Az álmok szigete 18:40 SzerencsePerc
embere
Magy. romantiAm. vígjáték film
Amerikai
18:45 Szerencse Szombat
Amerikai akcióvígkus film
kalandfilmsor.
18:00
Tények
játék
19:40 Tükröm, tükröm
15:30
Időjárás-jelentés
16:45 Fantasy Island –
18:55 A Múmia
Angol romantikus
18:00 RTL Híradó –
15:40 Egy Perc Híradó
Am. kaland film
Az álmok szigete
vígjáték
Esti kiadás
15:41 Édes anyanyelvünk
Amerikai
21:45
Az
utolsó
boszor21:35 Elveszve Párizsban 19:00 A nép szolgája
15:45 Álmok álmodói
kalandfilmsor.
kányvadász
Filmvígjáték
Ukrán vígjátéksor.
16:00 Hatoslottó sorsolás
18:00 RTL Híradó –
Am.,
kanadai,
kínai
22:50 Kenó
19:30 A nép szolgája
16:10 Hogy volt?!
kaland
film
Esti kiadás
23:00 Időjárás-jelentés
Ukrán vígjátéksor.
17:00 SzerencsePerc
Féktelenül
19:00 Fókusz Plusz
23:05 A temetésem
20:00 A holnap határa 23:55 Am.
17:10 A természet
krimi film
20:00 A mi kis falunk
Am.
kalandfilm
szervezem
magyar fotósai
02:30
Nővérek
Magyar vígjátéksor.
Angol játékfilm
22:35 Legenda vagyok
17:15
A
természetfilmeszabadlábon
21:10 ...és megint
Amerikai akciófilm
00:50 Zoo
Am. vígjáték film
zés kulisszatitkai
dühbe jövünk
Szlovák családi
00:40 Portré:
Olasz akcióvígjáték
17:25 Borbás Marcsi
filmsorozat
Závada Péter
23:40 Szupercella 3.
szakácskönyve
01:25 Volt egyszer
Amerikai akciófilm
18:00
Híradó
egy… Hollywood
01:45 A végső határ
18:25 Nemzeti
05:30 Kékek
Amerikai-angol film 05:30 Borbás Marcsi
Spanyol thriller
szakácskönyve
Sporthíradó
05:55 Építők
05:00 Híradó
06:00 Híradó
18:35 Időjárás-jelentés 08:25 Múlt és Jelen
05:15 Időjárás-jelentés
06:30 Nemzeti
18:45 Családi kör
08:55 Jövünk!
05:16 Angol nyelvű hírek
Sporthíradó
19:45 Magyarország, 09:30 Forma-2
05:20 Német nyelvű
06:00 Hupikék törpikék
04:30 Kívánságpiac Extra
06:35 Időjárás-jelentés
szeretlek!
10:45 Forma-1 –
hírek
Belga animációs
06:00 Hupikék törpikék 05:21 Orosz nyelvű hírek
06:45 Kenó
21:25 Amarcord
Időmérő edzés
sorozat
Belga animációs
Olasz
filmszatíra
06:50 Családi kör
12:00 Pilótaparádé
05:25 Kínai nyelvű hírek 06:30 Garfield és
sorozat
07:45 A világörökség 23:25 Kenó
12:25 M4 Stúdió:
barátai
06:30 Garfield és barátai 05:30 Álmok álmodói
23:35 Időjárás-jelentés
kincsei
Forma-1
Amerikai animációs
Amerikai animációs 05:35 Itthon vagy!
23:36 Dogman - Ku08:00 Mindennapi
13:00 Forma 1 – Futam
05:55 Álmok álmodói
sorozat
sorozat
tyák
királya
15:00 M4 Stúdió:
06:55 Magyar népmesék 08:01 Neked szól!
06:55 Magyar népmesék 06:00 Magyar gazda
Olasz játékfilm
Forma-1
07:00 Magyar népmesék 08:05 Világ-Vallás
07:00 Magyar népmesék 06:25 Unió27
15:20 Forma-2
07:10 Magyar népmesék 08:25 Mindennapi
07:15 Magyar népmesék 06:45 Itthon vagy!
19:15 UEFA Nemzetek
07:20 Magyar népmesék 07:10 Időjárás-jelentés 07:20 Magyar népmesék 08:26 De őszintén!
Ligája
07:25 Magyar népmesék 08:30 Isten kezében
07:30 Magyar népmesék 07:15 Opera Café
05:00 Híradó
21:15 Forma 1 – Futam
07:35 Magyar népmesék 09:00 Mindennapi
07:35 Magyar népmesék 07:45 EtnoKultúra
07:45 Magyar népmesék 09:01 Lét-Ige - protes- 05:15 Időjárás-jelentés
07:45 Magyar népmesék 08:15 Rejtélyes XX.
05:16 Angol nyelvű hírek A műsor és a kezdési
táns magazin
század - Kun
08:00 Mesék Mátyás
07:50 Magyar népmesék
időpont megváltoztatá05:20 Német nyelvű
09:30 Mindennapi
Miklós műsora
királyról
08:00 Magyar népmesék
sának jogát minden
hírek
09:31
Találkozás
Magyar
animációs
08:05 Magyar népmesék 08:45 Evangélium:
tévéadó fenntartja!
05:21
Orosz
nyelvű
hírek
sorozat
09:45
Jó
embert
keresünk!
Lukács
08:15 Magyar népmesék
evangéliuma
08:25 Mesék Mátyás
09:15 Novum
királyról
Magyar animációs 09:45 Multiverzum
sorozat
10:15 Hogy volt?!
Fizetett hirdetés
08:35 Hupikék törpikék 11:10 Öt kontinens
Belga animációs
Figyelem!
11:40 Hotel Kikelet
– az összes fizikai és jogi szeFizetett hirdetések árai

Hirdessen nálunk, megéri!

sorozat

Magy. filmvígjáték

09:05 Hupikék törpikék 13:00 Híradó
Belga animációs
13:20 Időjárás-jelentés
sorozat
13:25 Múlt és Jelen
09:35 Trendmánia
14:00 M4 sport+
10:15 Nagyító
14:00 Atlétika
10:50 Innovátor
Gyémánt Liga
11:30 Új ház épül
15:00 Triatlon
12:05 Poggyász
16:20 Bringasport
12:45 Zöld Gömb 16:40 Triatlon
Vertikál Kupa
18:00 Forma-2
13:20 Esőember
19:00 Kékek
Am. dráma film
19:30 Építők
16:20 Columbo
Amerikai krimi film 22:05 Bagi-Nacsa
Orfeuma
18:00 Tények
23:05 Dokuzóna
18:55 Tények Plusz
00:05 EtnoKultúra
20:00 Ebgondolat
00:30 Magyar világ
Am. dráma film
22:25 James Bond - A 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
világ nem elég
Angol, amerikai ak- 01:15 Időjárás-jelentés
ció film
01:16 Angol nyelvű hírek
01:20 Momentum
Dél, afrikai, amerikai krimi film

04:25 Család-Barát
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
07:55 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
09:35 A világörökség
kincsei
09:55 Utazások
Skócia tavain
10:30 Időjárás-jelentés
10:31 Partitúra:
Budapest
11:25 A világ egy
terített asztal
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó

05:30 Skipper
09:35 Szabadidő
10:05 Forma-2
10:50 Boxutca
11:25 Forma-2
12:30 Bringasport
12:55 Forma-1 – 3.
szabadedzés
14:10 Kékek
14:40 Építők
15:10 A víz összeköt
15:45 M4 Stúdió:
Forma-1
16:00 Forma-1 –
Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió:
Forma-1
17:25 Felvezető műsor:
Kézilabda
19:15 Értékelő műsor:
Kézilabda
19:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
20:45 UEFA Nemzetek
Ligája
22:35 Értékelő műsor:
Labdarúgás

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

Egy szelvényen mindös�sze egy hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja
a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban.
Nem közölhetőek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztőségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek.
A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap
megjelenése után 3 napig
fogadja.
A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok
és címek pontosságáért.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr.,
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. 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

A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk,
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A
címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget.

Egyszerű

20 szó
15 hr.
21-40 szó
30 hr.
Keretes
20 szó
30 hr.
21-40 szó
60 hr.
Kiemelt
20 szó
20 hr.
21-40 szó
40 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Minden kereskedelmi hirdetés
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.;

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 2 620 Rendelési szám: 645
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51.
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Tükör

Bemutatjuk Cseh Erika naplókészítőt

Élményeink egy csokorba
szedve

Mindannyiunknak vannak álmaink, melyeket – ha igazán kitartóak vagyunk – igyekszünk maradéktalanul megvalósítani. Azonban akadnak olyan élethelyzetek, rossz benyomások, önmagunk
meg nem értettsége, amelyek által nem, vagy csak nehezen tudjuk
elérni céljainkat. Ilyenkor meg kell állnunk, visszatekintenünk, le
kell raknunk a félelmeinket, kételyeinket, hogy bizakodva léphessünk tovább. Ezekben a visszatekintésekben, majd a jövőnk megtervezésében lehet segítségünkre egy élménynapló, melynek célja,
hogy átvészeljük a nehéz napokat, olykor dühösek legyünk, tomboljunk vagy elcsendesedjünk, hogy majd aztán újra boldogan és
magabiztosan tekinthessünk a jövőbe.
A nagyszőlősi születésű
Cseh Erika tudja, hogy egy élménynapló megtervezése nem
könnyű feladat, ő mégis örömmel végzi ezt a szívet melengető munkát, mely mások épülésére szolgálhat. Ma vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Mit tudhatunk a fiatal
hölgyről?
– Nagyszőlősön születtem,
nagy, barátságos és kreatív családban. Édesapám most is verseket ír, édesanyám régebben képeket festett, testvéremmel mi
is örököltük tehetségét. Hobbi
szinten csellózom, tizenhat éve
gimnasztikázom és egy éve nagy
szerelmem lett a légtánc. Szülővárosomban végeztem el a középiskolát és 2022 februárjáig
ott éltem. Nem terveztem elköltözni, de a háború miatt megváltoztak a körülmények. Jelenleg
Magyarországon tartózkodunk.
Sajnos családi okok miatt az iskola befejezése után nem sike-

rült tovább tanulnom, de a tanulást
újrakezdeni sohasem késő. Magánúton pszichológia kurzusokat végeztem, és most tervben van egy
áthatóbb grafikus design-képzés is.
– Tanulmányai után milyen
irányban mozgott?
– Sok kisebb munkakörben kipróbáltam az évek alatt magam.
Sokáig egy kisebb pékségben dolgoztam, mellette a cukrász szakmában is tevékenykedtem – tortákat, mézeskalácsokat készítettem.
Azonban a kreatívabb irány jobban vonzott. Készítettem díszpárnákat, ajándékcsomagokat, kerestem az utam, és most úgy érzem,
megtaláltam.
– Mostanában élménynaplókat készít...
– Életem egy nagyon nehéz
időszakát éltem akkoriban, voltak
álmatlan éjszakáim is. Eszembe
jutott, mennyi mindent szeretnék
kipróbálni, és hogy ezek a dolgok
mennyire különbözőek – a gyerekes apróságoktól a nagy utazáso-

Balog Judit a másodosztályban is
kitart a Szombathely mellett

A nemrég véget ért magyar élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban az utolsó fordulóig kiélezett volt a küzdelem a kiesés szempontjából. Végül a sereghajtó Vasas mellett a még bennmaradást érő, 12. helyezett Érddel egyforma pontszámot elérő, de
rosszabb gólkülönbségével az utolsó előtti helyre szoruló Szombathely búcsúzott az NB-I-től. Az együttes ukrán válogatott játékosát, az Ungvári Kárpátival egykoron kétszeres bajnoki címet szerző Balog Juditot telefonon sikerült elérnünk.
– Azt hiszem, ennél balszerencsésebb búcsúzást nem lehet elképzelni, hiszen csupán gólarányon múlt a bennmaradásotok…
– Igen, nagy volt az elkeseredés a lányok között, hiszen egyetlen pontra lett volna szükségünk, hogy a következő idényben is élvonalbeli
maradhasson a Szombathely
a világ egyik legjobb női kézilabda-bajnokságában, de sajnos nem sikerült. Így is minden elismerés a csapatnak, hiszen hatalmas hajrát vágtunk
ki, az utolsó négy bajnokink közül csak az ezüstérmes és kupagyőztes FTC-től szenvedtünk vereséget, de még ez is kevés volt, hogy
behozzuk a korábbi lemaradásunkat.
– Máris adódik a kérdés, mi lesz veled? Maradsz-e Szombathelyen?
– Még a mögöttünk maradt bajnokság elején aláírtam egy szerződést, amelynek az a lényege, hogy egy esetleges kiesés ellenére is
maradok Szombathelyen 2024-ig, de azt remélem, hogy már jövőre visszajutunk a legjobbak közé. Jól érzem itt magam, a klub mostani vezetése nagyon eltökélt abban, hogy már jövőre újra NB-I-es
legyen a Szombathely.
– Mi a helyzet az ukrán válogatottal? Ebben a háborús helyzetben van-e egyáltalán keretösszehívás?
– Utoljára még áprilisban szerepeltem a válogatottban, amikor az
Európa-bajnokságra való ki-ki meccsünket vívtuk meg Horvátország
ellen Auszriában. Sajnos, a kontinensbajnokságra való kijutás nem
jött össze. Jelen állás szerint fogalmam sincs arról, hogy mikor lesz
majd újra edzőtábora, vagy valamilyen összetartása a válogatottnak.
– Hogyan alakul az idei nyarad, készülsz-e haza,
Nagydobronyba?
– Bár a szüleim, és különösen édesanyám nagyon aggódik ebben
a helyzetben, de én mindenképpen szeretnék hazalátogatni egy-két
hétre, mert nagyon hiányzanak a barátokkal, rokonokkal való személyes találkozások. Remélem, összejön.
(jakab)

kig. Egy ilyen éjszakán született ban, hogy minél jobb munkát végezmeg az élménynapló ötlete, ami hessek. Szerettem volna, hogy a napegyben egy motivációs napló is. ló a szülők minden elvárásának megMásnap, amikor fölébredtem, ké- feleljen. Azt hiszem, ezekért a pillatelkedni kezdtem, azonban nagyon natokért éri meg csinálni.
sokan mellém álltak, biztattak,
hogy vágjak bele. Így ez lett az
elsődleges munkám. Azt mondhatom, jól döntöttem, hogy belefogtam, hisz segítséget nyújtott
sok problémám megoldásában is.
Másképp tekintek a világra.
– Miből áll egy ilyen napló?
– Különböző naplókat készítek, a megrendelők igényei szerint változik a tartalom és a stílus. Évtervezőktől kezdve, egyedi
babanaplókon, családfa albumokon, névjegykártyákon keresztül
a pároknak szánt élmenynaplóig
terjed a kínálat. Munkámat leginkább a következő mottó jellemzi: „Te megálmodod, mi valóra váltjuk!”. Megrendelőim az
„Oh my deer” nevű instagram
és facebook oldalakon keresztül vehetik fel velem a kapcsolatot. Ott áttekinthető a munkám
nagy része is.
– Melyik volt a legemlékezeFotó: Kaposvári Gréta
tesebb munkája?
– A legemlékezetesebb a szüleim 50. házassági évfordulójára ké– Már érintettük a családját.
szült családfa album volt, melyben Meséljen róluk bővebben.
nemcsak képek, hanem régi történe– Férjemmel két gyönyörű
tek, levelek, visszaemlékezések sze- gyermeket nevelünk. A kislányunk
repeltek. A tartalmi részét a nővérem nyolcéves, a kisfiunk másfél. Nagy
húsz évnyi kutatómunkája képezte, szerelmünk a természet, sokat séde mégis körülbelül fél évig minden tálunk. Többnyire a lányommal
reggel dolgoztunk rajta. Igazi titkos együtt légtáncolunk, mert nélküle
családi projekt volt ez, melyet nagyon szinte lehetetlen. Együtt olvasunk
szerettünk. Egy másik nagyon emlé- a gyerekekkel. Kedvenc könyvünk
kezetes, de egyben nehézségekkel A kis herceg. Férjem és a lányunk
teli munkám egy ASD-s (autizmus pedig sokat bicikliznek. Vannak
spektrumzavar) kisfiúnak készített napok, amikor csak nézzük együtt
napló volt, melyben az édesanya a a felhőket, és azon gondolkodunk,
fejlődését tudta követni. Több szak- vajon mire hasonlítanak. Emellett
értő véleményét is kikértem a témá- a pihenés lehetőségét is kihasznál-

Palántaszezon

Elkezdődött a csúcsrajáratás
időszaka

A lassan negyven napja tartó aszályt felváltó rövid csapadékos
időszak meghozta a kiskerttulajdonosok ültetőkedvét. Ezekben a
napokban boldog-boldogtalan palántát vásárol. Korábban arról
írtunk, hogy a kertészkedők körében a fagyosszentek miatt nagy
az óvatosság. Meg azért is lanyha a vásárlási kedv, mivel sokan
attól féltek, hogy a perzselő hőségben a zsenge növényi sarjak
egy jelentős része elpusztul. De másfél-két évtizede már jól tudjuk, hogy az ültetéshez ideális csapadékos-borongós idő nem tart
örökké. Meg kell tanulnunk a palántákkal bánni.
– Egyáltalán: meddig tart
a fiatal növények számára a
kritikus időszak? – kérdeztük
Barkaszi Ferenc falugazdásztól, aki régóta maga
is foglalkozik palántaneveléssel. Nem is
akármilyen szinten!
– Attól függ, milyen palántákról van
szó – hangzik a válasz. – A melegágyból vagy melegházból felszedett szabad gyökerű palánta
megfoganásához sok
idő kell, akár 8-10
nap is. Vagy még ennél is több. Magunk
is látjuk, hogy a közel 30 fokos melegben a palánta csak kókadozik, senyved.
A napi többszöri, kis adagokban történő öntözést javasolják a szakemberek, hogy a növény körül megfelelő mikroklíma alakuljon ki. Ám ez csupán néhány tucat növény esetében lehetséges. A víz adagolásával különben is ügyelni kell,
mert ha túlzásba visszük, különböző gyökérbetegségek támadják meg a palántát. Nagyon fon-

tos tudnivaló, hogy az esti órákban való öntözés még a káposztafélék, illetve a paprika esetében
sem ajánlott, mivel, ha ezek leve-

lén több órán át megmarad a víz,
az a gombabetegségek terjedését
segíti elő.
– Eddig csak a szabadgyökerű
palántákról beszéltünk…
– Amelyeket, ha lassan is, de
vidékünkön is biztosan felváltják
a sejttálcákban, illetve a poharakban nevelt növényi sarjak. Esetükben az eredés szinte száz százalékos, tehát aki biztosra akar menni,
az ilyen palántákat szerez be. Egy
ideje jómagam is így nevelem mind

juk, közösen hallgatunk zenét,
filmezünk, mesét nézünk.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Leginkább egy új élet kezdetét. Ez az, ami boldoggá tesz.
Ez egy közös projekt, melyben a férjem is részt vesz.
Mindent saját kezűleg csinálunk. A tervezés az én feladatom, a technikai része a
férjemé, de van, hogy együtt
csináljuk. Számomra ez az a
munka, ami mindig meglepetést tud okozni. Mindegyik
napló kihívás a maga módján. Volt olyan, melynek csak
a borítója egy heti munkámat vette igénybe, de olyan
lett, amilyennek elképzelték.
Szinte varázslatos érzés látni a megrendelők reakcióját
egy-egy munka végén. Mindig is a saját utamat szerettem volna járni a munka terén, most ez így lehetővé vált
számomra. Sokszor gondolkodom azon, mennyit veszítettem volna, ha akkor és ott
nem hiszek magamban, nem
merek valami újat kipróbálni. Ez a gondolat járt a fejemben: lehet, hogy időpazarlás,
de mi van akkor, ha sikerül? Végül rájöttem, hogy jobban bántott
volna évekkel később az, ha meg
sem próbáltam volna. Ennek már
több, mint egy éve. További terveim között szerepel édesapám
verseinek kötetbe foglalása is,
illetve szeretném kiadatni az élménynaplót, de ez még a jövő zenéje. Az élménynaplók egyik fő
idézete a kedvencem: „Die with
memories, not with dreams” vagyis „Élményekkel halj meg, ne
álmokkal”.

Kurmay Anita

a saját részre, mind az eladásra
szánt palántákat.
– Azt már látjuk, hogy együtt
kell élni a hosszabb-rövidebb
ideig tartó szárazabb periódusokkal.
– Éppen ezért kerül még
inkább a figyelem előterébe egy régi kertészeti módszer, a mulcsolás. Amikor is a
fűkaszálékot a palánták köré terítjük. Ezzel megvédjük a gyökérzónát a gyors kiszáradástól,
egyben biztosítjuk a normális
talajéletet, ami a foganás egyik
fontos feltétele.
– Időről időre beszédtéma,
hogy egyes háziasszonyok az
eredést követően tudatosan vonják meg a vizet a palántáiktól,
mondván, hogy most már nincs
kényeztetés. Szerintük a fiatal
növényi sarjak így a víz
után kutatva mélyebb
gyökereket eresztenek.
– Nincs semmiféle tudományos alapja
az efféle elméleteknek.
Az uborka például sohasem fog mély gyökereket ereszteni, tehát, ha
azt akarjuk, hogy normális termést takarítsunk be, az állományt
rendszeresen öntözni
kell. A paprika fejlődéséhez szintén rengeteg vízre van szükség.
A csapadékhiányt még a paradicsom tolerálja a legjobban, ám a
bogyó növekedésekor, ha a vízhiány miatt a növény nem tudja
felvenni a kalciumot, akkor a termésen csúcsfekélyesedés lép fel.
A legbölcsebb dolog, amit tanácsolni tudok: mindenki mérje fel
a saját lehetőségeit, hogy men�nyi palánta gondozását-öntözését
tudja felvállalni, és ahhoz mérten
telepítsen.

Kovács Elemér

Gazdaoldal

Az őszi búza termesztése (10.)

Elérkeztünk az őszi búza termesztésével foglalkozó átfogó
cikksorozatunk tizedik, egyben befejező részéhez. Ebben
a részben a búza betakarításával, tárolásával és eme folyamatok körüli tennivalókkal fogunk foglalkozni. Igyekszünk az olvasóink számára a
lehető legtöbb információt átadni annak érdekében, hogy az egész évi
munkájuk „gyümölcsét” a lehető legjobb
minőségben és men�nyiségben tudják betakarítani.
Mielőtt rátérnénk
a búza betakarítására, előtte egy nagyon
fontos feladat vár ránk. Ez a feladat nem más, mint megfelelő
körülményeket biztosítani a termény hosszabb távú tárolásához. Amennyiben nem megfelelően készítjük elő a tároló helyiséget, abban az esetben akár az
egész évi munkánk is odalehet.
A raktári kártevők elleni védekezés. A növényvédelmi munka nem fejeződik be a
termőföldön, hiszen a különböző károsító szervezetek
(raktári kártevők) a már
betárolt termény men�nyiségét csökkenthetik és a minőségét pedig
nagy mértékben ronthatják. Ezért a gazdálkodó
feladata, hogy a learatott terményt az aratástól
az értékesítésig a lehető
legkevesebb súlyvesztéssel és a legjobb minőséggel megőrizze. Több
raktári kártevőt is ismerhetünk, de ezek közül a molyok,
a zsizsikek és az atkák különböző fajai azok, amelyek a legtöbb
gondot okozhatják a tárolás során. Ezeken az apró termetű kártevőkön túl nem szabad megfeledkeznünk a nagyobb testű (rágcsálók) kártevők elleni védekezésről sem, mert a védekezések
elmulasztásával és a rágcsálók
felszaporodásával szintén nagy
károkat kell elszenvednie majd a
termelőnek. A szokásos védekezési formán (mérgek kihelyezése) túl kaphatóak még különböző elektromos riasztó berendezések is, de ezeknek a hatékonyságáról mind a mai napig megoszlanak a vélemények.
A raktári kártevők a termény
elsődleges károsításán (táplálé-

kul használják) túl, ürülékükkel
és tetemükkel szennyezik és ezzel
másodlagos romlási folyamatokat
indítanak el a tárolt terményben.
Ahol fertőzési góc alakul ki, ott
emelkedik a termény hőmérséklete, valamint nedvességtartalma,
amelynek következtében megindulhat a penészedés és a dohosodás. Az ilyen terményekben egészségre káros gombafajok
szaporodnak fel, toxinokat (méreganyagokat)
termelnek, ezáltal pedig
emberi és állati fogyasztásra alkalmatlanná válnak. Ezért a raktári kártevők elleni védekezés
elengedhetetlen. A terménytárolás során követendő terményvédelmi technológiát négy csoportra lehet osztani.
1. A terménytároló helyiségünk
üres és élő raktári kártevőktől mentes kell legyen. Ilyenkor a helyiségen belül légtér fertőtlenítést alkalmazunk, amikor is a kitakarított tárolókat gázosodó készítmén�nyel (pl. Actellic 50 EC) kifertőtlenítjük. Ezután pedig 24 órás hatást követően teljes kereszthuzatos
szellőztetést végzünk.

2. A betárolt termény is fontos,
hogy élő raktári kártevőktől mentes legyen.
3. A tárolás ideje alatt rendszeresen ellenőrizzük a terményünket.
A kupacok belsejében több ponton
is hőmérsékletet mérünk és figyeljük a terményünkben az esetleges
rovarmozgást is.
4. Amennyiben fertőzést észlelünk, azt azonnal felszámoljuk.
Ilyenkor már szükségünk lesz a
gázosodó tabletták (pl. Dzsin) alkalmazására, amelyet a mezőgazdasági szaküzletekben beszerezhetünk.
A búza betakarítása. A búza
betakarítási idejének meghatározásakor a legfontosabb szempont
a szemek érettségi állapota. A tápanyagok beépülése a szembe a viaszérésig tart (ilyenkor a szem ned-

Halaszthatatlan teendők az
elkövetkezendő időszakban

Az utóbbi napokban megvizsgorodottak, a hajtások pedig sárgáltam azon szántógák. Betegségek jelenföldeket, ahol az alaplétét egyelőre nem fevető kultúrákat terdeztem fel. A tetvek ellen
mesztik: napraforsürgősen el kell végezgót, kukoricát és őszi
ni a védekezést a követkalászosokat. Sok nekező rovarölőszerekkel:
gatív jelenséget fedez„Аншлаг”, „Engio”,
tem fel, ami lényege„Actara”, „ConfidorTel.: 2-41-74
sen befolyásolhatja az
Maxi”, „Mospilan” stb.
idei terméshozamot.
A tetvek a gyomokkal
A napraforgótáblák viszonyerősen fertőzött táblákon jelennek
lag gyommentesek, mivel már meg, ezért el kell végezni a vegyazokon elvégezték a kelés utászeres gyomirtást.
ni gyomirtást (3-5 leveles állaNagy veszélyt jelent most a
pot). Az is igaz, hogy ezt a foparlagfű megjelenése. A gyomlyamatot nem mindenhol szaknövény ellen a „Heliante” nevű
szerűen végezték el. Egy nem
gyomirtó a leghatásosabb, ami totipikus kártevőt fedeztem fel a leráns a napraforgóval szemben és
növények hajtásain – a tetveket,
más egy-, illetve kétszikű magról
amelyek lelassítják a növekedékelő gyomnövény ellen is hatásos.
si folyamatokat. A levelek zsuHasonló a helyzet a kukorica-

vességtartalma kb. 20 %). Az
érés további szakaszában tápanyagok már nem épülnek be a
szembe. A legnagyobb termésmennyiséget teljesérésben, a legjobb minőséget (legnagyobb sikértartalom) pedig viaszérésben betakarított búzánál kapjuk. A betakarítási idő megválasztásakor a mennyiségi-minőségi szempontokat is össze kell
hangolni.
A gabonák betakarítási idejének megválasztásánál a mennyiségi-minőségi szempontok mellett figyelembe kell venni a rendelkezésre álló gép- és szárító-tároló kapacitást, a növényvédelmi
helyzetet, az időjárást és a fajták
érésidejét.
A betakarítás általában július
elején-közepén gabonakombájnnal történik. A kombájn beállítását
úgy kell elvégezni, hogy a betakarítási veszteség 4 % alatti legyen.
A motolla fordulatszáma arányos
legyen a haladási sebességgel. A
kombájn munkáját jól mutatja a
talajon lévő elhullott szemek száma, a cséplés minősége, valamint
a törekben és a szalmában maradt
szemek mennyisége.
Szárításra szükség lehet, ha
a búzát magas nedvességtartalom mellett takarítottuk be. Ez
a mi vidékünkre nem igazán jellemző, de például, ha
a betakarítás idején
csapadékos az időjárás és a búza nedvességtartalma tárolásra nem alkalmas,
akkor ilyenkor a búza
minőségének megőrzése érdekében ez
megoldást jelenthet. A búzát 12-14%
szemnedvesség-tartalom elérésig kell
szárítani. A kukorica szárítására használt szárítók a
búza szárítására is használhatóak.
A betakarítás után visszamaradó szalma felhasználása is
többféle módon lehetséges: szalmacsomók lehúzása és a tábla szélén való kazlazás; a renden hagyott szalma járva bálázása; a bálázott szalma lehordása majd kazlazása; a szalma felszecskázása és szétszórása, vagy
a szecskázott szalma lehordása.
Ezek közül az eljárások közül a
szalma szecskázásával és szétszórásával, majd végül a talajba
való visszaforgatásával tehetünk
a legtöbbet a talajunk minőségi
megóvása érdekében.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

táblákon is, ezért ott is el kell végezni a kelés utáni vegyszeres
gyomirtást és a tetvek elleni védekezést is.
Az őszi kalászosoknál különös figyelmet kell fordítani a kalászfuzárium elleni védekezésre a következő
gombaölőszerekkel: „AmistarExtra”, „Rex-Duo” stb. A védekezést a búza tömeges virágzásakor kell elvégezni.
A csonthéjasoknál megjelent a szilvamoly, ezért a permetezést kombinált szerekkel
kell elvégezni. Az almatermésűeknél az almamoly jelent nagy
veszélyt. Az érzékeny almafajtáknál megjelent a varasodás
és a lisztharmat is (pl. a Jonatán esetében). Itt is szisztemikus
gombaölőszereket használunk
rovarölőszerekkel kombinálva.
Ha kérdések merülnek fel,
szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó

2022.
június 1.

Melyek a szőlő-lisztharmat
tünetei?
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A tünetek a levélen és a fürtön is megjelennek.
A leveleken és a hajtások vitorláján (csúcsán) szürkésfehér, letörölhető, jellegzetesen penészszagú bevonat keletkezik. A bogyók
felrepednek, a magvaik kilátszanak, a hajtások és a beérett vesszők
foltosak lesznek. A párás, meleg idő kedvez a fertőzésnek!
Az előző évben fertőzött szőlőskertben szükség van az őszi
lemosópermetezésre. Rügyfakadástól kezdve többször kell permetezni Thiovit, Nevikén, Karathane, illetve Saprol nevű gombaölő szerrel.
A kereskedelemben kaphatók már olyan gombaölő szerek is (pl.
Discus + Polyram), amelyek a peronoszpóra, a lisztharmat és a szürkerothadás ellen is megbízható védelmet nyújtanak.
A lisztharmatgombák a köszmétebokrokat, az őszibarack-, az almafákat, számos zöldségfélét és virágot is megtámadnak.

A legillatosabb fűszerek

A régi hagyományait még mindig vigyázva őrző falvakban, a lakóházak előkertjében feltétlenül díszlik néhány rozmaring- és
bazsalikombokor.
Istentiszteletek növényei
Ezeknek egy-egy hajtása nélkülözhetetlen tartozéka volt az ünnepi istentiszteletnek. Merthogy az volt az elfogadott szabály, hogy
a leányok és a legények ünneplően kicsinosítva magukat indultak a
templomba: a leányok az imakönyv és a fehér keszkenő mellett egy
szál bazsalikomot tartottak a kezükben, a legények meg egy szál rozmaringot tűztek a kalapjuk mellé: ettől lett illatos az Isten háza és
ezért hívták ezt a ceremóniát szagos misének.
A tiszta szoba illata
A fűszerkert nélkülözhetetlen eleme a házikertnek: nagyon kevés
helyet igényel, de azon sokféle növényt lehet nevelni: illatosakat és
az ételeket zamatosítókat, amelyeket az ember sohase felejt el, élete
végéig emlékszik rájuk.
Ki felejthetné el, hogy milyen illata volt annak a „tiszta szobának”, amelynek a szekrényein sorban álltak a birsalmák! És milyen
levendulaillata volt a nagymama fehérneműs sifonjának! Én pedig
még ma is élénken emlékezem arra a tárkonyos bablevesre, amelyet
anyám főzött és amilyet gyerekkorom óta se ettem!
Egyszer meghívást kaptam egy alföldi városba, ahol megmutatták, hogy miként lehet kis területen gazdag fűszerkertet telepíteni:
egy kimustrált szekérkereket tettek le az előre gondosan megmunkált, napos helyre, és minden küllőközbe más fűszernövényt ültettek.
Mit ültessünk a sokféle növény közül?
Amit a család leginkább kedvel! De azért ajánlok egy tucatot – a
legkedveltebb fűszernövények közül: bazsalikom, borsikafű, borsmenta, citromfű, kakukkfű, kapor, kömény, lestyán, majoránna, rozmaring, sáfrányos szeklice, tárkony.

Bodzaszörp és bodzalekvár:
mi fán terem?

Májusban virágzik a fekete vagy festő bodza fehér virága. Egyike a leggyakoribb cserjénknek, amely az utak mellett, a lombos
erdők cserjeszintjében, árokpartokon az ország egész területén
megtalálható.
Nagyon hasznos, méltatlanul elhanyagolt bogyós gyümölcstermő
növény, amelynek a bogyóit viszonylag nagy mennyiségben gyűjtik
és exportálják. Jelentékeny kártevője és betegsége nincs, ezért permetezni nem kell, igaz, az utak mellett a virágát és a bogyóját is szen�nyezik a kipufogó gázok, ezért ilyen helyekről nem ajánlatos gyűjteni.
Könnyen szaporítható és egy-két bokrot érdemes a házi kertekben felnevelni.
A virágjából igen kellemes, üdítő ital készíthető víz, cukor, citromsav, citromlé hozzáadásával és néhány napos érleléssel. A tenyérnyi virágzatát palacsintatésztába mártva kisütik, ez finom csemege.
Az érett, fekete bogyói sok C-vitamint, cukrot, értékes szerves
savakat és színező anyagot tartalmaznak, augusztus-szeptemberben
érnek be. Dzsemet, vagy akár bort is lehet belőle készíteni.
A bodzából jelentős területű ültetvények is létesültek az ország területén és a termésük tisztes jövedelmet biztosít a gondozóik számára.

balintgazda.hu
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Ingatlan
Nagybaktán két privatizált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyümölcsfával és 300 db lugas
csemegeszőlővel eladó. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia u.
5/1.). Mob.: 050-7102136.
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 külvárosában,
Beregardóban 23 szotekes
telken felújításra váró 50
m2-es családi ház eladó. Konvektoros gázfűtés, az udvarban vájt kút. A kertben 100
db. 7 éves gyümölcsfa. Érdeklődni: +38099-1926678.
Beregszászban, az Ivan
Franko u. 42. szám alatt eladó egy családi ház, gázzal, vízzel ellátott. Tel: 0506150542.
Beregszászban a
Muzsalyi út 54. szám
alatt eladó egy háromszobás lakás az 5. emeleten. Irányár 26 ezer f.e.
Mob.: +38066-2910418,
+38068-2126127.
Eladó Beregszászban egyszobás lakás az 5. emeleten.
Mob.: 096-7236378.

Jármű
Egy Szaljut női összecsukható bicikli eladó. Mob.:
+38066-5605813.

Szolgáltatás
Gyümölcstermesztési és
kerttervezési szaktanácsadás. Fiatal gyümölcsösök
(1-3 év) alakító metszését vállalom. Érdeklődni: Bodnár
Istvánnál, Nagybakta. Mob.:
050-7102136.
Utcáról, kertből, udvarból
veszélyes fa kivágását 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.
Külső és belső munkákat
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380684082884.
Kútfúró mestert keresek, aki a pincében vasból
pompakutat tud leütni. Érdeklődni Bodnár Istvánnál
(Nagybakta, Akadémia út
5/1.) Tel: 050-7102136.
Fiatal gyümölcsfák zöldmetszését és hajtásválogatását vállalom. Érd: Bodnár István, Nagybakta, Akadémia
út 5/1. Tel: 050-7102136.

Munka
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván,

Hirdetések
Bökényben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott
lap után: 1.5 hrivnya. Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo és
a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com.
Siófoki étterembe pultost, felszolgálót, szakácsot, konyhai kisegítőt,
és ABC-be pénztárost/eladót keresek. Kiemelt bérezés és szállás biztosított.
Érd.: +3630-9973264;
e-mail: vasmaria1962@
freemail.hu.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
hetilap kézbesítésére Gáton.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo és
a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden
eladott lap után: 1.5 hrivnya.
Jelentkezni lehet a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: +380662850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés teljesítmény szerint.
Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

besítésére 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.

Otthon
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Beregszászban eladó körfűrész és háztető kupa. Tel:
050-1948976.
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Vadonatúj vetőgép eladó.
Mob.: +38095-3260426.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Szőlőszedő műanyag hordó, 500 literes, eladó Beregszászban. Ára: 2800 hrivnya.
Mob.: 066-3967011.

Baba-mama
Eladó egy nagyon megkímelt
állapotban lévő összecsukható négykerekű babakocsi.
Nagyon olcsó árban. Mob.:
+38095-3260426.

Háztáji
Szamóca eladó beregszászi gazdától, 5 kilogrammtól házhoz szállítást vállalok Beregszászon belül. Tel.:
066-2406034.

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

Втрачене посвідчення батьків багатодітної сім'ї
№ БС 217989 від 24.04.19 на ім'я Сабов Брігітта
Олександрівна вважати недійсним.

ÁLLÁSHIRDETÉS!

A Munkácsi Szent István Líceum pályázatot hirdet
oktatási-nevelési igazgatóhelyettesi állás betöltésére!
Elsősorban legalább 3 év pedagógus-munkakörben,
vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező, rómaikatolikus hitüket gyakorló személyek jelentkezését várjuk.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
● fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a bérigény
megjelölésével,
● a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, mesterképzésben szerzett szakképzettséget igazoló okmány/
okmányok másolata,
● munkakönyv másolata,
● hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséhez,
● ellenőrizhető referencia (ajánlólevél) korábbi munkáltatótól (ajánlott, de nem kötelező),
● plébánosi ajánlás,
● motivációs levél.
Jelentkezni az elkészített pályázati anyagok beküldésével a feher@caritas-transcarpathia.com és
ildikofejes65@gmail.com címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15. (kedd) 24.00 óra.
A személyes meghallgatás előzetes időpont-egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
A munkavégzés várható kezdete: 2022. szeptember 1.
A TELJES pályázati felhívást megtalálja a Munkácsi Szent István Líceum honlapján:
https://munkacs-katlic.org.ua/allashirdetes/

Felhívás

A Magyar Kormány létrehozta a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogram keretében a Students at
Risk programot, amely – sikeres pályázat esetén – lehetőséget biztosít arra, hogy a háború következtében menekülni kényszerülő ukrán és Stipendium Hungaricum partnerországbeli hallgatók Ukrajnában elkezdett tanulmányaikat magyarországi felsőoktatási intézményben folytassák. Pályázni lehet a https://stipendiumhungaricum.hu/
studentsatrisk honlapon.
Amennyiben önköltséges képzési lehetőséget keres,
segítséget nyújtunk a megfelelő intézmény és szak kiválasztásában.
További kérdés esetén elérhetőségeink:
▪ https://tka.hu/palyazatok/16251/hid-karpataljaert
▪ E-mail: infoline@tpf.hu
▪ Felsőoktatási Infóvonal: +36-1-237-1317

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.
Idősotthon munkaerőt
keres! Magyarországon,
Dabason (Pest megye),
az Átrium Idősek Otthonába keresünk gondozói vagy takarítói munkakörbe női munkaerőt.
Szállást nővérszállón
biztosítunk. Érdeklődni lehet: atriumotthon@
atriumotthon.hu vagy
+3630-9153010.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben a Kárpátinfo
és a Naplopó hetilapok kéz-

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

33 éves férfi halt meg egy nagypaládi
motorbalesetben

Nekihajtott egy betonhídnak Nagypaládon egy 33 éves motoros. A férfi azonnal életét vesztette, 24 éves utasát kórházba szállították, adja hírül a
mukachevo.net.
Az eset május 26-án a késő délutáni órákban történt. A helyszínre kiérkező

nyomozók megállapították, hogy a BMW
motorkerékpár 33 éves vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött és egy betonhídnak ütközött.
A hatóságok eljárást indítottak az ügyben, a baleset pontos körülményeit még
vizsgálják.

Gyilkossági kísérlet történt Ungváron
Május 26-án bejelentés érkezett a rendőrségre a mentőszolgálat orvosától, aki
elmondta, hogy szúrt sebbel szállítottak
be Ungváron egy férfit a kórház intenzív
osztályára, számol be a pmg.ua.
Mint kiderült, a 47 éves áldozat barátjánál vendégeskedett, azonban a két férfi

között vita támadt. A 37 éves „vendéglátó”
kést rántott, s többször is megszúrta társát.
Az áldozatnak sikerült elhagynia a lakást, útközben felhívta édesanyját, aki értesítette a mentőszolgálatot.
A tettest sikerült letartóztatni, az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Sport

A Roma nyerte az Európai Konferencia-ligát

Tizennegyedszer Európa trónján a
Real Madrid

A Real Madrid győzelmével zárult
a legrangosabb európai labdarúgó
sorozat, a Bajnokok Ligája 20212022-es idénye. A királyi gárda 14.
alkalommal lett Bajnokok Ligája/
BEK-győztes.

Autóval három kárpátaljai fiatal csapódott
szalagkorlátnak

H á ro m k á r p á t a l j a i f i a t a l s é r ü l t
meg egy Ivano-Frankivszk megyében történt baleset során, írja
a mukachevo.net.
A rendőrség tájékoztatása szerint a
Munkács-Rohatin főúton, Jaremcse közelében, egy Kia Sorento típusú gépkocsi
19 éves sofőrje elvesztette uralmát járműve felett és az út széli korlátnak ütközött.

A baleset következtében két 18 és egy 14
éves fiatalt kellett kórházba szállítani, állapotuk kielégítő.
A helyszínelők megállapították, hogy
a sofőr nem volt semmilyen tudatmódosító szer hatása alatt.
A nyomozók büntetőjogi eljárás keretében folytatnak vizsgálatot az esettel kapcsolatban.

Több mint 1 millió hrivnyát foglaltak le a
vámosok Asztélynál

Egy 43 éves, ukrán állampolgársággal
rendelkező férfi jelentkezett kilépésre
az asztélyi határátkelőn.
A férfi elmondása szerint humanitárius segélyért indult az Európai Unióba. A vámvizsgálat következtében azonban nagy mennyiségű pénzösszegre bukkantak a vámszolgálat munkatársai, írja a
mukachevo.net.
A gondosan becsomagolt 1 millió 100

ezer hrivnyát a férfi a kocsi kesztyűtartójában, valamint a jármű belső burkolatai
alá rejtette el.
A hatóság kérdésére, hogy miért nem
tüntette fel a pénzösszeget a vámáru-nyilatkozatban, az utazó nem tudott magyarázatot adni. A vámszabályok megsértéséért
a bírósági döntés végéig a pénz, valamint
a 180 ezer hrivnya értékű Toyota személygépkocsi is lefoglalásra került.

Súlyos baleset történt a Munkácsi járásban

A baleset május 25-én történt a Kijev–Csap autóúton a munkácsi járási
Szuszkóújfalu közelében, adja hírül a
mukachevo.net.
Egy 19 éves lembergi fiatal Ford
Transit típusú járművével előzés közben
áttért a szemközti sávba, ahol összeütkö-

zött egy Mercedes Sprinterrel, melyet egy
22 éves Ivano-Frankivszk megyei fiatalember vezetett. A balesetben hárman sérültek meg: a két sofőr és a Ford 20 éves utasa. Mindannyiukat kórházba szállították.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a baleset körülményeit vizsgálják.
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A Párizsban lebonyolításra kerülő finálé több mint félórás késéssel kezdődhetett csak el, mivel a hivatalos indoklás szerint a Liverpool szurkolói nem tudtak idejében bejutni a stadionba.
Az első játékrészben az angol bajno-

ki címről éppen csak hogy lemaradó Liverpool dominált, az együttes egyiptomi
sztárja, Szalah legalább háromszor szerezhetett volna gólt, de a madridiak legjobbjaként parádésan védő Courtois bravúrt bravúrra halmozott.
Fordulás után
aztán a Real kontrái közül az egyik
góllal ért véget, Vínicius Junior megszerezte a vezetést Carlo
Ancelotti csapata
számára. A Liverpoolnak fél órája
maradt az egyenlítésre, és mindent
meg is tett azért,
de nem sikerült bevennie az extázisban védő Courtois
kapuját.
Minden idők
talán legigazságtalanabb BLdöntőjében ezúttal a jobbik csapat maradt
alul, a meccs végén a Real játékosai emelhették magasba a trófeát.
A BL-sorozatban az idei Aranylabda
legfőbb várományosa, Karim Benzema lett
a gólkirály 15 találattal.

A Fradié a Magyar Kupa!

A Ferencváros női kézilabda-csapata
nyerte meg a Magyar Kupát, miután
a Debrecenben rendezett négyes döntő
aranycsatájában 26-22-re verte a bajnok Győri Audi ETO KC együttesét.

Fordulás után sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de az utolsó tíz percre
az FTC fordulhatott előnnyel, amit aztán
a végéig már ki sem engedett a kezéből, és
26-22-re megnyerte a találkozót.

Érdekesség, hogy a szombati elődöntőben a Fradi csak nyögvenyelősen jutott a fináléba, miután a Siófok ellen csak
büntetőkkel sikerült kiharcolni a továbbjutást. A rendes játékidő 21-21-re végződött, Elek Gábor csapata csak hetesekkel
szerezte meg a győzelmet.
A másik párharcban a Győri ETO kön�nyedén nyert a Dunaújváros ellen.
A vasárnapi döntő első játékrészében is
a győriek domináltak, a Fradi végig futott
az eredmény után, de így is sikerült 12-12es döntetlenre menteni az első felvonást.

A Fradi kézilabda-szakosztályának
egyébként nagyon jó sikerült a hétvége.
hiszen a női fronton elért kupasiker mellett a férfi kéziseik negyedik helyen zárták a bajnokságot, ami által az együttes a
következő szezonban nemzetközi kupaszereplő lesz.
Az Ambros Martin által vezetett Győri ETO a hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjében vigasztalódhat. A Budapesten rendezett négyes döntő elődöntőjében a
Győr a dán Esbjerggel találkozik, míg a másik ágon Vipers-Metz párharcot rendeznek.

Néhány sorban

lényes győztese, a bajnoki címvédő Ferencváros magabiztosan nyerte a magyar
női élvonalbeli labdarúgó-bajnokságának
első döntő mérkőzését.
Az egyik fél második győzelméig tartó finálé első mérkőzésén a Vágó Fanni játékosedző által irányított FTC 4-1-re
nyert az ETO FC Győr ellen.
A második összecsapást kedden este
rendezik Győrben, és amennyiben azt a
találkozót is a Fradi nyeri, úgy a budapesti zöld-fehérek megvédik bajnoki címüket.

Holttestre bukkantak egy kútban a Munkácsi
járásban

Az eset május 26-án történt, a kora esti
órákban. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatához (DSZNSZ) Izsnyétéről
érkezett bejelentés.
Mint kiderült, egy 1962-es születésű férfi

holttestére bukkantak egy kútban, az Ifjúság
utcában. A DSZNSZ munkatársai kiemelték
a holttestet és átadták a rendőrségnek.
Az ügyben folyik a nyomozás, írja a
mukachevo.net.

Kétezer dollárért próbált átjutni a határon

A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 37 éves csapi lakost, akit azzal
gyanúsítanak, hogy hadköteles korú férfiaknak nyújtott segítséget az ország elhagyásában a zöldhatáron keresztül,
olvasható a megyei rendőrség közösségi oldalán.
A nyomozás során kiderült, hogy a
gyanúsított az ukrán–szlovák határ mellett
fekvő Tiszasalamonba szállította ügyfeleit, ahol a Latorcán keresztül egy gumicsónak segítségével a férfiak szlovák területre juthattak. Legutóbb egy 29 éves ukrán

állampolgárnak segített elhagyni az országot, 2000 dollár jutalék ellenében.
A bíróság által engedélyezett házkutatás során a rendőrség lefoglalt egy pisztolyt, kábítószert, valamint a szállítást segítő motoros járművet is. A férfit 3-tól 5 évig
tartó börtönbüntetésre is ítélhetik.
Az elmúlt időszakban alaposan megszaporodtak az ehhez hasonló esetek, sokan szeretnék megkerülni a hadiállapot miatt elrendelt, a hadköteles férfiakra vonatkozó határstopot, s mindenféle törvénytelen eszközzel próbálkoznak.

Harkivból érkezett bűnözőket vettek őrizetbe
Kárpátalján

A munkácsi járási rendőrség munkatársai letartóztattak két Harkiv megyei férfit, akik helyieket raboltak ki, számol be
a mukachevo.net.
Mint kiderült, a férfiak több bűncselekményt is elkövettek a megye területén,
mindketten büntetett előéletűek, korábban
lopás és rablótámadás ügyében indult ellenük eljárás. Egyiküket pedig jelenleg is

körözte a rendőrség, mert el akarta kerülni a besorozást.
A 31 és 34 éves férfit azt követően
tartóztatták le, hogy rátámadtak az utcán
egy munkácsi hölgyre s ellopták arany ékszereit.
Az ügyben folyik a büntetőeljárás, a
bíróságot megelőző vizsgálatok megkezdődtek.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Bondár Anna a belga Greet Minnennel az
oldalán bejutott a negyeddöntőbe a női párosok küzdelmében a Roland Garroson.
A magyar-belga páros az első szettet
még elvesztette a lengyel-új-zélandi kettőssel szemben, de aztán kettőt megnyerve kiharcolta a legjobb nyolc közé kerülést.
Egyéniben már egyetlen magyar játékos sincs versenyben a viadalon.
***
A Simple Női Liga alapszakaszának fö-
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Rejtvények

A rejtvényt Balázsi

Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

A két megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
– Igaz, hogy a feleséged visszament a szüleihez?
– Igaz. Azt mondta, már nem tudja elviselni, …

Kétbetűsek: Á, BO, EO,
GI, JZ, KÁ, KO, LZ, MC,
MZ, NO, OL, OR, PT, RE,
RG, SL, ZS.
Hárombetűsek:AHA,ATT,
BOA, EMS, ESS, ETE, FAO,
IDE, KEK, OLT, TAS, USA.
Négybetűsek: BORA,
EGÉR, EMEL, EMEZ,
ESIK, FAGY, IBÉR, KELE,
KOVA, PSZT, SETE, TELL,
TERA, TIMI.
Ötbetűsek: AHOGY,
ÁTEJT, BELLA, FŐZÖK,
IBIZA, KALIT, MAMUT,
REISZ, SMART, TITEL, TIZED, VOILÁ.
Hatbetűsek: AKTÁZÓ, ATTILA, BOGOTÁ,
DVORÁK, FELDOB, KARIBI, MAJDAN, MISIKE,
TERIKE, TITIKE.
Hétbetűsek: ABASÁRI,
ELDALOL, KERETES,
KISMISE, NETTIKE, TILTOTT.

Eperzselés vaníliakrémes kocka
kocka

Piskóta: 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 4 evőkanál liszt;
Krém: 5 dl tej, 2 tasak vaníliás pudingpor, 1 teáskanál
vaníliakivonat, 4–5 evőkanál cukor, 20 dkg lágy margarin/vaj;
Eperzselé: 50 dkg eper, 1 kiskanál citromlé, kb. 3–4 evőkanál cukor, 2 tasak gyümölcskocsonya eper ízű.
Elkészítése: A sütőt 180 °C-ra előmelegítjük, egy kb.
20x30 cm-es tepsibe sütőpapírt fektetünk. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét a cukorral kemény habbá verjük, majd tovább verve hozzáadjuk a tojások sárgáját, majd óvatos mozdulatokkal hozzákeverjük az átszitált lisztet. A masszát a tepsibe
simítjuk és kb. 20 perc alatt – tűpróba – megsütjük.
A krémhez megfőzzük a tejben a pudingot, majd hozzákeverjük a cukrot és a vaníliát. Ha a puding kihűlt, kihabosítjuk a vajjal és a krémet a piskótára simítjuk. Hűtőbe tesszük,
amíg elkészül a zselé.
Az epret botmixerrel pürésítjük, ízlés szerint cukorral ízesítjük, majd egy főzőedénybe tesszük és hozzáadjuk a kocsonyaport, ezután alacsony lángon, állandó keverés mellett felforraljuk. Tűzről levéve addig kevergetjük, amíg el nem kezd
sűrűsödni, majd egyenletesen ráöntjük a krém tetejére. A süteményt pár órán át hűtőben dermesztjük, majd felkockázva kínáljuk.

Kos (3. 21.-4. 20.)
Kicsit figyelmetlenebbé, és szétszórtabbá
válhatsz a munkahelyeden, ami egyáltalán nem jellemző rád máskor! Igaz lehet,
hogy többet beszélsz, mint kellene, ráadásul nem is nagyon
gondolod végig a mondandó,,
dat, s ,,elkotyoghatsz olyan
információkat is, melyek bizalmas jellegűek lehetnek. Próbálj
meg egy kicsit átgondoltabban
kommunikálni, így elkerülheted a félreértéseket!

OLIMPIAI BAJNOK BIRKOZÓ
(ANDRÁS)
ÉNEKESNŐ
(CHRISTINE)

BALZAC APÓJA
LÉT

hirkereso.hu

☼

Nyolcbetűsek: ESTI
MESE, IDEDOBÁL, ILLATOZÓ, ROVÁTKOL,
SCHEIBER, SIKAMLÓS.
Kilencbetűsek: ADOMABELI, BALZSAMOS,
KOZMETIKA, MEGOLAJOZ.
Tízbetűsek: ALANTASSÁG, SZEMANTIKA.
Tizennégy betűsek:
ARADSZKY LÁSZLÓ, KINEMATOGRÁFIA.

2022. 21. szám meg
fejtése: A csendes

embereknek vannak a leghangosabb
gondolataik.

Plusz e gy vicc: –
Mert nercbundát vettem neki, tízhavi részletre.

Virágzik a kommunikációs képességed, s
ez lehetőséget adhat
neked az előrelépésre. Gondold
végig, hogy milyen kérdésekben
kellene egyeztetned a feletteseiddel, hiszen most fogékonyak
lehetnek a mondanivalódra. A
magánéletedben kissé makacsabb hangulatban lehetsz. Nem
hajlasz a kompromisszumra, így
előfordulhat, hogy apróságok
miatt robban ki a veszekedés,
amelyet aztán nehéz elcsitítani.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Szívesen dolgozol
együtt munkatársaiddal, de szükség is lesz a
hatékony csapatmunkára! A feladatok nagy részét Te fogod elvégezni, hiszen most megfelelő gyorsasággal és ügyességgel
rendelkezel. A magánéletedben
igaz lehet, hogy túlságosan is
meg akarod szabni családtagjaidnak, hogy mit és hogyan kellene csinálniuk. Hagyd meg nekik a döntést, hiszen könnyen lehet veszekedés az utasításokból.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Nagyon ki vagy már
éhezve az új kapcsolatokra, s közvetlen stílusod alkalmat biztosít neked arra,
hogy új baráti szálakat, esetleg
üzleti kapcsolatokat alakíthass
ki a mindennapjaid során. Mivel
rugalmas és mozgékony hangulatban vagy, érdemes időt szánnod arra, hogy tudatosan építsd
a kapcsolataidat. Szervezz meg
olyan találkozókat, amelyek érzelmi, vagy szakmai szempontból fontosak lehetnek.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Az anyagi megbecsülés nagyon fontos számodra a munkahelyeden, s óriási motiváló erőt jelent, ha plusz, juttatást kaphatsz. Figyelj azonban
arra, hogy önmagadat nagyon
könnyen azonosítod a pénzeddel, de nem kell ebben meghatároznod a saját értékedet.
Gondolj arra, hogy a pénzügyi
helyzeted, az egzisztenciád
fontos része az életednek, de
nemcsak erről szól minden!

Szűz (8.24.-9.22.)
Sok megbeszélésed
válhat aktuálissá a napokban, s ez nagyon
időigényes lehet. Azt tapasztalhatod, hogy annyi aprósággal kell törődnöd, hogy nem
marad időd a napi feladatokra. Ahhoz, pedig, hogy bennmaradj munkaidő után is, nem
sok kedved van! A magánéletedben végtelen szenvedély a
jellemző rád, párkapcsolatod
nagyon felfrissülhet.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Tettre kész leszel a napokban, s folyamatosan jár az agyad is. Ennek köszönhetően remek gondolataid támadhatnak, és ötletességedet a feletteseid szemében sem marad láthatatlan. Mutasd meg kreatív énedet a munkatársaidnak is, így megalapozhatod helyedet a csapatban.
Amikor esténként hazamész
kedvesedhez, arra vágysz,
hogy törődésével, gyengédségével ajándékozzon meg.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Kreatív hangulatban
vagy, s ez nagyon sok
mindent meghatározhat
az életedben. Előfordulhat, hogy
a munkád területén megtapasztalhatod, hogy adódnak olyan új
ötleteid, amelyeket remek eredményekkel építhetsz be a feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében. A magánéleted területén, pedig telis tele vagy temperamentummal, ami arra ösztönöz, hogy sokkal intenzívebben éld meg a szerelmi életedet.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Mozgalmas napok elé
nézel. Sok megbeszélnivalód lehet a munkatársaiddal, feletteseiddel. Jó ötlet lehet tisztáznod magadban a
céljaidat, így tervszerűen tudsz
majd tárgyalni. Figyelj arra,
hogy a mondandód legyen világos, ne adj esélyt a félreértéseknek, hiszen hajlamos lehetsz
elkalandozni a beszéd közben.
Magánéletedben alkalmad lehet arra, hogy önfeledt módon
legyél együtt a kedveseddel.

Bak (12. 22.-1. 20.)
Lassabban éled a hétköznapjaidat, bár
máskor sem jellemző
rád a kapkodásra való hajlam.
Most azonban még több időre
van szükséged ahhoz, hogy ráhangolódj egy-egy feladatra a
munkahelyeden. Számíts arra,
hogy reggelente is lassabban
készülsz el, tehát érdemes hamarabb felkelned! Magánéletedben nagyon vágysz az önfeledtségre, s jobban igényled
a szerelmed társaságát!

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
A legjobb talán az lenne a számodra a napokban, ha egyedül
dolgozhatnál, hiszen
nehezedre esik a munkatársaiddal együttműködnöd. Kissé
fáradtabb vagy, így nem is tudod felvenni a többiek tempó-,,
ját. Mivel ,,energiatakarékos
üzemmódban működsz, előfordulhat, hogy még a kommunikáció is nehezedre esik.
Gyakorivá válhatnak hangulati ingadozásaid is.

Halak (2.21.- 3.20.)
Nagyon találékony és
kommunikatív hangulatban vagy a munkahelyeden, s remek ötleteid születhetnek a napokban. Igaz, kicsit félsz
attól, hogy esetleg nem fogadják el a véleményedet, vagy akár
megbírálják a gondolataidat, ezért
egy kicsit nehezebben veszed rá
magad, hogy előhozakodj velük.
Félelmed azonban alaptalan, itt
van az ideje annak, hogy megmutasd az igazi tehetségedet!

